
2021
Aastaaruanded
. eelarveaasta 2021 ELi eelarve täitmise kohta ning

. 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondist (EAFid)
eelarveaastal 2021 rahastatud tegevuste kohta

EN

ET



EUROOPA KONTROLLIKODA 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUKSEMBURG

Tel. +352 4398-1
Päringud: eca.europa.eu/et/Pages/ContactForm.aspx
Veebisait: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors 

Lisateavet Euroopa Liidu kohta saab internetist Euroopa serverist (http://europa.eu).

Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2022

PDF ISBN 978-92-847-8344-1 ISSN 2600-1578 doi:10.2865/257971 QJ-AL-22-001-ET-N

http://eca.europa.eu/et/Pages/ContactForm.aspx
http://eca.europa.eu


 

 

 

 

Kooskõlas ELTLi artikli 287 lõigete 1 ja 4 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. 
aasta määruse (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 

finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, 
(EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, 

(EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012) artikli 258 ning nõukogu 26. novembri 2018. aasta 

määruse (EL) 2018/1877, mis käsitleb 11. Euroopa Arengufondi suhtes kohaldatavat 
finantsmäärust ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2015/323, artikliga 43 

 

võttis Euroopa Liidu Kontrollikoda oma 7. ja 14. juuli 2022. aasta istungitel vastu 

 

AASTAARUANDED 
eelarveaasta 2021 kohta 

 

Aruanded koos institutsioonide vastustega kontrollikoja tähelepanekutele edastati eelarve 
täitmisele heakskiitu andvatele asutustele ja teistele institutsioonidele. 

 

 

Käesolevate aruannete vastuvõtmise ajal olid kontrollikoja liikmed: 

Klaus-Heiner LEHNE (President), Ladislav BALKO, Lazaros S. LAZAROU, Pietro RUSSO, 
Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Iliana IVANOVA, Nikolaos MILIONIS, Bettina JAKOBSEN, 

Jan GREGOR, Mihails KOZLOVS, Rimantas ŠADŽIUS, Leo BRINCAT, Juhan PARTS, 
Ildikó GÁLL-PELCZ, Eva LINDSTRÖM, Tony MURPHY, Hannu TAKKULA, 

Annemie TURTELBOOM, Viorel ŞTEFAN, Ivana MALETIĆ, Francois-Roger CAZALA, 
Joëlle ELVINGER, Helga BERGER, Marek OPIOLA, Jorg Kristijan PETROVIČ 

3



Sisukord 
Lehekülg 

Aastaaruanne eelarveaasta 2021 ELi eelarve täitmise 
kohta   5 

Institutsioonide vastused aastaaruandele 
eelarveaasta 2021 ELi eelarve täitmise kohta 284 

Eelarveaasta 2021 aastaaruanne 8., 9., 10. ja 11. 
Euroopa Arengufondist rahastatud tegevuste kohta 352 

Euroopa Komisjoni vastused eelarveaasta 2021 
aastaaruandele 8., 9., 10. ja 11. Euroopa 
Arengufondist rahastatud tegevuste kohta 387 

4



Aastaaruanne eelarveaasta 2021 
ELi eelarve täitmise kohta 

5



Sisukord 
Lehekülg 

Üldine sissejuhatus   7 

1. peatükk Kinnitav avaldus ja selle aluseks olev teave 10

2. peatükk Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine 57 

3. peatükk Tulud 95 

4. peatükk Ühtne turg, innovatsioon ja
digitaalvaldkond 119 

5. peatükk Ühtekuuluvus, vastupanuvõime ja
väärtused 141 

6. peatükk Loodusvarad ja keskkond 185 

7. peatükk Ränne ja piirihaldus
Julgeolek ja kaitse 210 

8. peatükk Naabrus ja maailm 229 

9. peatükk Euroopa avalik haldus 248 

10. peatükk Taaste- ja vastupidavusrahastu 262 

Institutsioonide vastused 284 

6



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 
kohta, mis kõik on kättesaadavad meie veebisaidil. 

0.2. ELi üldeelarve võtavad igal aastal vastu Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa
Parlament. 2020. aasta mais asutas Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa taasterahastu 
(NGEU), mis loodi COVID-19 pandeemia sotsiaal-majandusliku mõju leevendamiseks ja 
mida rahastatakse võlakirjade emiteerimise abil. NGEUst rahastatakse taaste- ja 
vastupidavusrahastut3, mis moodustab ligikaudu 90% taasterahastu vahenditest, ning 
mitut mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 rubriikide programmi, mida 
rakendatakse kooskõlas valdkondlike eeskirjadega. 

0.3. Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust kohaldatakse nii ELi üldeelarve
kui ka NGEU rahastamise suhtes. Selle menetluse käigus otsustab parlament nõukogu 
soovituse põhjal, kas Euroopa Komisjon on oma eelarvealaseid ülesandeid rahuldavalt 
täitnud. Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse aluseks on meie 
aastaaruanne, mida vajaduse korral kombineeritakse muude väljaannetega. Saadame 
oma aastaaruande peale avaldamist kohe nii liikmesriikide parlamentidele kui Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. 

1 Kontrollikoda asutati ELi institutsioonina Euroopa Liidu lepingu (Maastrichti leping) artikliga 
13. Algselt asutati kontrollikoda 1977. aastal Brüsseli lepinguga kui uus ühenduse asutus,
kes vastutab välisauditi eest.

2 Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artiklid 285–287. 

3  Määrus (EL) 2021/241, millega luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu. 

7

http://www.eca.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:1992:191:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L:1977:359:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN


0.4. Meie 2021. aasta aastaaruanne jaguneb taas kaheks osaks. Käesolev osa
käsitleb ELi konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ning 
tehingute seaduslikkust ja korrektsust4. Teine osa hõlmab meie aruandlust ELi eelarve 
tulemuslikkuse kohta 2021. aasta lõpu seisuga5. 

0.5. Aastaaruande keskse osa moodustab kinnitav avaldus ELi konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ning tehingute seaduslikkuse ja 
korrektsuse kohta. Avaldusele on lisatud erihinnang ELi eelarvekulutuste iga suurema 
tegevusvaldkonna kohta. 

0.6. 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 mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 rubriikide 
tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse testimise ning komisjoni aasta 
tegevusaruannete, sisekontrollisüsteemide elementide ja teiste juhtimisalaste 
küsimuste meiepoolse läbivaatamise tulemused. 

— 10. peatükis esitatakse esimest korda meie töö tulemused taaste- ja 
vastupidavusrahastu tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta ning meie 
auditi käsitlusviis. 

0.7. 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. 

4 Edaspidi kasutame 1.–10. peatükis mõistet „korrektsus“ samas tähenduses kui 
„seaduslikkus ja korrektsus“. 

5 „Euroopa Kontrollikoja aruanne ELi eelarve tulemuslikkuse kohta 2021. aasta lõpu seisuga“. 
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0.8. Meie eesmärk on esitada oma tähelepanekud selgelt ja täpselt. Alati ei õnnestu
vältida ELi, selle poliitikavaldkondade ja eelarve või raamatupidamise ja 
auditeerimisega seotud termineid. Avaldasime oma veebisaidil sõnastiku, milles on 
esitatud suurema osa terminite selgitused. Sõnastikus defineeritud terminid on igas 
peatükis esmakordsel kasutusel kursiivis. 

0.9. 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.  

0.10. Aruandes tuuakse ära komisjoni (ja vajaduse korral teiste ELi institutsioonide
ja asutuste) vastused meie tähelepanekutele. 
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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 2021 lõppenud eelarveaasta kohta, mille komisjon kiitis heaks
28. juunil 2022;

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 2021 lõppenud eelarveaasta kohta kõikides olulistes
aspektides tõepärase pildi ELi finantsolukorrast 31. detsembri 2021. 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 2021 lõppenud eelarveaasta
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tulud kõigis olulistes aspektides
seaduslikud ja korrektsed.

Kulutused 

IV. 2021. aasta kohta esitame kaks eraldi arvamust kulutuste seaduslikkuse ja
korrektsuse kohta. See kajastab asjaolu, et taaste- ja vastupidavusrahastu on
ajutine instrument, mida rakendatakse ja rahastatakse viisil, mis erineb
põhimõtteliselt mitmeaastase finantsraamistiku tavapärastest eelarvekulutustest.

Vastupidine arvamus eelarvekulutuste seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 

V. Nende asjaolude tähtsuse tõttu, mida on kirjeldatud punktis „Alus vastupidise
arvamuse esitamiseks eelarvekulutuste seaduslikkuse ja korrektsuse kohta“, on
2021. aasta 31. detsembril lõppenud aasta raamatupidamise aastaaruandes
kajastatud heaks kiidetud kulutused meie hinnangul olulisel määral vigadest
mõjutatud.

Arvamus taaste- ja vastupidavusrahastu kulutuste seaduslikkuse ja korrektsuse 
kohta 

VI. Meie hinnangul on 31. detsembril 2021 lõppenud eelarveaasta
raamatupidamise aastaaruandes heaks kiidetud taaste- ja vastupidavusrahastu
kulutused kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed.

Alus arvamuse esitamiseks 

VII. Viisime auditi läbi kooskõlas Rahvusvaheline Arvestusekspertide
Föderatsiooni (IFAC) rahvusvaheliste auditistandardite (ISAd) ja eetikanormidega
ning INTOSAI kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvaheliste standarditega (ISSAId).
Meie kohustusi seoses nimetatud standardite ja normidega kirjeldatakse
täpsemalt käesoleva aruande audiitori kohustusi käsitlevas osas. Nimetatud osas
esitame ka rohkem teavet tulude (vt punkt XXXV) ja taaste- ja
vastupidavusrahastu kulutuste (vt punkt XXXVII) kohta koostatava arvamuse
alusel. Kooskõlas rahvusvahelise arvestusekspertide eetikakoodeksite nõukogu
(IESBA) eetikakoodeksiga oleme sõltumatu ning täitnud oma eetikaalased
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kohustused. Oleme seisukohal, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja 
asjakohane meie arvamuste esitamiseks. 

Alus vastupidise arvamuse esitamiseks eelarvekulutuste seaduslikkuse ja 
korrektsuse kohta 

VIII. 31. detsembril 2021 lõppenud eelarveaasta raamatupidamise
aastaaruande aluseks olevate eelarvekulutuste üldine hinnanguline veamäär on
3,0%. Suur osa kulutustest on olulisel määral vigadest mõjutatud. See puudutab
peamiselt kulude hüvitamisel põhinevaid kulutusi, mille hinnanguline veamäär on
4,7%. Sellised kulutused suurenesid 2021. aastal 90,1 miljardi euroni, mis
moodustab meie auditi andmekogumist 63,2%3. Meie leitud vigade mõju on
seetõttu aasta kohta heakskiidetud kulutustele oluline ja läbiva iseloomuga.

Peamised audititeemad 

Hindasime pensionide ja töötajatele makstavate muude hüvitiste kohustust 

IX. ELi bilanss sisaldas 2021. aasta lõpus pensionide ja töötajatele makstavate
muude hüvitiste kohustust summas 122,5 miljardit eurot (2020. aastal 116,0
miljardit eurot), mis moodustab peaaegu veerandi 2021. aasta kohustuste
kogusummast 496,4 miljardit eurot (2020. aastal 313,5 miljardit eurot).

X. Kõige suurem osa pensionide ja töötajatele makstavate muude hüvitiste
eraldisest (109,7 miljardit eurot) on seotud Euroopa Liidu ametnike ja muude
teenistujate pensioniskeemiga (PSEO) (2020. aastal 100,7 miljardit eurot).
Raamatupidamise aastaaruandes kirjendatud kohustus on prognoos nende
tulevaste eeldatavate maksete nüüdisväärtuse kohta, mida EL peab tegema oma
pensionikohustuste täitmiseks.

XI. 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.

3 Täiendav teave on esitatud meie 2021. aasta aastaaruande punktides 1.22–1.27. 
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XII. Pensionikohustuse suurenemine 2021. aastal tuleneb peamiselt nominaalse
diskontomäära vähenemisest, mida mõjutab üleüldine intressimäärade langus4.

XIII. Suuruselt teise osa pensionide ja töötajatele makstavate muude hüvitiste
kohustusest moodustavad ELi hinnangulised kohustused ühise
ravikindlustusskeemi (JSIS) ees ning selle suurus oli 2021. aasta lõpus 10,3 miljardit
eurot (2020. aastal 12,9 miljardit eurot). Nimetatud kohustus on seotud ELi
töötajate tervishoiukuludega, mis tuleb tasuda peale teenistusest lahkunud
töötajate eest (summast on maha arvestatud nende sissemaksed).

XIV. Auditi raames hindame nende skeemide kohta tehtud
kindlustusmatemaatilisi eeldusi ja neil põhinevat väärtuse hindamist. Meie
hinnang põhineb sõltumatute väliste kindlustusmatemaatiliste ekspertide tehtud
tööl. Kontrollime arvutuste aluseks olevaid põhiandmeid, kindlustusmatemaatilisi
parameetreid ja kohustuse arvutamist. Kontrollime ka kohustuste esitamist
konsolideeritud bilansis ja konsolideeritud finantsaruannete lisades.

XV. Järeldame, et konsolideeritud bilansis kajastatud hinnang kogu pensionide
ja töötajatele makstavate muude hüvitiste kohustuse kohta on esitatud õiglaselt ja
usaldusväärselt.

Hindasime raamatupidamise aastaaruandes esitatud olulisi aasta lõpu seisuga 
koostatud hinnanguid 

XVI. 2021. aasta lõpu seisuga kuulus toetusesaajatele väljamaksmisele
hinnanguliselt 129,9 miljardit eurot kantud rahastamiskõlblikke kulusid, mille
kohta ei olnud veel maksetaotlusi esitatud (2020. aastal 107,8 miljardit eurot).
Komisjon kajastas need summad viitkuludena5.

XVII. Selle hinnangu suurenemine on peamiselt seotud taaste- ja
vastupidavusrahastuga, mis on Euroopa taasterahastu (NGEU) (COVID-19
pandeemia põhjustatud vahetu majandusliku ja sotsiaalse kahju korvamiseks
mõeldud ajutise taasterahastu) keskmes. Sellest rahastust liikmesriikidele kuni
2026. aastani tehtavate maksete puhul järgitakse eelnevalt kindlaks määratud
maksekava. 2021. aasta lõpus ulatusid taaste- ja vastupidavusrahastu viitkulud
12,3 miljardi euroni.

4 ELi 2021. aasta raamatupidamise aastaaruande lisa 2.9. 

5 Need hõlmasid bilansi passiva poolel kajastatud viitvõlgasid summas 77,8 miljardit eurot ja 
aktiva poolel kajastatud 52,1 miljardit eurot, mis vähendasid eelrahastamise mahtu. 
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XVIII. Selleks et hinnata nende hinnangulist mahtu aasta lõpus, uurisime
komisjoni loodud kulude periodiseerimise süsteemi, et tagada selle korrektsus ja
täielikkus peadirektoraatides, kus enamik kulutusi tehti. Lisaks kontrollisime arvete
ja eelmaksete valimit uurides asjaomaseid periodiseerimisarvutusi, et käsitleda
viitkulude väärkajastamise riski. Küsisime komisjoni raamatupidamistalitustelt
selgitusi nende hinnangute koostamise üldise metoodika kohta.

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

Vaatasime läbi Ühendkuningriigi väljaastumisprotsessi käigus loodud vara 

XX. Alates 1. veebruarist 2020 ei ole Ühendkuningriik enam ELi liikmesriik.
Väljaastumislepingu kohaselt kohustus Ühendkuningriik täitma kõik eelmise
mitmeaastase finantsraamistiku kohased rahalised kohustused, mis tulenevad
tema ELi liikmesusest. Üleminekuperioodil, mis lõppes 31. detsembril 2020, jätkas
Ühendkuningriik ELi eelarvesse panustamist ja sellest kasu saamist, nagu ta oleks
liikmesriik.

XXI. Pärast üleminekuperioodi lõppu tekitavad ELi ja Ühendkuningriigi
täiendavad vastastikused kohustused ELile teatavaid kohustusi ja nõudeid. Need
kohustused peavad kajastuma ELi raamatupidamise aastaaruandes. Komisjoni
hinnangul näitasid ELi kontod bilansipäeva seisuga, et Ühendkuningriigi võlgnetav
netosumma oli 41,8 miljardit eurot (2020. aastal 47,5 miljardit eurot), millest
hinnanguliselt 10,9 miljardit eurot makstakse välja aruandekuupäevale järgneva
12 kuu jooksul.

XXII. Väljaastumislepingust tulenevate vastastikuste kohustuste suhtes
kohaldatav maksemehhanism on sätestatud lepingu artiklis 148 („2020. aasta
järgsed maksed“). 2021. aastal oli artikli 136 ja artiklite 140–147 kohaselt
Ühendkuningriigi võlgnetav summa 11,9 miljardit eurot. Ühendkuningriigilt 2021.
aastal saadud maksete kogusumma oli 6,8 miljardit eurot. Aasta lõpu seisuga oli
jääk 5,1 miljardit eurot, mis kuulus tasumisele viie võrdse kuumaksena 2022. aasta
jaanuarist maini (k.a) kooskõlas väljaastumislepingu artiklis 148 sätestatud
mehhanismiga.

XXIII. Oma tavapäraste auditiprotseduuride raames arutasime komisjoniga
kajastatud vara ja tehtud maksete ajastust, täpsust ja täielikkust. Arvutasime
asjaomased summad üle, võrdlesime neid alusdokumentidega ja kontrollisime
kasutatud eelduste asjakohasust.
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XXIV. Järeldame, et Ühendkuningriigi väljaastumise protsessiga seoses
kajastatud koguvara hinnang on konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes
esitatud õiglaselt.

Hindasime, kuidas Venemaa sissetung Ukrainasse mõjutas raamatupidamise 
aastaaruannet  

XXV. 24. veebruaril 2022 tungis Venemaa Ukrainasse. Kuna EL annab Ukrainale
abi laenude ja tagastamatute toetuste vormis, hindasime komisjoni arvutusi ELi
finantsriski positsiooni kohta ja nende aluseks olevaid andmeid, et tagada selle
olulise sündmuse tagajärgede asjakohane kajastamine ELi raamatupidamise
aastaaruandes. Hindasime komisjoni arvutusi meie enda ja sellekohaste
olemasolevate andmete põhjal.

XXVI. Järeldame, et Venemaa sissetungi Ukrainasse on asjakohane käsitleda
bilansijärgse mittekorrigeeriva sündmusena. Selle mõju on asjakohaselt
avalikustatud ja kajastatud õiglaselt konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruandes.

Hindasime COVID-19-ga seotud meetmete mõju raamatupidamise 
aastaaruandele  

XXVII. COVID-19 pandeemia mõjutas tõsiselt liikmesriikide majandust ja
riikide rahandust. Euroopa Komisjon võttis olulisi meetmeid, et tugevdada
liikmesriikide tervishoiusektorit ja leevendada pandeemia sotsiaal-majanduslikku
mõju ELis. Kõnealused meetmed hõlmasid kiireloomuliste meditsiinitarvete
rahastamist, Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest antava rahalise toetuse
paindlikumaks muutmist ja liikmesriikidele soodsatel tingimustel laenude andmist.
Nendel algatustel oli finantsaruannetele märkimisväärne mõju.

XXVIII. Oma tavapäraste auditiprotseduuride osana auditeerisime varasid,
kohustusi, tulusid ja kulusid, sealhulgas neid, mis olid seotud komisjoni võetud
meetmetega. Järeldame, et need on konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruandes õiglaselt esitatud.

Muud asjaolud 

XXIX. 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
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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 

XXX. 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).

XXXI. 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.

XXXII. Komisjon vastutab ELi finantsaruandluse üle järelevalve tegemise eest.

XXXIII. 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.

19



Audiitori kohustused konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande ja selle 
aluseks olevate tehingute auditeerimisel 

XXXIV. 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.

XXXV. 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. Tollimaksude puhul on oht, et importijad
ei deklareeri neid või deklareerivad need liikmesriikide tolliasutustele valesti.
Tegelikult kogutud imporditollimaksud on siis väiksemad kui teoreetiliselt laekuma
pidanud maksutulu. Seda erinevust nimetatakse tollimaksude alalaekumiseks.
Need kogumata jäänud summad ei kajastu liikmesriikide traditsiooniliste
omavahendite arvestussüsteemides ning me ei võta neid arvesse oma tulude
kohta esitatavas auditiarvamuses.

XXXVI. Kulutuste puhul auditeerime maksetehinguid, kui kulud on kantud,
kirjendatud ja heaks kiidetud. Auditeerimine hõlmab kõiki maksete kategooriaid
nende tegemise hetkel, välja arvatud eelmaksed. Eelmakseid 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).

XXXVII. Sel aastal kontrollisime esimest korda taaste- ja vastupidavusrahastu
kulutusi. Erinevalt muudest eelarvekulutustest, mis põhinevad kulude hüvitamisel
ja/või tingimuste täitmisel, on taaste- ja vastupidavusrahastu puhul makse
tegemise tingimuseks eelnevalt kindlaks määratud vahe-eesmärkide või sihtide
rahuldav saavutamine. Seetõttu uurisime, kas komisjon on kogunud piisavaid ja
asjakohaseid tõendeid, mis toetaksid tema hinnangut sellele tingimusele. See
hindamine ei hõlma vastavust muudele ELi ja liikmesriikide eeskirjadele.
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XXXVIII. 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. Pettustest 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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XXXIX. Vahetame juhtkonnaga teavet muu hulgas auditi kavandatud ulatuse
ja ajakava ning oluliste auditileidude, sh sisekontrollis avastatud oluliste puuduste
kohta.

XL. 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.

14. juuli 2022

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
lepingule6 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 kohta7 ning

d) anda nõu õigusaktide ettepanekute kohta, mis mõjutavad ELi vahendite
finantsjuhtimist või sellega seotud aspekte.

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 osas8. Kokkuvõttes annab audititöö ka peamise sisendi õigusaktide 
ettepanekuid käsitlevate kontrollikoja arvamuste koostamiseks. 

1.3. Aastaaruande käesolevas peatükis

a) kirjeldatakse meie kinnitava avalduse tausta ning esitatakse ülevaade meie
leidudest ja järeldustest raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle
aluseks olevate tehingute korrektsuse kohta, sealhulgas komisjoni esitatud teabe
korrektsuse kohta;

6 Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artiklid 285–287. 

7 Kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetega. 

8 Anname nende aspektide kohta aru Euroopa Kontrollikoja aruandes ELi eelarve 
tulemuslikkuse kohta 2021. aasta lõpu seisuga ja meie tulemuslikkust käsitlevates 
eriaruannetes. 
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b) esitatakse teave meie poolt ELi Pettustevastasele Ametile (OLAF) ja Euroopa
Prokuratuurile (EPPO) teatatud pettusekahtluse juhtumite ning ELi
pettustevastase võitluse meetmete auditite kohta;

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

1.4. 2021. aastal hõlmas meie töö ka taaste- ja vastupidavusrahastust9 Hispaaniale
tehtud makset. Taaste- ja vastupidavusrahastu on peamine komponent NGEU10 
paketis, mille eesmärk on toetada taastumist COVID-19 pandeemia mõjust. Selle töö 
tulemused on aluseks meie 2021. aasta arvamusele taaste- ja vastupidavusrahastu 
kulutuste korrektsuse kohta. Taaste- ja vastupidavusrahastu on ajutine instrument, 
mille rakendamine ja rahastamine erineb oluliselt mitmeaastaste finantsraamistike 
kohastest eelarvekulutustest. Seetõttu otsustasime taaste- ja vastupidavusrahastu 
kulutusi käsitleda eraldi peatükis (10. peatükk), kirjeldades meie auditi käsitlusviisi, töö 
tausta ning andes ülevaate meie leidudest ja järeldustest. Seetõttu ei hõlma 1. peatükk 
taaste- ja vastupidavusrahastut, vaid keskendub üksnes mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriikide 1–7 kohastele ELi eelarvekulutustele.  

1.5. COVID-19 reisi- ja rahvatervise piirangud piirasid jätkuvalt meie suutlikkust teha
kohapealseid kontrolle, saada originaaldokumente, küsitleda auditeeritavate 
organisatsioonide töötajaid ja kontrollida ELi rahastatud väljundite füüsilist olemasolu. 
Seetõttu jätkasime selle olukorraga kohanemist ja töömeetodite ümberkujundamist, 
teostades suurema osa oma tööst dokumentide kontrollimise ja auditeeritavatega 
peetud kaugintervjuude kaudu. Kohapealsete kontrollide puudumise tagajärjel püsib11 
endiselt suur avastamata jäämise risk12. Sellegipoolest leiame, et auditeeritavatelt 
kogutud tõendid võimaldasid meil oma töö lõpule viia ja selle kohta järeldusi teha. 

9 Määrus (EL) 2021/241, millega luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu. 

10 Nõukogu määrus (EL) 2020/2094, millega luuakse Euroopa Liidu taasterahastu COVID-19 
kriisi järgse taastumise toetuseks. 

11 Meie 2020. aasta aastaaruande punkt 1.4. 

12 Avastamata jäämise risk on oht, et audiitor ei avasta kõrvalekallet, mida majandusüksuse 
sisekontrollid ei ole parandanud. 
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ELi kulutused on oluline vahend poliitikaeesmärkide 
saavutamiseks 

1.6. 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. 2021. aastal moodustasid 
liikmesriikide valitsemissektori kogukulud (7,459 triljonit eurot) 53% nende 
kogurahvatulust (14,069 triljonit eurot). ELi eelarvekulutused13 olid 181,5 miljardit 
eurot, mis moodustab 2,4% ELi liikmesriikide valitsemissektori kogukuludest ja 1,3% 
nende kogurahvatulust (vt joonis 1.1). Koos sihtotstarbelise tulu (taaste- ja 
vastupidavusrahastu toetused) arvelt tehtud täiendavate maksetega summas 46,5 
miljardit eurot moodustasid maksed 2021. aastal kokku 228,0 miljardit eurot14. 

13 ELi eelarvekulutused hõlmavad mitmele programmile mitmeaastase finantsraamistiku 
2021–2027 rubriikide raames eraldatud NGEU vahendeid, mida kulutatakse kooskõlas 
valdkondlike eeskirjadega. See ei hõlma siiski taaste- ja vastupidavusrahastu kulusid, mis ei 
kuulu vastuvõetud ELi eelarvesse, vaid mida rahastatakse pigem võlakirjade emiteerimise 
abil. 

14 ELi 2021. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne, eelarve täitmise aruanded 
ja selgitavad lisad – lisa 6.3 (mitmeaastane finantsraamistik: maksete assigneeringute 
kasutamine). 

25



Joonis 1.1. ELi 2021. aasta eelarvekulutuste ja valitsemissektori kulude 
osakaal kogurahvatulus 

Allikas: 
EL 27 KOGURAHVATULU: Euroopa Komisjoni 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne – A lisa – Tulud 
EL 27 valitsemissektori kogukulutused: Eurostati andmebaas, „Government revenue, expenditure and 
main aggregates“; 25.04.2022 välja võetud andmed; 
ELi eelarvekulutused, Euroopa Komisjon: Euroopa Liidu 2021. aasta konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruanne. 

1.7. ELi rahalised vahendid makstakse toetusesaajatele välja kas ühekordsete
maksete / iga-aastaste osamaksetena või mitme maksena mitmeaastaste 
kuluprogrammide raames. 2021. aastal tehti ELi eelarvest makseid kokku 144,4 miljardi 
euro ulatuses (ühekordsed, vahe- ja lõppmaksed), millele lisandus 37,1 miljardi euro 
ulatuses eelmakseid. Joonisel 1.2 on näidatud, et suurim osa ELi eelarvest suunati 
valdkondadele „Ühtekuuluvus, vastupanuvõime ja väärtused“ ning „Loodusvarad ja 
keskkond“, millele järgnes „Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond“. 

100%
EL 27 kogurahvatulu 
14,069 triljonit eurot

53,0%
EL 27 valitsemissektori kogukulutused
7,459 triljonit eurot

1,3%
ELi eelarve kulutused
181,5 miljardit eurot
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Joonis 1.2. ELi 2021. aasta eelarvekulutused mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriikide kaupa 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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0,7 (0,4%)
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10,7 (5,9%)

Erivahendid
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Ühtekuuluvus, 
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Naabrus ja maailm
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MFR 1 (4. peatükk) Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond
MFR 2 (5. peatükk) Ühtekuuluvus, vastupanuvõime ja väärtused 
MFR 3 (6. peatükk) Loodusvarad ja keskkond
MFR 4 (7. peatükk) Ränne ja piirihaldus
MFR 5 (7. peatükk) Julgeolek ja kaitse
MFR 6 (8. peatükk) Naabrus ja maailm
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Erivahendid (väljaspool mitmeaastast finantsraamistikku)

2021. aasta maksed (miljardites eurodes)

181,5
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Eelarveaasta 2021 auditileiud 

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus 

Raamatupidamise aastaaruandes ei esinenud olulisi väärkajastamisi 

1.8. Meie leiud kehtivad ELi eelarveaasta 2021 konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruande15 kohta. Saime raamatupidamise aastaaruande koos peaarvepidaja 
esitiskirjaga kätte 28. juunil 2022, st enne finantsmääruses sätestatud esitamistähtaja 
möödumist16. Raamatupidamise aastaaruandele on lisatud osa „Aasta olulisimad 
finantsandmed“17, mida meie auditiarvamuses ei käsitleta. Kooskõlas 
auditistandarditega hindasime aga selle sisu vastavust raamatupidamise 
aastaaruandes esitatud andmetele. 

1.9. Komisjoni avaldatud raamatupidamise aastaaruande kohaselt oli ELi kohustuste 
kogumaht 31. detsembri 2021. aasta seisuga 496,4 miljardit eurot ning varade 
kogumaht 414,1 miljardit eurot. 82,3 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. 
2021. aasta majandustulem oli 42,1 miljardit eurot. 

                                                      
15 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. 

16 Määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju. 

17 Rahvusvaheliste avaliku sektori raamatupidamisstandardite nõukogu (IPSASB) soovituslik 
suunis nr 2 (finantsaruandeid käsitlev arutelu ja analüüs). 
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1.10. Auditiga leiti, et raamatupidamise aastaaruandes ei esinenud olulisi 
väärkajastamisi. Meie töö tulemused ELi vahendite finantsjuhtimise ja eelarve 
haldamise kohta on esitatud 2. peatükis. 

2021. aasta finantsaruannetega seotud peamised audititeemad 

1.11. 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 

1.12. Uurisime ELi kulusid ja tulusid, et hinnata, kas ressursse on kogutud ja 
kulutatud kooskõlas kohaldatavate õigus- ja haldusnormidega18. Meie tulude auditi 
tulemused esitatakse 3. peatükis ja kulude auditi tulemused 4.–9. peatükis. Taaste- ja 
vastupidavusrahastut käsitleme 10. peatükis. 

Meie audit hõlmab raamatupidamise aastaaruande aluseks olevaid tulu- 
ja kulutehinguid 

1.13. Seoses tuludega saime piisava kindluse oma auditiarvamuse jaoks, hinnates 
valikuliselt peamisi süsteeme, mida täiendas tehingute testimine. Kontrollitud 
tehingute valim oli koostatud nii, et see oleks esinduslik kõikide ELi eelarve tululiikide 
suhtes, mis hõlmavad nelja liiki omavahendeid ja muudest allikatest saadud tulu. Meie 
valim sisaldas lisaks sihtotstarbelist välistulu, mida kasutati taaste- ja 
vastupidavusrahastu (tagastamatu) toetuse komponendi19 rahastamiseks (vt punktid 
3.2–3.4). 

1.14. Kulude puhul koostasime 740 tehingust koosneva esindusliku valimi, mis 
hõlmas ELi eelarvest ELi vahendite lõppsaajatele tehtud ülekandeid (vt lisa 1.1 
punktid (12) ja (13)). Nende tehingute testimine aitas kaasa meie kinnitava avalduse 

                                                      
18 Sealhulgas mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 ja sellele eelnevate mitmeaastaste 

finantsraamistike tehingud. 

19 See hõlmab summasid, mille komisjon on laenanud, et anda liikmesriikidele NGEU raames 
tagastamatut rahalist toetust. EL peab need summad tulevikus tagasi maksma. 

29



 

koostamisele ja sellele, hinnata õigusnormide vastaselt tehtud tehingute osakaalu 
üldises auditi andmekogumis, suure ja väikese riskiga kulutustes (vt punkt 1.19) ning 
kõigis mitmeaastase finantsraamistiku rubriikides, mille kohta me koostame 
erihinnangu (rubriigid 1, 2, 3 ja 7). 

1.15. Meie 2021. aasta auditi andmekogum tulude testimiseks moodustas 239,6 
miljardit eurot20 (vt joonis 3.1) ning kulude puhul 142,8 miljardit eurot21. Need 
summad hõlmavad nii Ühendkuningriigi osamakseid kui ka makseid Ühendkuningriigile 
kooskõlas väljaastumislepingus sätestatud tingimustega22. 

1.16. Joonisel 1.3 esitatakse meie auditi andmekogum ühekordsete, vahe- (kui 
komisjon oli need heaks kiitnud) ja lõppmaksete, eelmaksete tasaarvestuste ja 
raamatupidamise aastaaruannete iga-aastase heakskiitmise otsuste kaupa ning nende 
osakaal mitmeaastase finantsraamistiku rubriikidele tehtud ELi kulutustest (vt lisa 1.1 
punkt (12)). 

                                                      
20 Eelarvetulu 184,1 miljardit eurot ja sihtotstarbeline tulu (taaste- ja vastupidavusrahastu 

tagastamatu toetus) 55,5 miljardit eurot; ELi 2021. aasta konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruanne, tabel 2 „Eelarve täitmise aruanded ja selgitavad lisad“. 

21 Sealhulgas NGEU vahendid mitmele programmile mitmeaastase finantsraamistiku 
2021–2027 rubriikides, mida kulutatakse kooskõlas valdkondlike eeskirjadega. 

22 Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa 
Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu artiklid 136 ja 138. 
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Joonis 1.3. Meie auditi andmekogumi (142,8 miljardit eurot) ja ELi 
eelarvekulutuste (181,5 miljardit eurot) võrdlus mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriikide kaupa (2021) 

 
(*) Rubriigist „Ühtekuuluvus, vastupidavus ja väärtused“ tehti programmitöö perioodil 2014–2020 
vahemakseid summas 63,0 miljardit eurot, mida ei olnud kajastatud kindlustandva teabe pakettide 
aluseks olevates raamatupidamise aastaaruannetes, mille komisjon kiitis heaks 2021. aastal (vt joonis 
5.1). Need vahemaksed sisalduvad 78,7 miljardi euro suuruses eelrahastamises ega kuulunud seega 
2021. aasta aruande auditi andmekogumisse. Need lisatakse auditi andmekogumisse aastal, mil 
komisjon kiidab heaks vastava raamatupidamise aastaaruande (nt 2022. aasta kinnitavas avalduses 
eelarveaasta 2020–2021 maksed). 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

 Ühekordsed, vahe- ja lõppmaksed

 Eelmaksed (sealhulgas eelrahastamine finantskorraldusvahenditele, Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fondile, asutustele ja välistegevuse tagatisfondile)

 Eelmaksete tasaarvestamine, sh väljamaksed usaldusfondidele (MFR 6) ning 2019. ja 2020. aasta 
maksed 2021. aastal lõpetatud rakenduskavadele (MFR 2) 

 Iga-aastane raamatupidamisaruannete heakskiitmise otsus (programmitöö perioodide 2014–2020 ja 
2007–2013 kulude kohta) 
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1.17. Joonisel 1.4 on näidatud, et rubriik „Loodusvarad ja keskkond“ moodustab 
suurima osa meie auditi üldkogumist (39,7%); sellele järgnevad „Ühtekuuluvus, 
vastupanuvõime ja väärtused“ (33,5%) ning „Ühtne turg, innovatsioon ja 
digitaalvaldkond“ (10,0%). 

Joonis 1.4. Ülevaade meie 2021. aasta auditikogumist (142,8 miljardit 
eurot) mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide kaupa 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Teatavates kululiikides esineb endiselt vigu 

1.18. 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 tõhusad. Peamised traditsiooniliste omavahendite 
sisekontrollimehhanismid, mida me teatavates liikmesriikides hindasime, ning 
komisjonipoolne käibemaksureservatsioonide ja traditsiooniliste omavahendite 
avatud punktide haldamine olid aga püsivate puuduste tõttu osaliselt mõjusad 
(vt punktid 3.10–3.12 ja 3.15–3.17). Lisaks leidsime, et komisjoni tollialases 
tegevuskavas (vt punkt 3.13) tollimaksude alalaekumise vähendamiseks 
kavandatud mitme meetme elluviimine edenes plaanitust aeglasemalt. See 
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puudus ei mõjuta meie auditiarvamust tulude kohta, sest see ei puuduta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevaid tehinguid, vaid pigem riski, et 
traditsioonilised omavahendid ei ole täielikud; 

b) kulude puhul osutab kogutud auditi tõendusmaterjal sellele, et nende üldine 
veamäär oli oluline – 3,0%23 (vt joonis 1.5). Selles määras oli suurim osa rubriigil 
„Ühtekuuluvus, vastupanuvõime ja väärtused“ (1,2 protsendipunkti), millele 
järgnesid „Loodusvarad ja keskkond“ (0,7 protsendipunkti), „Naabrus ja maailm“ 
(0,4 protsendipunkti) ning „Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond“ (0,4 
protsendipunkti). Olulisel määral vigu on jätkuvalt suure riskiga kulutustes, mis 
põhinevad peamiselt kulude hüvitamisel (vt punktid 1.19 ja 1.22–1.23). Sellised 
kulutused moodustasid meie auditi andmekogumist 63,2%. 

Joonis 1.5. Hinnanguline veamäär ja auditi andmekogum (2017–2021) 

 
Märkus: 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 
Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlament olid ette näinud nende õigusaktide vastuvõtmisel, või kui 
raha ei kasutata kooskõlas konkreetsete riigisiseste eeskirjadega. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

                                                      
23 Meil on 95% suurune kindlus, et andmekogumi hinnanguline veamäär on vahemikus 2,2–

3,8% (vastavalt alumine ja ülemine veapiir). 
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Veariski mõjutavad õigusnormide keerukus ja ELi vahendite 
väljamaksmise viis 

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

— vearisk on väike selliste kulutuste puhul, mille suhtes kehtivad lihtsustatud 
õigusnormid. Seda liiki kulutused hõlmavad peamiselt toetusõigustel põhinevaid 
makseid, mille puhul toetusesaajad peavad vastama kindlatele, sageli lihtsatele 
tingimustele, ning osa halduskuludest (ELi ametnike töötasud ja pensionid); 

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

1.20. Leidsime ka 2021. aastal, et väikse riskiga kulutused ei sisaldanud olulisel 
määral vigu, ent suure riskiga kulutused on endiselt olulisel määral vigadest mõjutatud. 
2021. aasta auditi tulemused kinnitavad seega meie hinnangut, nagu seda on 
kajastatud meie analüüsis ja riskiklassifikatsioonis, mille kohaselt mõjutab veariski 
vahendite väljamaksmise viis. 

1.21. Joonisel 1.6 ja punktides 1.22–1.31 esitatakse rohkem teavet suure riskiga 
andmekogumi ja selles leitud vigade kohta. 
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Joonis 1.6. 2021. aasta auditi andmekogumi jagunemine väikse ja suure 
riskiga kulutusteks 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Suur osa meie auditi andmekogumist on olulisel määral vigadest mõjutatud 

1.22. Suure riskiga kulutused moodustavad 63,2% meie auditi andmekogumist ja 
nende osakaal on veidi suurenenud võrreldes eelmise aastaga, mil need moodustasid 
ligikaudu 59,0%. Jooniselt 1.7 on näha, et rubriik „Ühtekuuluvus, vastupanuvõime ja 
väärtused“ moodustab suurima osa meie suure riskiga andmekogumist (46,3 miljardit 
eurot), millele järgnevad „Loodusvarad ja keskkond“ (18,4 miljardit eurot), „Ühtne 
turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond“ (10,8 miljardit eurot) ning „Naabrus ja maailm“ 
(8,8 miljardit eurot). Kokkuvõte meie leidudest iga nimetatud rubriigi kohta on esitatud 
punktides 1.24–1.27. 

1.23. Võttes arvesse mitmeaastase finantsraamistiku kõigi rubriikide testimise 
tulemusi, on meie hinnangul suure riskiga kulutuste veamäär 4,7% (2020. aastal 4,0%), 
mis ületab 2,0% suurust olulisuse piirmäära (vt joonis 1.6). 
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Joonis 1.7. Suure ja väikse riskiga kulutuste jaotus mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriikide kaupa 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

1.24.  Rubriik „Ühtekuuluvus, vastupanuvõime ja väärtused“ (5. peatükk): 
selle valdkonna kulutused tehakse peamiselt Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Sotsiaalfondi kaudu. Nende valdav kululiik on hüvitistel 
põhinevad maksed, mida me peame suure riskiga kulutusteks. Peamised vigade liigid, 
mille me tegime kindlaks ja kvantifitseerisime, olid rahastamiskõlbmatud kulud ja 
toetuskõlbmatud projektid, oluliste tõendavate dokumentide puudumine, siseturu 
eeskirjade rikkumised (eelkõige mittevastavus riigiabi eeskirjadele) ning riigihanke-
eeskirjade mittejärgimine. 

1.25.  Rubriik „Loodusvarad ja keskkond “ (6. peatükk): kuluvaldkondades, mis 
me liigitasime suure riskiga valdkondadeks (maaelu areng, turumeetmed ning muud 
ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) alla mittekuuluvad mitmeaastase finantsraamistiku 
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rubriigi 3 poliitikavaldkonnad), mis moodustavad ligikaudu 32,6% selle rubriigi 
kulutustest, tuvastasime taas olulise veamäära. Neis valdkondades tehakse kulutusi 
peamiselt kulude hüvitamise vormis. Kõige sagedamini selles valdkonnas leitud vead 
olid toetuskõlbmatud toetusesaajad või rahastamiskõlbmatud kulud, haldusvead ja 
põllumajanduse keskkonnakohustuste täitmata jätmine. 

1.26. Rubriik „Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond“ 
(4. peatükk): nagu varasematelgi aastatel, sisaldavad teadusuuringute kulutused 
(programm „Horisont 2020“ ja seitsmes raamprogramm) endiselt suurt riski ja need on 
peamine vigade allikas. Vead selles valdkonnas hõlmavad rahastamiskõlbmatute 
kulude eri kategooriaid (eelkõige toetuskõlbmatud otsesed personalikulud ja muud 
otsesed kulud). Lisaks leidsime ja kvantifitseerisime vigu muude programmide ja 
tegevuste (peamiselt Euroopa ühendamise rahastu) raames. Riigihanke-eeskirjade 
mittejärgimine ja rahastamiskõlbmatud kulud on selles valdkonnas kõige sagedasemad 
vead. 

1.27. Rubriik „Naabrus ja maailm“ (8. peatükk): valdkonna kulutused 
põhinevad peamiselt kulude hüvitamisel ja valdkond hõlmab ELi eelarvest 
rahastatavaid välismeetmeid. Kõiki selle rubriigi kulutuste liike peetakse suure riskiga 
kulutusteks, välja arvatud eelarvetoetuse maksed ja halduskulud, mis moodustavad 
ligikaudu 11,7%. Enamik selle valdkonna suure riskiga kulutustes leitud vigu on seotud 
kandmata kulude, oluliste tõendavate dokumentide puudumise, 
rahastamiskõlbmatute kulude ja riigihanke-eeskirjade rikkumisega. 

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

1.28. Nii nagu varasematel aastatel, kirjeldame allpool üksikasjalikult ka suure 
riskiga kulutustes leitud vigade liike, kuna neid mõjutav veamäär on endiselt oluline. 
Joonisel 1.8 on näidatud suure riskiga kulutuste osakaal 2021. aasta hinnangulises 
veamääras veatüüpide kaupa ning hinnangud 2017.–2021. aasta kohta. 
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Joonis 1.8. Suure riskiga kulutuste osakaal 2021. aasta hinnangulises 
veamääras veatüüpide kaupa 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

1.29. 2021. aastal leidisime jätkuvalt rahastamiskõlblikkuse vigu, peamiselt 
järgmistes rubriikides: „Ühtekuuluvus, vastupanuvõime ja väärtused“, „Loodusvarad ja 
keskkond“ ning „Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond“. Need moodustasid 
märkimisväärse osa (63,3% (2020. aastal 65,9%)) meie suure riskiga kulutuste kohta 
arvutatud hinnangulisest veamäärast. Nendest vigadest moodustasid maksetaotlustes 
sisalduvad rahastamiskõlbmatud kulud 39,6% ning toetuskõlbmatud projektid, 
tegevused või toetusesaajad 23,7%. 

1.30. 2021. aastal leidsime vigu seoses riigiabi eeskirjade rikkumisega 
(„Ühtekuuluvus, vastupanuvõime ja väärtused“) ning riigihanke-eeskirjade rikkumisega 
(„Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond“, „Naabrus ja maailm“, „Euroopa avalik 
haldus“ ning „Ühtekuuluvus, vastupanuvõime ja väärtused“). Suure riskiga kulutustes 
moodustasid need vead 19,1% meie hinnangulisest veamäärast (2020. aastal 18,7%). 
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1.31. Lisaks püsis märkimisväärselt suur selliste maksete osakaal hinnangulises
veamääras, mille kohta ei esitatud olulisi tõendavaid dokumente, peamiselt rubriikides 
„Naabrus ja maailm“ ning „Julgeolek ja kaitse“. Nende vigade osakaal oli 12,1% (2020. 
aastal 11,4%) meie suure riskiga kulutuste kohta arvutatud hinnangulisest veamäärast. 

Me ei leidnud olulisel määral vigu väikse riskiga kulutustes 

1.32. Seoses väikse riskiga kulutustega, mis moodustasid 36,8% meie auditi
andmekogumist, järeldame, et hinnanguline veamäär on alla olulisuse piirmäära 
(2,0%), nagu see oli ka 2019. ja 2020. aastal. Väikese riskiga kulutused koosnevad 
peamiselt toetusõigustel põhinevatest maksetest, halduskuludest („ELi ametnike 
töötasud ja pensionid“ – 9. peatükk) ja ELi mittekuuluvatele riikidele antavast 
eelarvetoetusest („Naabrus ja maailm“ – 8. peatükk) (vt joonis 1.7). Toetusõigustel 
põhinevad maksed hõlmavad otsetoetusi põllumajandustootjatele („Loodusvarad ja 
keskkond“ – 6. peatükk) ning programmi „Erasmus+“ („Ühtekuuluvus, vastupanuvõime 
ja väärtused“ – 5. peatükk) üliõpilas- ja muid liikuvusmeetmeid. 

Komisjoni korrektsuse alane teave 

1.33. 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 paketi24: 

a) Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne;

b) ELi eelarve iga-aastane haldus- ja tulemusaruanne;

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

1.34. Iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes esitatakse kokkuvõte sisekontrolli ja
finantsjuhtimise põhiteabest, millele on osutatud komisjoni eri peadirektoraatide iga-
aastastes tegevusaruannetes. Vastutus nende aruannete eest tuleneb komisjoni 
juhtimiskorras paika pandud vastutusalade jaotusest. Peadirektorid vastutavad oma 
iga-aastastes tegevusaruannetes esitatud teabe usaldusväärsuse eest ning volinike 

24 Link Integrated Financial and Accountability Reporting 2021. 
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kolleegium võtab vastu iga-aastase haldus- ja tulemusaruande ning seega vastutab ta 
aruande koostamise ja selles esitatud teabe eest. 

Komisjoni hinnanguline veamäär jääb meie veavahemikust allapoole 

1.35. Iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes esitab komisjon oma hinnangu 
2021. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute maksete veariski 
kohta25. Maksete vearisk on komisjoni hinnang maksete kohta, mis ei vastanud nende 
tegemise ajal kehtinud õigusnormidele. Tegu on meie hinnangulisele veamäärale kõige 
sarnasema näitajaga. 

1.36. Joonisel 1.9 esitatakse komisjoni maksete veariski näitajad koos meie 
hinnangulise veamäära vahemikuga. Komisjoni maksete vearisk on 2021. aastal 1,9%, 
mis on allpool meie hinnangulist veamäära (3,0%, 2020. aastal 2,7%) ja alla meie 
veamäära vahemikku, mis on vahemikus 2,2–3,8%. Punktides 1.37–1.39 kirjeldatakse 
arvandmetes erinevusi põhjustavaid tegureid. 

Joonis 1.9. Komisjoni hinnangulise maksete veariski võrdlus meie 
hinnangulise veamääraga 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

                                                      
25 Finantsmääruse artikli 247 lõike 1 punkti b alapunkti i kohaselt peab iga-aastane haldus- ja 

tulemusaruanne sisaldama hinnangut ELi kulude veamäära kohta. 
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1.37. Maksete vearisk avalikustatakse iga peadirektoraadi kohta eraldi asjaomastes 
aasta tegevusaruannetes ning iga poliitikavaldkonna koondnäitajatena (mis on 
mitmeaastase finantsraamistiku iga rubriigi näitajate lähedal) ja komisjoni kui terviku 
kohta aasta haldus- ja tulemusaruandes. Joonisel 1.10 võrdleme oma hinnangulist 
veamäära komisjoni hinnanguga mitmeaastase finantsraamistiku kolme suurima 
rubriigi kohta, mille kohta me esitame erihinnangu. 

Joonis 1.10. Meie 2021. aasta hinnanguline veamäär ja komisjoni 
hinnanguline maksete vearisk mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide 
1, 2 ja 3 kohta 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

1.38. Võrdlus näitab, et komisjoni arvud on nende kahe poliitikavaldkonna puhul 
meie hinnangutest väiksemad. Leidsime, et 

— rubriigis 1 „Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond“ on komisjoni 
hinnanguline maksete vearisk 1,3%, mis on allpool meie hinnangulise veamäära 
vahemikku (vt punkt 4.6); 

— rubriigis 2 „Ühtekuuluvus, vastupidavus ja väärtused“ on komisjoni hinnang 
2,3%, mis on meie vahemiku alumises osas, jäädes allapoole meie hinnangulist 
veamäära (vt punkt 5.15); 
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— rubriigis 3 „Loodusvarad ja keskkond“ on komisjoni hinnanguline maksete vearisk 
(1,8%) kooskõlas meie hinnanguga (vt punktid 6.14 ja 6.47). 

1.39. Varasemates aastaaruannetes oleme viidanud maksete veariski mõjutavatele 
järelkontrollide puudustele26. Meie teatatud probleemid olid seotud komisjoni ühise 
audititeenistuse järelaudititega („Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond“), 
liikmesriikide auditeerimisasutuste kontrollidega („Ühtekuuluvus, vastupidavus ja 
väärtused“) ja igal aastal tellitud allesjäänud veamäära kokkuleppelise toiminguga 
(„Naabrus ja maailm“). 

Komisjoni riskihinnangus tõenäoliselt alahinnatakse riskitaset 

1.40. Iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes esitab komisjon oma üldise 
riskihindamise 2021. aasta kulutuste kohta, et teha kindlaks suure riskiga valdkonnad 
ja keskenduda neile. Komisjon jagab need aastased kulutused väikse (alla 1,9%), 
keskmise (1,9–2,5%) ja suure (üle 2,5%) hinnangulise maksete veariskiga 
valdkondadeks. Selle jaotuse tegemiseks hinnatakse iga programmi ja muude 
asjaomaste kulusegmentide maksete veariski. Rubriikides „Loodusvarad ja keskkond“ 
ning „Ühtekuuluvus, vastupanuvõime ja väärtused“ hinnatakse liikmesriikide 
makseasutuste ja rakenduskavade üldist maksete veariski ning määratakse need 
asjakohasesse riskikategooriasse (väike, keskmine või suur). Sellele käsitlusviisile 
tuginedes on komisjoni hinnangul maksete vearisk väike 55% puhul kulutustest, 
keskmine 23% ja suur 22% puhul. 

1.41. Oma töö käigus leidsime siiski järgmised piirangud, mis üheskoos mõjutavad 
komisjoni riskihindamise usaldusväärsust: 

o rubriik 1 „Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond“ (komisjoni asjaomased 
kulutused kokku: 17 miljardit eurot) hõlmab peamiselt kulutusi, mille komisjon on 
liigitanud väikese või keskmise riskiga kulutusteks (96% selle rubriigi 
kogukulutustest). Oleme aga juba varem teatanud puudustest komisjoni selle 
valdkonna järelauditites (vt punkt 1.39), mistõttu esitatakse komisjoni hinnang 
asjaomaste programmide maksete veariski kohta tegelikust väiksemana. 2021. 
aastal oli meie hinnangul rubriigi 1 veamääraks 4,4% (vt punkt 4.6), mis näitab, et 
need puudused on endiselt olemas; 

                                                      
26 Meie 2020. aasta aastaaruande punkt 1.37 ja 2019. aasta aastaaruande selgitus 1.11. 
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o rubriik 2 „Ühtekuuluvus, vastupidavus ja väärtused“ (komisjoni asjaomased 
kogukulutused: 76 miljardit eurot) hõlmab komisjoni poolt peamiselt väikese või 
keskmise riskiga rakenduskavasid (67% selle rubriigi kogukulutustest), sõltuvalt 
nende kinnitatud veamääradest. Jõudsime hiljuti järeldusele, et tegu 
minimaalsete veamääradega27; see tähendab, et neid võidi hinnata tegelikust 
väiksemaks ja seetõttu võisid mõned programmid olla valesti liigitatud väikese või 
keskmise riskiga programmideks;

o rubriigi 6 „Naabrus ja maailm“ (komisjoni asjaomased kogukulutused: 13 miljardit 
eurot) kulutused on komisjoni hinnangul kogu ulatuses väikese või keskmise 
riskiga. Allesjäänud veamäära kokkuleppelises toimingus esitatud veamäärad on 
oluline vahend selle rubriigi maksete veariski hindamiseks. Oleme varasemalt 
järeldanud28, et allesjäänud veamäära kokkuleppelises toimingus sisalduvad 
piirangud võivad põhjustada maksete veariski alahindamist selles rubriigis, mis 
omakorda võib mõjutada riskiklassi. Lisaks leiame jätkuvalt palju 
kvantifitseeritavaid vigu „Naabruspoliitika ja maailma“ kulutustes ning meie 
audititulemused kinnitavad, et vearisk selles rubriigis on suur (vt punkt 8.8).

Komisjoni aruandlus finantskorrektsioonide ja tagasinõuete kohta on 
paranenud, kuid nende esitamisviis võib põhjustada vääritimõistmist 

1.42. Kooskõlas finantsmäärusega esitab komisjon iga-aastases haldus- ja
tulemusaruandes teavet ennetus- ja parandusmeetmete kohta, et kaitsta eelarvet 
ebaseaduslike või õigusnormidele mittevastavate kulutuste eest. Oma 2020. aasta 
aastaaruandes leidsime, et viis, kuidas 2020. aasta haldus- ja tulemusaruandes esitati 
tegelikud finantskorrektsioonid ja tagasinõuded, on keeruline ega ole alati selge. 
Põhjuseks oli asjaolu, et selles esitati mitu erinevat summat sõltuvalt korrektsioonide 
või tagasinõuete seisust (kinnitatud või rakendatud), nende rakendamise etapist 
(pärast eel- või järelkontrolli) ja nende mõjust (kulude asendamine või raha ELi 
eelarvesse tagastamine)29. 

1.43. 2021. aasta haldus- ja tulemusaruandes liigendab komisjon tegelikke
korrektsioone ja tagasinõudeid vähem kui varem. Esiteks keskendutakse rakendatud 
summadele (st tegelikult kindlaks määratud ja komisjoni raamatupidamisarvestuses 

27 Eriaruanne 26/2021: „ELi ühtekuuluvuspoliitika kulutuste korrektsus: komisjon avalikustab 
igal aastal minimaalse hinnangulise veamäära, mis ei ole lõplik“. 

28 Meie 2020. aasta aastaaruande punktid 8.21–8.28. 

29 Meie 2020. aasta aastaaruande punkt 1.41 ja selgitus 1.12. 
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kirjendatud kindlaksmääratud summale). Teiseks esitab komisjon korrektsioonidena 
need summad, mille liikmesriigid või vahendite lõppsaajad lõpuks liidu eelarvesse 
tagasi maksid. See lihtsustamine muudab selgemaks õigusnormide vastaselt kantud 
kulude summa, mida on korrigeeritud ja mis tagastatakse ELi eelarvesse. 

1.44. Joonisel 1.11 on näidatud komisjoni poolt tegelikult rakendatud ja 2021. 
aasta haldus- ja tulemusaruandes esitatud korrektsioonide jaotus (765 miljonit eurot 
(2020. aastal 440 miljonit eurot)). Liikmesriikide suhtes 2021. aastal kohaldatud 
netokorrektsioonid moodustasid kokku 523 miljonit eurot (2020. aastal 90 miljonit 
eurot) ja lõppsaajatelt tagasi nõutud alusetult makstud summad moodustasid 242 
miljonit eurot (2020. aastal 350 miljonit eurot). Need summad puudutavad peamiselt 
perioodi 2014–2020, kuid ka varasemaid programmitöö perioode (väiksemad 
netokorrektsioonid pärinevad aastatest 1989–1993) ja aastaid (kõige vanemad 
tagasinõutud summad pärinevad 2005. aastast). Ühtekuuluvuse valdkonnas ei olnud 
liikmesriikide suhtes programmitöö perioodi 2014–2020 netofinantskorrektsioone 
2021. aasta lõpu seisuga veel tehtud. 

Joonis 1.11. Finantskorrektsioonid ja tagasinõuded (765 miljonit eurot), 
millest komisjon teatas 2021. aasta haldus- ja tulemusaruandes 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda 2021. aasta haldus- ja tulemusaruande põhjal. 
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1.45. Lisaks komisjoni rakendatud korrektsioonidest tulenevatele summadele 
esitatakse 2021. aasta haldus- ja tulemusaruandes summad, mis tulenevad komisjoni 
ennetusmeetmetest (298 miljonit eurot (2020. aastal 301 miljonit eurot). Samuti 
esitatakse selles liikmesriikide rakendatud meetmed (4,557 miljardit eurot), mis 
sisaldavad ka veel kindlaks määramata ennetavaid meetmeid. 2021. aasta haldus- ja 
tulemusaruandes liidetakse kokku kõik summad, mis tulenevad nii komisjoni kui ka 
liikmesriikide võetud ennetus- ja parandusmeetmetest, ning see kogusumma (5,620 
miljardit eurot) on esitatud varasemate maksete korrektsioonidena30 ja protsendina 
2021. aasta asjaomastest kulutustest (3,3%)31. Oleme seisukohal, et selline summade 
esitamine on ebapiisav ja eksitav, kuna ennetusmeetmed ei ole seotud varasemate 
maksete ega heakskiidetud kuludega. Lisaks ei saa liikmesriikide ennetusmeetmeid 
otseselt komisjoniga seostada. 

Õigusriigi menetluse mõju 2021. aasta kulutuste korrektsusele on 
ebaselge 

1.46. Juhime tähelepanu asjaolule, et komisjon teatas oma aasta haldus- ja 
tulemusaruandes, et ta saatis Ungarile esimese teate 2022. aasta aprillis üldise 
tingimuslikkuse korra alusel32. Sellega käivitati menetlus, mille tulemusel võidakse 
liikmesriigi suhtes kehtestada meetmed õigusriigi põhimõtete rikkumise eest. Selleks 
et komisjon saaks sellise teate saata, peab tal määruse (EL) 2020/2092 artikli 6 lõike 1 
kohaselt olema piisavalt alust arvata, et selle aluseks olevad probleemid mõjutavad või 
võivad tõsiselt mõjutada ELi eelarve usaldusväärset finantsjuhtimist või ELi 
finantshuve. Aasta haldus- ja tulemusaruandes ei avalikustata siiski teate üksikasju ega 
seda, kuidas see võib mõjutada asjaomaste kulutuste korrektsust. 

                                                      
30 2021. aasta haldus- ja tulemusaruande II köide, 2. lisa punkt 2.1, lk 49. 

31 2021. aasta haldus- ja tulemusaruande II köide, 5. lisa punkt 5.4, lk 31–32. 

32 Määrus (EL, Euratom) 2020/2092, mis käsitleb üldist tingimuslikkuse korda liidu eelarve 
kaitsmiseks. 
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Teatame pettusekahtlustest OLAFile ja 
Euroopa Prokuratuurile 
1.47. 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 väärkasutamisega33. Pettused 
kahjustavad või võivad kahjustada ELi finantshuve. 

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

1.49. ELi välisaudiitorina ei ole meil volitusi uurida ELi finantshuve kahjustava 
pettuse kahtluse juhtumeid. Enne auditiprotseduuride alustamist võtame arvesse 
pettuseriski (vt lisa 1.1 punktid (28)–(30)) ja vaatame oma protseduurid korrapäraselt 
läbi. Edastame OLAFile (ELi Pettustevastasele Ametile) teabe ELi finantshuve 
kahjustavat pettust, korruptsiooni või muud ebaseaduslikku tegevust puudutavate 
kahtluse kohta, mida me oma audititöö (sh tulemusauditite) käigus oleme avastanud 
või mis põhineb otse kolmandatelt isikutelt saadud teabel. OLAF kontrollib neid 
juhtumeid, otsustab uurimise alustamise ja teeb vajaduse korral halduskoostööd 
liikmesriikide ametiasutuste ja Euroopa Prokuratuuriga. 

1.50. 2017. aastal loodud Euroopa Prokuratuur (EPPO) on Euroopa Liidu sõltumatu 
asutus, millel on volitused uurida ELi eelarvet kahjustavaid kuritegusid (näiteks pettust, 
korruptsiooni ja tõsiseid piiriüleseid käibemaksupettusi), esitada nende eest süüdistusi 
ja anda nende toimepanijad kohtu alla, nagu on määratletud finantshuvide kaitse 
direktiivis ja nõukogu määruses (EL) 2017/193934. Oleme teinud koostööd Euroopa 
Prokuratuuriga alates selle tegevuse alustamisest 2021. aasta juunis ning 
allkirjastasime meievahelise töökorra 3. septembril 202135. Edastame Euroopa 
Prokuratuurile kõik audititööst või meile edastatud teabest tulenevad kahtlused tema 
pädevusse kuuluvate kuritegude kohta. Seejärel võtab Euroopa Prokuratuur tutvub 
                                                      
33 Direktiivi (EL) 2017/1371, mis käsitleb võitlust liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastu 

kriminaalõiguse abil, artikkel 5. 

34 Nõukogu määrus (EL) 2017/1939, millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa 
Prokuratuuri asutamisel. 

35 Nõukogu määruse (EL) 2017/1939 artiklid 99, 103 ja 110. 
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nende juhtumitega ja otsustab, kas algatada kriminaaluurimine. 2022. aasta märtsis 
otsustasime alustada pettusekahtluste edastamist nii OLAFile kui ka Euroopa 
Prokuratuurile, kui see on asjakohane. 

1.51. 2020. aastal jooksul teatasime OLAFile oma auditite käigus tuvastatud 15-st 
pettusekahtluse juhtumist (2020. aastal kuuest), mille suhtes OLAF on juba algatanud 
viis juurdlust. Edastasime samaaegselt Euroopa Prokuratuurile ühe neist juhtumeist ja 
veel ühe täiendava juhtumi, mille olime 2021. aastal oma audititöö käigus avastanud. 

1.52. Kõige sagedamini kahtlustatavad pettused või kuriteod on järgmised: ELi 
rahastamise jaoks vajalike tingimuste kunstlik tekitamine, mis mõnikord hõlmab 
ametlike dokumentide võltsimist; toetuste kasutamine selleks mitte ette nähtud 
eesmärkidel; rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidele mittevastavate kulude 
deklareerimine ja hangetega seotud eeskirjade eiramine. Tuginedes meie aastatel 
2011–2021 tehtud audititöö käigus saadud teabele, on OLAF andnud soovituse kokku 
537 miljoni euro tagasinõudmiseks, mis on seotud 43 juhtumiga36. 

1.53. Lisaks käesolevas peatükis OLAFile ja Euroopa Prokuratuurile edastatud 
juhtumite käsitlemisele anname 5. peatükis aru ka selle kohta, kuidas 
auditeerimisasutused vähendavad pettuseriski (vt punkt 5.49), ning 6. peatükis meie 
võetud järelmeetmete kohta seoses soovitusega tegeleda ÜPP pettustevastase 
poliitika ja menetluste puudustega (vt punkt 6.49). Lisaks auditeerime pettusi eraldi. 
Viisime lõpule auditi komisjoni tegevuse kohta ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 
kulutustega seotud pettuste vastu võitlemisel37 ning auditi ettevõtjate menetlusest 
kõrvalejätmise kohta (et kaitsta ELi eelarvet ebausaldusväärsete vastaspoolte eest38). 
Meil on hetkel käsil audit huvide konflikti kohta jagatud eelarve täitmisel (ÜPP ja 
ühtekuuluvuspoliitika). Lisaks käsitleme konkreetseid pettusega seotud riske taaste- ja 
vastupidavusrahastu komisjoni ja liikmesriikide kontrollisüsteemide auditeerimisel. 

  

                                                      
36 Teave pärineb OLAFilt ja meie seda ei kontrolli. 

37 Eriaruanne 14/2022: „Komisjoni vastus ühise põllumajanduspoliitika valdkonna pettuste 
vastu: teemaga on vaja põhjalikumalt tegeleda“. 

38 Eriaruanne 11/2022: „ELi eelarve kaitsmine: menetlusest kõrvalejätmist on vaja paremini 
kasutada“. 

47

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_14/SR_CAP_Fraud_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_11/SR_Blacklisting_economic_operators_ET.pdf


 

Järeldused 
1.54. Käesoleva peatüki peamine ülesanne on toetada kinnitavas avalduses 
esitatud auditiarvamust. Esitame asjaomased audititulemused punktides 1.55 ja 1.56. 

Audititulemused 

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

1.56. Tehingute korrektsuse kohta järeldame, et tulud ei olnud olulisel määral 
vigadest mõjutatud. Meie audititulemused näitavad, et kulutuste hinnanguline 
veamäär on võrreldes eelmise aastaga tõusnud 2,7%-lt 3,0%-le. Suure riskiga kulutused 
(põhinevad peamiselt kulude hüvitamisel) olid olulisel määral vigadest mõjutatud. 
Kõnealusel aastal suurenes suure riskiga kulutuste osakaal meie auditi andmekogumis 
63,2%-ni ja moodustab jätkuvalt olulise osa meie auditi andmekogumist. 

1.57. 2021. aasta haldus- ja tulemusaruandes avaldatud komisjoni hinnanguline 
veamäär (maksete vearisk) on 1,9%, mis on allpool meie vahemikku. 

1.58. Komisjoni ja liikmesriikide järelkontrollide piirangud mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriikides 1, 2 ja 6 mõjutavad aasta haldus- ja tulemusaruandes 
avaldatud maksete veariski ja seega ka komisjoni riskihindamist. Meie järelmeetmed 
seoses komisjoni aruandlusega finantskorrektsioonide ja tagasinõuete kohta näitavad, 
et see on paranenud, kuid nende esitamisviis võib põhjustada vääritimõistmist. 
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Lisad 

1.1 lisa. Auditi käsitlusviis ja metoodika 
1) Käesolevas lisas kirjeldatakse meie käsitlusviisi ja metoodikat, mida kasutame 

raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ning tulude ja mitmeaastase 
finantsraamistiku39 (eelarvekulutuste) tehingute korrektsuse auditeerimiseks. 
Meie auditi käsitlusviis taaste- ja vastupidavusrahastu40 (NGEU peamine 
komponent41) kulutustele, mis on erinev ja ajutine, on esitatud 10. peatükis. 

2) Meie tegevus on kooskõlas rahvusvaheliste auditistandarditega ning sellega 
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 rikkumise taset hindab ja sellest teada 
annab42. Sel eesmärgil selgitame, kuidas me 

— leitud vigu ekstrapoleerime (punkt (7)); 

— koostame oma peatükid vastavalt mitmeaastase finantsraamistiku 
rubriikidele (punkt (9)); 

— kohaldame ELi ja riigisiseseid eeskirju (punkt (10)); 

— kvantifitseerime hankevigu (punkt (19)). 

3) Meie auditi metoodika on kättesaadav meie veebisaidil43. 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). 

                                                      
39 Nõukogu määrus (EL, Euratom) 2020/2093, millega määratakse kindlaks mitmeaastane 

finantsraamistik aastateks 2021–2027. 

40 Määrus (EL) 2021/241. 

41 Nõukogu määrus (EL, Euratom) 2020/2094 

42 2021. aasta haldus- ja tulemusaruande II köide, 2. lisa 49. joonealune märkus, lk 53. 

43 Euroopa Kontrollikoja auditi metoodika platvorm AWARE. 
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1. OSA. Auditi metoodika seoses raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsusega 

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

a) konsolideeritud finantsaruannetest;  

b) eelarve täitmise aruannetest. 

5) 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. 

6) 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 
teatavaid bilansikirjeid; 

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

g) kasutame arvamuse koostamisel 2,0% suurust olulisuse piirmäära. Samuti 
võtame arvesse vigade iseloomu, arvu ja tausta ning muud kättesaadavat 
teavet. 

2. OSA. Auditi käsitlusviis seoses tehingute korrektsusega 

7) Meie praeguses käsitlusviisis kasutatakse raamatupidamise aastaaruannete 
aluseks olevate tehingute ELi õigusnormidele vastavuse hindamiseks peamiselt 
tehingutest koostatud suure esindusliku juhuvalimi otsest testimist. Vastavalt 
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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. 

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

Kuidas me tehinguid testime 

9) 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.–6. ja 9. peatükk), tehingute 
esinduslikku valimit, et anda hinnang kogu auditi andmekogumi veamäärale. 

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

11) Tulutehingute testimisel lähtume käibemaksul ja kogurahvatulul põhinevate 
omavahendite makromajanduslikest koondandmetest, mida omavahendite 
arvutamiseks kasutatakse. Ringlusse võtmata plastpakendijäätmetel põhinevate 
omavahendite alusandmete puhul vaatasime läbi prognoositud andmete 
koostamise protsessi, kuna liikmesriigid esitavad käesoleva aasta hinnangulise 
statistika alles 2023. aastal. Seejärel hindame, kuidas kontrollis komisjon 
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. 
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12) 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 makseliike (sealhulgas vara soetamiseks tehtud makseid). 
Tegelikkuses tähendab see, et meie andmekogum koosneb vahe- ja 
lõppmaksetest. Me ei kontrollinud eelmakseid nende tegemise ajal, vaid siis, kui 

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

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

13) Muudatused eelmise mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 alamrubriigi 
„Ühtekuuluvus“ õigusaktides on mõjutanud seda, mida komisjon kõnealuses 
valdkonnas heakskiidetud kuludeks loeb. Alates 2017. aastast on meie 
andmekogum koosnenud mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 selle 
alamrubriigi auditi puhul raamatupidamise aastaaruannetes kajastatud ja 
komisjoni poolt igal aastal heaks kiidetud kuludest ja perioodi 2007–2013 puhul 
lõppmaksetest (sh juba tasaarvestatud eelmaksed). Seega testisime tehinguid, 
mille suhtes oleksid liikmesriigid pidanud juba rakendama kõiki asjaomaseid 
meetmeid, et parandada vead, mille nad ise olid avastanud. Meie eesmärk on 
lisaks 2021. aasta kinnitava avalduse koostamisele vaadata läbi 
auditeerimisasutuste töö ja esitada järeldus allesjäänud veamäära 
usaldusväärsuse kohta, mis on komisjoni peamine näitaja selle valdkonna 
korrektsuse hindamisel. 

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

15) 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. 
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16) 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 

17) Viga võib puudutada tehingu kogusummat või osa sellest. Kaalume, kas vead on 
kvantifitseeritavad või mitte, st kas on võimalik mõõta, kui suur osa kontrollitud 
summast oli vigadest mõjutatud. Enne meie kontrolle ning neist sõltumatult 
avastatud ja parandatud vigu ei arvestata veamäära arvutamisel ja vigade 
esinemissageduse väljaselgitamisel, sest nende avastamine ja parandamine näitab 
kontrollisüsteemide tõhusat toimimist. 

18) Meie riigihankevigade kvantifitseerimise kriteeriume kirjeldatakse dokumendis 
„Riigihanke-eeskirjade eiramine – rikkumiste liigid ja nende kvantifitseerimise 
alus“44. 

19) Selle üle otsustamisel, kuidas riigihanke-eeskirjade eiramise juhtumeid käsitleda, 
võib meie vigade kvantifitseerimise viis komisjoni või liikmesriikide omast erineda. 
Kvantifitseerime ainult hanke-eeskirjade raskeid rikkumisi. Me kvantifitseerime 
100%-listeks hankevigadeks ainult need rikkumised, mis on takistanud parimal 
pakkujal hanget võitmast, mis muudab asjaomase lepingu kohased kulud 
rahastamiskõlbmatuks. Me ei kasuta hanke-eeskirjade eri liiki rikkumiste puhul 
kindlaid määrasid, nagu ka komisjon seda teeb45. Riigihankevigade 
kvantifitseerimise aluseks võtame kontrollitud tehingute rahastamiskõlbmatute 
kulude summa. 

Hinnanguline veamäär 

20) Enamiku mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide ja ELi üldeelarve puhul 
esitame hinnangulise veamäära, milles võetakse arvesse üksnes 
kvantifitseeritavaid vigu ja mida väljendatakse protsendina. Vead on näiteks 
kohaldatavate määruste, õigusnormide ning lepingu- ja toetustingimuste 
kvantifitseeritavad rikkumised. Arvutame ka alumise ja ülemise veapiiri. 

                                                      
44 „Quantification of public procurement errors“. 

45 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) lisas. 
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21) Arvamuse koostamisel kasutame 2,0% suurust olulisuse piirmäära. Samuti võtame 
arvesse vigade iseloomu, arvu ja tausta ning muud kättesaadavat teavet. 

22) 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 valdkonnad, kus me eeldame olulist veamäära. Sel eesmärgil 
võtame lisaks olemuslikele ja kontrolliriskidele arvesse ka meie hinnangut 
juhtimis- ja kontrollisüsteemidele ning varasemate auditite tulemusi. Näiteks 
käsitame mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 3 mõningaid toetusõigustel 
põhinevaid maaelu arengu kulusid ja mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 7 
muid halduskulusid (st muid kui kulusid) meie varasemate auditikogemuste põhjal 
suure riskiga kuludena. See jaotus võimaldab meil võimalikult tõhusalt kindlaks 
määrata, kas leitud oluliste vigade puhul on tegu läbivate vigadega (vt punkt (27)). 

Kuidas me süsteeme hindame ja tulemusi esitame 

23) Komisjon, teised ELi institutsioonid ja asutused, liikmesriikide ametiasutused ning 
toetust saavad riigid ja piirkonnad kehtestavad kontrollisüsteemid, et juhtida 
eelarvega seotud riske ja kontrollida/tagada tehingute korrektsust. Nende 
süsteemide läbivaatamine aitab kindlaks teha parandamist vajavad valdkonnad. 
Lisaks aitavad selle töö tulemused kaasa meie riskihindamisele. 

24) Iga mitmeaastase finantsraamistiku rubriik, sealhulgas tulude valdkond, hõlmab 
paljusid eri süsteeme. Esitame oma süsteemide töö tulemused koos soovitustega 
olukorra parandamiseks. 

Millel meie kinnitavas avalduses esitatud arvamused põhinevad 

25) Meie arvamus tugineb piisavale, asjakohasele ja usaldusväärsele auditi 
tõendusmaterjalile ELi konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande aluseks 
olevate tehingute korrektsuse kohta. Selle tõendusmaterjali saamiseks testime ja 
kontrollime haldus- ja kontrollisüsteeme ning see teave on esitatud 3.–9. 
peatükis. Kõnealune töö võimaldab meil koostada põhjendatud arvamuse selle 
kohta, kas andmekogumis esinevad vead ületavad olulisuse piirmäära või mitte. 

26) Kui me leiame olulisel määral vigu ja peame kindlaks määrama nende mõju 
auditiarvamusele, peame otsustama, kas vead või auditi tõendusmaterjali 
puudumine on läbiva iseloomuga. Selles lähtume rahvusvahelises auditistandardis 
(ISA) 705 (muudetud)46 toodud juhistest (laiendades neid oma volituste raames ka 

                                                      
46 „International Standard on Auditing (ISA) 705 (revised), Modifications to the Opinion in the 

Independent Auditor’s Report“. 
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seaduslikkuse ja korrektsuse küsimustele). Kui vead on olulised ja püsiva 
iseloomuga, esitame vastupidise arvamuse. 

27) Vead või auditi tõendusmaterjali puudumine hinnatakse läbivaks, kui need ei 
piirdu audiitori arvamuse kohaselt finantsaruannete üksikelementide, kontode või 
kirjetega (st läbivad kogu aruannet või testitud tehinguid). 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. 

3. OSA. Pettusi puudutavad auditiprotseduurid 

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

29) Töötame välja ja rakendame auditiprotseduure nende riskide käsitlemiseks ning 
hangime audititõendeid, mis annaksid meie arvamusele piisava ja nõuetekohase 
aluse. Pettustest 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. 

30) Kui meil on põhjust kahtlustada pettust, teavitame sellest Euroopa 
Pettustevastast Ametit (OLAF). OLAF vastutab võimaliku haldusjuurdluse 
läbiviimise eest. Lisaks edastame alates 2021. aastast Euroopa Prokuratuurile 
(EPPO) kõik audititööst või meile edastatud teabest tulenevad kahtlused tema 
pädevusse kuuluvate kuritegude kohta. Seejärel võtab Euroopa Prokuratuur 
nende juhtumite suhtes järelmeetmeid ja otsustab, kas algatada 
kriminaaluurimine. Teavitame OLAFit ja Euroopa Prokuratuuri igal aastal mitmest 
juhtumist. 

4. OSA. Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja tehingute korrektsust 
käsitlevate auditiarvamuste vaheline seos 

31) Esitasime 

a) auditiarvamuse ELi lõppenud eelarveaasta konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruande kohta ning 

b) auditiarvamused raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tulude ja 
kulude korrektsuse kohta. 
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32) Järgime oma töös IFACi rahvusvahelisi auditistandardeid ja eetikanorme ning 
INTOSAI kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvahelisi standardeid. 

33) Kui audiitorid väljastavad auditiarvamused nii raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse kui selle aluseks olevate tehingute korrektsuse kohta, 
täpsustatakse standardites, et modifitseeritud arvamus tehingute korrektsuse 
kohta ei anna iseenesest alust modifitseeritud arvamuseks raamatupidamise 
aastaaruande usaldusväärsuse kohta. 
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2. peatükk 

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine 
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Sisukord 
Punkt 

Sissejuhatus 2.1. 

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine 2021. aastal 2.2.–2.39. 
Eelarve täitmise määr oli kulukohustuste puhul madal, kuid 
maksete puhul kõrge 2.2.–2.16. 
Määruste hilise vastuvõtmise tõttu kasutati kulukohustuste 
assigneeringuid vähe 2.4.–2.8. 

Peaaegu kõik maksete assigneeringud kasutati ära 2.9.–2.11. 

2014.–2020. aasta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
vahendite ärakasutamine suurenes 2.12.–2.16. 

Eelarvevahendite ümberpaigutamise maht suurenes 2.17.–2.19. 

NGEU rakendamine algas 2021. aastal 2.20.–2.25. 
NGEUst rahastatavate programmide kulukohustuste täitmise protsent 
erines märkimisväärselt 2.20.–2.23. 

Paljud liikmesriigid said taaste- ja vastupidavusrahastu toetuste 
eelmakseid ning Hispaaniale tehti makse vahe-eesmärkide saavutamise 
eest 2.24.–2.25. 

ELi eelarve ja NGEU täitmata kulukohustused moodustasid 
rekordilise summa – 341,6 miljardit eurot 2.26.–2.32. 

Jagatud eelarve täitmise vormis hallatavatest 
rahastamisvahenditest lõppsaajatele tehtavad väljamaksed 
hakkasid 2020. aastal lõpuks suurenema 2.33.–2.36. 

Eelarvevälised välistegevuse vahendid sisalduvad nüüd ELi 
eelarves 2.37. 

Endiselt puudub põhjalik aruandlus COVID-19 kohta 2.38.–2.39. 
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Riskid ja väljakutsed 2.40.–2.54. 
Erinevate eelarveinstrumentide samaaegse rakendamisega 
suhteliselt lühikese aja jooksul kaasnevad riskid ja 
väljakutsed 2.40.–2.41. 

ELi eelarve koguriskipositsioon suurenes 2021. aastal 
peamiselt NGEU kasutuselevõtu tõttu. 2.42.–2.44. 

On olemas mitu mehhanismi ELi eelarve kaitsmiseks 
tingimuslike kohustustega seotud riskide eest 2.45.–2.51. 
Suurendati omavahendite ülemmäära varu 2.45.–2.47. 

TERA laenude edasigarantiid vähendavad ELi eelarvest kaetavaid riske 2.48. 

Ühine eraldisfond alustas 2021. aastal tagatisfondide koondamist 2.49.–2.51. 

Venemaa poolt Ukraina vastu alustatud kallaletungisõda 
suurendab ELi eelarvet ohustavaid riske 2.52.–2.54. 

Järeldused ja soovitused 2.55.–2.66. 
Järeldused 2.55.–2.66. 

Soovitused 

Lisad 
2.1 lisa. NGEU rakendamine programmide kaupa 
(miljonites eurodes) 
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Sissejuhatus 
2.1. Käesolevas peatükis esitatakse meie 2021. aasta kohta tehtud töö käigus leitud 
peamised probleemid eelarve- ja finantsküsimuste juhtimise valdkonnas. Vaatlusalune 
aasta oli uue mitmeaastase finantsraamistiku 2021–20271 esimene aasta. Meie 
analüüs hõlmab ka lisarahastamist, mis pärineb Euroopa taasterahastust (NGEU)2, 
mille eesmärk on toetada majanduse taastumist pärast COVID-19 pandeemiat. 
Kajastame peatükis ka eelarve- ja finantsriske ning väljakutseid, millega EL võib 
järgnevatel aastatel silmitsi seista. Peatükk põhineb ELi eelarve täitmise meiepoolsel 
kontrollimisel ning komisjoni ja teiste sidusrühmade avaldatud dokumentidel. Selles 
võetakse ka arvesse meie aastaaruande, eriaruannete, ülevaadete ja arvamuste 
koostamisel tehtud tööd. 

  

                                                      
1 Nõukogu määrus (EL, Euratom) 2020/2093, millega määratakse kindlaks mitmeaastane 

finantsraamistik aastateks 2021–2027. 

2 Nõukogu määrus (EL) 2020/2094, millega luuakse Euroopa Liidu taasterahastu COVID-19 
kriisi järgse taastumise toetuseks. 
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Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine 
2021. aastal 

Eelarve täitmise määr oli kulukohustuste puhul madal, kuid 
maksete puhul kõrge 

2.2. Selles osas analüüsime, kuidas ELi eelarvet 2021. aastal täideti. Analüüsis ei 
võetud arvesse eelarveülekandeid ja sihtotstarbelist tulu, kuna need ei sisaldu vastu 
võetud eelarves ja nende suhtes kehtivad teised reeglid. Meie analüüs hõlmab ka 
Euroopa taasterahastust (NGEU) pärinevat lisarahastamist. Taaste- ja 
vastupidavusrahastu puhul võetakse arvesse ainult tagastamatute toetuste 
komponenti ja ei vaadelda laenukomponenti, mis ei sisaldu ELi eelarves. 

2.3. ELi 2021. aasta vastuvõetud eelarve maksete assigneeringud olid suuremad kui 
kulukohustuste assigneeringud. maksete assigneeringuid kui kulukohustuste 
assigneeringuid. Oleme varem3 nõudnud sobiva tasakaalu säilitamist maksete ja 
kulukohustuste assigneeringute vahel ning piisavate maksete assigneeringute 
kättesaadavaks tegemist. 

Määruste hilise vastuvõtmise tõttu kasutati kulukohustuste 
assigneeringuid vähe 

2.4. Eelarvepädevad institutsioonid kiitsid heaks kulukohustuste assigneeringute 
esialgse eelarve summas 164,3 miljardit eurot ja kuus paranduseelarvet, millest neljaga 
muudeti kulukohustuste assigneeringute summat. Kulukohustuste assigneeringute 
lõplik eelarve oli 166,8 miljardit eurot, mis ületab mitmeaastase finantsraamistiku 
163,5 miljardi euro suurust ülemmäära (vt joonis 2.1). Seda võimaldasid erivahendid, 
nagu paindlikkusinstrument ning solidaarsus- ja hädaabireserv, mida EL saab kasutada 
ettenägematutele asjaoludele paindlikuks reageerimiseks. 

                                                      
3 Vt meie 2016. aasta aastaaruande punkt 2.48, 2018. aasta aastaaruande punkt 2.48 ja 

2019. aasta aastaaruande punkt 2.52. 
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2.5. 2021. aastal seoti kulukohustustega kokku 113,4 miljardit eurot, mis moodustas 
kasutada olevast kogusummast ainult 68%. See määr on erakordselt madal ning isegi 
madalam kui 2014. aastal (77%), mis oli eelmise mitmeaastase finantsraamistiku 
esimene aasta. 

2.6. Mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 aluseks olev seadusandlik pakett 
koosneb mitmeaastase finantsraamistiku määrusest4 (mille komisjon esitas algselt 
2018. aasta mais ja mis võeti vastu alles 2020. aasta detsembris) ning mitmest 
valdkondlikust määrusest, mis kõik kiideti heaks pärast mitmeaastase 
finantsraamistiku algust. Põllumajandusfondide5 jaoks võeti vastu üleminekuperiood 
aastateks 2021–2022. Valdkondlike õigusaktide vastuvõtmine hilines märkimisväärselt 
rohkem kui mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 alguses. Viivitused tulenesid 
suuresti COVID-19 pandeemiast ja komisjoni poolt mitmeaastase finantsraamistiku 
jaoks koostatud teisest eelarvest, mis esitati mais 2020. 

2.7. Tõstsime oma 2020. aasta aastaaruandes6 esile riski, et mitmeaastase 
finantsraamistiku 2021–2027 raames jagatud eelarve täitmise vormis hallatavate 
fondide rakendamine võib ühissätete määruse7 hilise vastuvõtmise tõttu edasi 
lükkuda. Rõhutasime ka komisjoni ja liikmesriikide haldusressurssidele avalduva surve 
riski, mis tuleneb vajadusest kiirendada mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 
raames Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest saada olevate rahaliste vahendite 
kasutamist ning täiendava rahastamise (NGEU) kättesaadavusest. 

2.8. Viivitused valdkondlike määruste vastuvõtmisel aeglustasid 2021. aastal uute 
programmide käivitamist (eelkõige puudutas see kaheksat ühissätete määruse alla 

                                                      
4 Nõukogu määrus (EL, Euratom) 2020/2093 

5 Määrus (EL) 2020/2220, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) 
toetuse kohta 2021. ja 2022. aastal 

6 Vt meie 2020. aasta aastaaruande punktid 2.23–2.31. 

7 Määrus (EL, Euratom) 2021/1060, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi, Õiglase Ülemineku 
Fondi ja Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, 
Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu 
suhtes kohaldatavad finantsreeglid. 
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kuuluvat jagatud eelarve täitmise vormis hallatavat fondi)8. Nende kaheksa fondi 
kulukohustuste assigneeringutest kasutati ära ainult 2%. Kolme suurima fondi (Euroopa 
Regionaalarengu Fond, Ühtekuuluvusfond ja Euroopa Sotsiaalfond) kulukohustuste 
assigneeringutest kasutati ära vähem kui 1%. Tegu oli selliste kuludega nagu tehniline 
abi. See tähendab, et mitmeaastase finantsraamistiku määruse9 sätete kohaselt tuleb 
peaaegu 49 miljardit eurot (50,1 miljardist) jagatud eelarve täitmise vormis hallatavate 
fondide kulukohustuste assigneeringuid paigutada eelarveaastast 2021 võrdsete 
osadena (25%) ümber eelarveaastatesse 2022–2025. Asjaomased maksed 
liikmesriikidele tehakse seega algselt kavandatust hiljem. 

Peaaegu kõik maksete assigneeringud kasutati ära 

2.9. Maksete assigneeringuteks kiitsid eelarvepädevad institutsioonid heaks 
esialgse eelarve summas 166,1 miljardit eurot, mis oli peaaegu sama suur kui 
mitmeaastase finantsraamistiku määruses 2021. aastaks kehtestatud ülemmäär. Kahe 
paranduseelarvega suurendati olemasolevaid maksete assigneeringuid 2,0 miljardi 
euro võrra, mis teeb lõplikuks eelarveks 168,0 miljardit eurot10. Nagu ka 
kulukohustuste assigneeringute puhul, võimaldas erivahendite kasutamine 
mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäära ületada. Peaaegu kõik ELi eelarves olemas 
olevad maksete assigneeringud kasutati ära. Maksed moodustasid 163,6 miljardit 
eurot (97% kõigist kasutada olevatest assigneeringutest) (vt joonis 2.1). 46% 
2021. aastal tehtud maksete kogusummast kasutati perioodi 2014–2020 Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide vajaduste katmiseks. 

                                                      
8 Kaheksa ühissätete määruse alla kuuluvat jagatud eelarve täitmise vormis hallatavat fondi 

on Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfond, Õiglase 
Ülemineku Fond ja Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond, Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifond, Sisejulgeolekufond ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu. 

9 Nõukogu määruse (EL, Euratom) 2020/2093 artikkel 7. 

10 Erinevus tuleneb ümardamisest. 
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Joonis 2.1. Eelarve täitmine 2021. aastal 

 
Märkus: need summad on ümardatud. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda ELi eelarveaasta 2021 konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande, 
komisjoni raamatupidamissüsteemist pärit eelarve täitmise aruannete ja selgitavate lisade põhjal. 

2.10. Koos sihtotstarbelise tulu (peamiselt taaste- ja vastupidavusrahastu 
toetused) arvelt tehtud täiendavate maksetega summas 62,6 miljardit eurot ja 
2020. aastast üle kantud assigneeringutega summas 1,8 miljardit eurot moodustasid 
maksed 2021. aastal kokku 228,0 miljardit eurot. 

2.11. 2021. aasta maksed jäid maksete ülemmäära piiresse. Puudus nõudlus uutest 
jagatud eelarve täitmise vormis hallatavatest fondidest maksete tegemiseks ning 
2014.–2020. aasta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide maksetaotluste suure 
mahu täitmiseks oli piisavalt maksete assigneeringuid. Komisjoni pikaajalise prognoosi 
kohaselt11 peaks mitmeaastase finantsraamistiku maksete assigneeringute maht olema 
piisav selleks, et katta tulevaste aastate maksevajadused. 

                                                      
11 ELi eelarve vahendite tulevase sisse- ja väljavoolu pikaajaline prognoos (2027–2021), 
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2014.–2020. aasta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite 
ärakasutamine suurenes 

2.12. Nagu on kirjeldatud punktides 2.6–2.8, ei alanud mitmeaastases 
finantsraamistikus 2021–2027 ühissätete määrusel põhinevate jagatud eelarve 
täitmise vormis hallatavate fondide rakendamine kavakohaselt. 2021. aastal neile 
makseid peaaegu ei tehtud. 

2.13. 2021. aastal jätkasid liikmesriigid mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite kasutamist. Lisaks sai Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) 2021. ja 2022. aastaks täiendavaid eraldisi 
(28,1 miljardit eurot) mitmeaastasest finantsraamistikust 2021–2027. 

2.14. 2021. aasta lõpu seisuga oli Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
2014.–2020. aasta rakenduskavade jaoks tehtud maksete kumulatiivne kogusumma 
331,1 miljardit eurot, moodustades 67% kokku 492 miljardist eurost. Ülejäänud 160,9 
miljardit eurot tuleks välja maksta (ja omakorda sellest ülejäänud summa 
kulukohustustest vabastada) enne programmide sulgemist 2025. aasta lõpuks. 
Erandiks on EAFRD, mis suletakse aastal 2027. Nimetatud summa moodustab põhiosa 
ELi täitmata kulukohustustest, mida oli 2021. aasta lõpu seisuga kokku 251,7 miljardit 
eurot (vt punkt 2.26). 2021. aastal kasutati rohkem vahendeid kui varasematel 
aastatel. Maksed (v.a NGEU) suurenesid 72 miljardilt eurolt 2020. aastal 75,1 miljardi 
euroni 2021. aastal. Joonisel 2.2 on esitatud kõigi Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide (v.a Euroopa taasterahastu vahendid) kumulatiivsed 
kasutusmäärad. 
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Joonis 2.2. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite 
kasutamine aastatel 2014–2020 (v.a NGEU vahendid) 

 
Lühendid: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF), Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD), 
Euroopa Sotsiaalfond (ESF), Ühtekuuluvusfond (ÜF), noorte tööhõive algatus (YEI), Euroopa Merendus- 
ja Kalandusfond (EMKF) ning Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks (FEAD). 

(*) Punane rida tähistab kasutusmäära ilma mitmeaastasest finantsraamistikust 2021–2027 aastateks 
2021 ja 2022 tehtud täiendavate eraldisteta summas 28,1 miljardit eurot. 
(**) YEI sisaldab ESFi vastavat osa. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 2014.–2020. aasta 
ELi maksete (igapäevaselt ajakohastatud andmed) põhjal. 

2.15. Peale Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) jäävad kasutusmäärad 
kõigi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide puhul üksteise suhtes 10 
protsendipunkti piiresse. See hõlmab EAFRDd, mille kasutusmäär oleks olnud 62% 
asemel 79%, kui punktis 2.13 kirjeldatud täiendavalt eraldatud vahendeid ei oleks 
arvesse võetud. 

2.16. Nagu näidatud joonisel 2.3, on Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
vahendite kumulatiivne kasutamine liikmesriigiti väga erinev. Iirimaa, Soome, Küpros ja 
Eesti (alates kõige rohkem vahendeid kasutanud riigist) on saanud üle 75% neile 
eraldatud summadest (v.a NGEU). Seevastu Horvaatiale, Slovakkiale, Maltale, Taanile 
ja Rumeeniale (alates kõige vähem vahendeid kasutanud riigist) on välja makstud 
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vähem kui 60% eraldatud summadest. Võttes arvesse programmide peatset sulgemist, 
lasub teatavatel liikmesriikidel eriti suur surve kõik vahendid ära kasutada, et vältida 
nende kulukohustustest vabastamist. 

Joonis 2.3. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite 
kasutamine aastatel 2014–2020 (v.a NGEU vahendid) 

 
Märkus: arvud sisaldavad EAFRD-le eraldatud täiendavaid vahendeid. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 2014.–2020. aasta 
ELi maksete (igapäevaselt ajakohastatud andmed) põhjal. 
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Eelarvevahendite ümberpaigutamise maht suurenes 

2.17. Finantsmääruses12 on sätestatud reeglid eelarvevahendite 
ümberpaigutamiseks, mis sõltuvad ELi eelarve struktuurist. Kohati vajatakse 
assigneeringute eelarveridade vahel ümberpaigutamiseks eelarvepädevate 
institutsioonide otsust. Muid ülekandeid võib teha asjaomane ELi institutsioon 
iseseisvalt. 

2.18. Mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 jaoks töötati välja uus 
eelarvestruktuur, mille tulemusena on programmid eelarves paremini kaardistatud. 
Mitmeaastase finantsraamistiku rubriigid koosnevad nüüd konkreetsetest 
poliitikavaldkondadest ja iga programm kuulub ühte poliitikavaldkonda. See uus 
eelarvestruktuur võimaldab komisjonil assigneeringuid programmi raames ümber 
paigutada ilma eelarvepädevate institutsioonide otsuseta, isegi kui programmi aspekte 
haldavad erinevad peadirektoraadid. Euroopa Parlament on väljendanud muret selle 
üle, kuidas saavad eelarvepädevad institutsioonid piisavalt kontrollida uue struktuuri 
raames programmide sees tehtavaid ümberpaigutusi13. 

2.19. Võrdlesime komisjoni 2020. ja 2021. aasta ümberpaigutuste mahtu ja 
märkisime, et ümberpaigutuste (eelkõige maksete assigneeringute) summad 
suurenesid (vt joonis 2.4). Lisaks märkisime, et samal ajal suurenes ka eelarvepädevate 
institutsioonide otsust nõudvate ümberpaigutuste summa. 

                                                      
12 Määruse (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 

kohaldatavaid finantseeskirju, artiklid 30–32. 

13 Dokumendi 2021/2162(INI) punkt 41. 
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Joonis 2.4. Komisjoni 2020. ja 2021. aasta eelarvevahendite 
ümberpaigutuste summa võrdlus 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes eelarvepädevate institutsioonide otsustele ümberpaigutuste 
kohta ning komisjonilt saadud andmetele. 

NGEU rakendamine algas 2021. aastal 

NGEUst rahastatavate programmide kulukohustuste täitmise protsent 
erines märkimisväärselt 

2.20. NGEU ajutine rahastamisvahend alustas tegevust 2021. aasta juunis uue 
omavahendite otsuse14 jõustumisega, millega anti luba taasterahastuga seotud 
laenude võtmiseks. Komisjon võib NGEU vahendeid kulukohustustega siduda kuni 
31. detsembrini 2023 ja teha makseid kuni 31. detsembrini 2026. 

2.21. NGEU koosneb järgmistest osadest: 

— taaste- ja vastupidavusrahastu toetustel põhinev osa, mis on kuni 338,0 miljardi 
euro suurune tagastamatu toetus liikmesriikidele; 

— ELi programmide täiendav rahastamine summas 83,1 miljardit eurot; 

                                                      
14 Otsus (EL, Euratom) 2020/2053, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi. 
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— taaste- ja vastupidavusrahastu laenudel põhinev osa, mis on tagasimakstav toetus 
liikmesriikidele ja mida me ei analüüsi. 

2.22. 2021. aasta lõpuks moodustasid NGEU vahendite kulukohustused 143,5 
miljardit eurot. Eelmaksete ja maksete summa oli üle 53,6 miljardi euro. Lisateave on 
esitatud joonisel 2.5 ja lisas 2.1. 

Joonis 2.5. NGEU rakendamine 

 
(*) Ühtekuuluvuse huvides ja Euroopa territooriumidele antava taasteabi (REACT-EU) rahastamine. 
(**) Euroopa Sotsiaalfondi ja enim puudust kannatavate isikute jaoks mõeldud Euroopa abifondi 
REACT-EU rahastamine (vt punkt 2.13). 

Märkus: summad on ümardatud. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda ELi eelarveaasta 2021 konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande ja 
komisjoni raamatupidamissüsteemist pärit eelarve täitmise aruannete põhjal. 
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2.23. NGEU vahendite kulukohustustega sidumise kiirus oli programmiti väga 
erinev. Näiteks ERF, Euroopa Sotsiaalfond (ESF) ja Euroopa abifond enim puudust 
kannatavate isikute jaoks (FEAD) sidusid oma olemasolevate programmide jaoks 
mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 raames kulukohustustega suure summa 
NGEU rahastamist; samas sidusid õiglase ülemineku fond15 ja liidu elanikkonnakaitse 
mehhanism (rescEU16) kulukohustustega vaid vähesel määral vahendeid. Komisjoni 
sõnul oli õiglase ülemineku fondi aeglane algus tingitud viivitustest vastava määruse 
vastuvõtmisel. RescEU puhul olid viivitused peamiselt tingitud vajadusest selgitada 
rahastamisvahendi kasutamisala. Viivitusi suurendas ka aeg, mis kulus vastloodud 
Euroopa tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutuse 
(HERA)17 kaasamiseks. 

Paljud liikmesriigid said taaste- ja vastupidavusrahastu toetuste 
eelmakseid ning Hispaaniale tehti makse vahe-eesmärkide saavutamise 
eest 

2.24. Taaste- ja vastupidavusrahastu toetuse saamiseks pidid liikmesriigid esitama 
komisjonile oma riiklikud taaste- ja vastupidavuskavad. Komisjon hindab kavasid ja 
nõukogu kiidab need heaks. 2021. aasta lõpuks oli nõukogu heaks kiitnud 22 riiklikku 
taaste- ja vastupidavuskava ning 20 liikmesriiki oli saanud kokku 36,4 miljardit eurot 
eelmakseid (kuni 13% neile eraldatud toetuste kogusummast). 

2.25. Ülejäänud summad makstakse välja peale taaste- ja vastupidavusrahastu 
määruse18 artikli 20 lõikes 1 osutatud nõukogu rakendusotsuses sätestatud vahe-
eesmärkide ja sihtide täitmist. 2021. aastal sai sellise makse (10,0 miljardit eurot) üks 
liikmesriik – Hispaania. Joonisel 2.6 esitatakse 2021. aasta väljamaksed ning taaste- ja 
vastupidavusrahastust heakskiidetud riiklike taaste- ja vastupidavuskavadega 
liikmesriikidele tehtud ülejäänud eraldised. 

                                                      
15 Määrus (EL) 2021/1056, millega luuakse Õiglase Ülemineku Fond. 

16 Otsus (EL) 2019/420 elanikkonnakaitse mehhanismi kohta. 

17 Komisjoni teatis: ELi tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise 
asutus (HERA) – järgmine samm Euroopa terviseliidu väljakujundamise suunas, 
COM(2021) 576 final. 

18 Määrus (EL) 2021/241, millega luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu. 
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Joonis 2.6. Taaste- ja vastupidavusrahastu toetused liikmesriikide kaupa: 
2021. aasta väljamaksed ja allesjäänud eraldised* 

 
(*) Ainult need liikmesriigid, kelle riiklikud taaste- ja vastupidavuskavad olid 31. detsembri 2021. aasta 
seisuga heaks kiidetud. 

Märkus: puuduvad Luksemburgile ja Maltale tehtud väljamaksed, kuna need on liiga väikesed. Iirimaa ei 
taotlenud eelrahastamist ja Soome sai eelrahastamist alles 2022. aasta jaanuaris. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda taaste- ja vastupidavusrahastu rakendamise veebisaidi põhjal. 

ELi eelarve ja NGEU täitmata kulukohustused moodustasid 
rekordilise summa – 341,6 miljardit eurot 

2.26. Täitmata kulukohustused moodustasid 2021. aasta lõpus kokku 341,6 
miljardit eurot, millest 251,7 miljardit eurot on seotud ELi eelarvega ja 89,9 miljardit 
eurot NGEUga. ELi eelarve täitmata kulukohustused vähenesid märkimisväärselt 
(2020. aasta lõpus moodustasid need rekordiliselt 303,2 miljardit eurot) peamiselt 
viivituste tõttu mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 jagatud eelarve vormis 
hallatavate fondide rakendamisel (vt punktid 2.6–2.8). 
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2.27. Joonisel 2.7 näidatakse nii ELi eelarve kui ka NGEU täitmata kulukohustuste 
(2021. aasta lõpu seisuga ) kogusummat päritoluaastate kaupa. 

Joonis 2.7. Täitmata kulukohustused päritoluaastate kaupa (2021. aasta 
lõpu seisuga) 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda ELi eelarveaasta 2021 konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande ja 
komisjoni raamatupidamissüsteemist pärit eelarve täitmise aruannete põhjal. 

2.28. Nagu näidatud joonisel 2.8, moodustasid ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) 
(rubriik 3) ja ühtekuuluvuspoliitika (alamrubriik 2a) 2021. aasta lõpus kokku 64% ELi 
eelarvest täitmata kulukohustustest. Komisjoni sõnul19 võib nii ÜPP kui ka 
ühtekuuluvuspoliitika rakendamist negatiivselt mõjutada ka NGEU vahendite täiendav 
kättesaadavus; seda lisaks viivitustele, mis tulenevad asjaomaste õigusaktide hilisest 
vastuvõtmisest, mis on omakorda suuresti tingitud COVID-19 pandeemiast. 

                                                      
19 COM(2021) 343 final, lk 5 ja 6. 
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Joonis 2.8. ELi eelarve ja NGEU täitmata kulukohustused mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriikide kaupa (2021. aasta lõpu seisuga) 

 
Märkused:  
alamrubriik 2b hõlmab taaste- ja vastupidavusrahastu täitmata kulukohustusi. 
Rubriiki 7 ei kajastata täitmata kulukohustuste väikese summa tõttu. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda ELi 2021. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande andmete 
põhjal. 

2.29. Täheldasime eelmisel aastal20, et ELi eelarve täitmata kulukohustuste 
märkimisväärne suurenemine aastatel 2014–2020 oli tingitud sellest, et igal aastal 
võeti märkimisväärselt rohkem kulukohustusi kui tehti makseid. Seetõttu lisandus 
nimetatud ajavahemikus 105,9 miljardit eurot täitmata kulukohustusi (seda 
vähendasid 25,1 miljardit eurot vabastatud kulukohustusi), mis tõi kaasa nende 
puhaskasvu summas 80,8 miljardit eurot (222,4 miljardilt eurolt 303,2 miljardi euroni). 
Väärib märkimist, et aastatel 2014–2020 moodustas vabastatud kulukohustuste 

                                                      
20 Vt meie 2020. aasta aastaaruande punkt 2.10. 
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kogusumma vaid väikese osa (2,3%) samal perioodil võetud kulukohustuste 
kogusummast (1081,7 miljardit eurot). 

2.30. Komisjoni viimastele kättesaadavatele prognoosidele (2021) tuginedes 
eeldame, et ELi eelarve ja NGEU täitmata kulukohustused kokku suurenevad 2023. 
aastal 460 miljardi euroni (vt joonis 2.9), kuid peaksid seejärel jälle vähenema. NGEU 
maksed peavad olema tehtud 2026. aasta lõpuks, kuna peale seda ei tohiks NGEU-l 
enam täitmata kulukohustusi olla. Neis prognoosides ei kajastu Venemaa poolt 24. 
veebruaril 2022 Ukraina vastu alustatud kallaletungisõja tekitatud ebakindlus 
(vt punkt 2.52). 

Joonis 2.9. Täitmata kulukohustuste, kulukohustuste ja maksete areng 
aastatel 2014–2021 ning prognoos aastateks 2022–2027 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda ELi aastate 2014–2021 konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande 
andmete põhjal. Kuni 2027. aastani tehtud prognoosid: „ELi eelarve vahendite tulevase sisse- ja 
väljavoolu pikaajaline prognoos (2027–2021)“, COM(2021) 343 final, ning kontrollikoja prognoosid. 

2.31. Komisjoni prognooside kohaselt saavutab ELi eelarve täitmata 
kulukohustuste summa 2027. aastal 317 miljardit eurot, mida on 14 miljardit eurot 
rohkem kui 2020. aasta lõpus (303,2 miljardit eurot). See väike kasv tuleneb peamiselt 
mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kulukohustuste ja maksete 
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assigneeringute erinevuse vähenemisest. Oleme mitmel korral21 juhtinud tähelepanu 
sellele, et täitmata kulukohustusi on võimalik vähendada, kui kavandatud maksete 
assigneeringud ületavad kulukohustuste assigneeringuid ja kui neid ka kasutatakse. 
Meie arvates oleks see kooskõlas omavahendite otsuses sätestatud nõudega säilitada 
kulukohustuste assigneeringute ja maksete vaheline sobiv suhe22. 

2.32. Euroopa Parlament on juhtinud tähelepanu sellele, et täitmata 
kulukohustuste summa võrdub kahe aasta maksete assigneeringutega. Parlamendi 
sõnul kujutab see ohtu ELi eelarve sujuvale toimimisele tulevikus, seades selle tõsise 
surve alla ja ohustades potentsiaalselt selle likviidsust23. Parlament palus komisjonil 
esmajärjekorras koostada üksikasjalik tegevuskava täitmata kulukohustuste 
vähendamiseks ja esitada see eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale 
institutsioonile. 

Jagatud eelarve täitmise vormis hallatavatest 
rahastamisvahenditest lõppsaajatele tehtavad väljamaksed 
hakkasid 2020. aastal lõpuks suurenema 

2.33. Jagatud eelarve täitmise vormis hallatavatest rahastamisvahenditest antakse 
lõplikele toetusesaajatele ELi eelarvest rahalist toetust laenude, tagatiste ja 
omakapitaliinvesteeringute kujul. Aastatel 2007–2013 sidusid sellised 
rahastamisvahendid kulukohustustega 17,0 miljardit eurot24 ja ajavahemikul 2014–
2020 21,6 miljardit eurot25. 

2.34. Komisjoni aruanne jagatud eelarve täitmise vormis hallatavate 
rahastamisvahendite rakendamise kohta näitab, et mitmeaastase finantsraamistiku 
2014–2020 puhul oli ELi eelarvest sellistesse rahastamisvahenditesse tegelikult 
makstud summa 2020. aasta lõpus 14,2 miljardit eurot. Kui aastatel 2014–2019 tehti 
lõppsaajatele makseid väikeses mahus, siis 2020. aastal suurenes maksete summa 

                                                      
21 Vt meie 2018. aasta aastaaruande punktid 2.18–2.21, 2017. aasta aastaaruande 

punktid 2.46–2.49 ja 2016. aasta aastaaruande punktid 2.32–2.39.  

22 Nõukogu otsuse (EL, Euratom) 2020/2053 artikkel 3.3. 

23 Raport Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, 
punkt 9.12, (2021/2106(DEC)), 11. aprill 2022. 

24 Komisjoni aruanne finantskorraldusvahendite kohta seisuga 31. märts 2017, tabel 2, lk 26. 

25 Komisjoni aruanne Euroopa struktuuri ja investeerimisfondide rahastamisvahendite kohta 
31. detsembri 2020. aasta seisuga, lk 8. 
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kiiresti, nii et lõppsaajatele tehtud maksete kogumaht oli 2020. aasta lõpuks 
10,3 miljardit eurot. See moodustab aga ainult 47% rahastamisvahenditele eraldatud 
kogusummast (vt joonis 2.10). 

Joonis 2.10. Jagatud eelarve täitmise vormis hallatavatele 
rahastamisvahenditele võetud kulukohustused ja tehtud maksed 
(2014–2020) 

 
Märkus: 2015. aasta andmed hõlmavad kumulatiivselt aastaid 2014 ja 2015. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes andmetele komisjoni aruandest „Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide rahastamisvahendid. Kokkuvõte andmetest programmitöö perioodi 2014–2020 
rahastamisvahendite rahastamisel ja rakendamisel tehtud edusammude kohta vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklile 46“, 2015–2020. 

2.35. Analüüsisime komisjoni andmeid integreeritud rahastamisvahendite kohta ja 
leidsime nende rakendamises liikmesriigiti märkimisväärseid erinevusi26. 2020. aasta 
lõpuks olid kaks liikmesriiki (Soome ja Austria) maksnud üle 70% kulukohustustega 
seotud summadest lõppsaajatele, samas kui viies liikmesriigis (Sloveenia, Eesti, 
Portugal, Bulgaaria ja Küpros) jäi lõppsaajatele tehtud maksete osakaal alla 30% 
(vt joonis 2.11). 

                                                      
26 Meie analüüsid rakendamise ja halduskulude kohta hõlmavad ainult ERFi ja 

Ühtekuuluvusfondi raames rahastatavaid rahastamisvahendeid, mis kokku moodustavad 
95% kõigist kulukohustustega seotud summadest. 

0

5

10

15

20

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Jagatud eelarve täitmise vormis
hallatavate rahastamisvahendite
suhtes võetud kulukohustused

Jagatud eelarve täitmise vormis
hallatavatele rahastamisvahenditele
tehtud maksed

Lõppsaajate suhtes võetud
kulukohustused

Lõppsaajatele tehtud maksed

miljardites eurodes

77

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/summary_data_fi_1420_2020.pdf


 

 

Joonis 2.11. Lõppsaajatele tehtud maksete osakaal ELi eelarvest 
rahastamisvahenditele eraldatud kogusummas (2020. aasta lõpu 
seisuga) 

 
Märkus: Taani, Iirimaa ja Luksemburg ei kasuta jagatud eelarve täitmise vormis hallatavaid 
rahastamisvahendeid. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjonilt saadud andmete põhjal. 

2.36. Vaatlesime ka makstud halduskulusid liikmesriikide tasandil ning nende 
osakaalu kogumaksetest (sealhulgas rahastamisvahendite riiklik kaasrahastamine). 
Leidsime, et halduskulud moodustasid 3,6% kõigist mitmeaastase finantsraamistiku 
2014–2020 raames rahastamisvahenditele tehtud maksetest. Tegu oli aga keskmise 
näitajaga ja tegelik arv on liikmesriigiti väga erinev. Näiteks Rootsis moodustasid 
halduskulud rohkem kui 10% kõigist jagatud eelarve täitmise vormis hallatavatele 
rahastamisvahenditele tehtud maksetest. Seevastu Austrias ja Belgias selliste 
rahastamisvahendite halduskulusid ei mõõdetud (vt joonis 2.12). Komisjon teavitas 
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meid, et ta kontrollib programmi sulgemisel lõplikult halduskulude 
rahastamiskõlblikkust. 

Joonis 2.12. Halduskulude osakaal mitmeaastase finantsraamistiku 
2014–2020 raames rahastamisvahenditele tehtud kogumaksetes 
(2020. aasta lõpu seisuga) 

 
Märkus: rahastamisvahendeile tehtavad maksed kokku hõlmavad ka riiklikku kaasrahastamist. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjonilt saadud andmete põhjal. 
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Eelarvevälised välistegevuse vahendid sisalduvad nüüd ELi 
eelarves 

2.37. Üks peamisi muudatusi, mis tehti mitmeaastases finantsraamistikus 2021–
2027, oli enamiku varem Euroopa Arengufondidest (EAFid) rahastatud meetmete 
lisamine ELi eelarvesse naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
instrumendi „Globaalne Euroopa“ kaudu. Sellega asendati eelmise mitmeaastase 
finantsraamistiku ja EAFide 11 varasemat instrumenti27. Uue instrumendi 
kulukohustuste assigneeringud moodustavad 72% rubriigi 6 („Naabrus ja maailm“) 
jaoks mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 raames kasutada olevast 
kogusummast. Joonisel 2.13 antakse ülevaade naabruspiirkonna, arengu- ja 
rahvusvahelise koostöö instrumendi „Globaalne Euroopa“ struktuurist ja sellele 
mitmeaastaseks finantsraamistikuks 2021–2027 eraldatud 79,5 miljardit euro 
jaotumisest. 

                                                      
27 Naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument „Globaalne Euroopa“ 

asendab järgnevaid instrumente: arengukoostöö rahastamisvahend (DCI), Euroopa 
Arengufond (EAF), demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend (EIDHR), Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahend (ENI), partnerluse rahastamisvahend (PI), stabiilsuse ja 
rahu edendamise rahastamisvahend (IcSP), välislaenude andmise volitus (ELM), 
välistegevuse tagatisfond (GFEA), Euroopa Kestliku Arengu Fond (EFSD) ja selle tagatisfond, 
makromajanduslik finantsabi. Kõnealuse nimekirja kontekstis asendab naabruspiirkonna, 
arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument „Globaalne Euroopa“ ka ühist 
rakendusmäärust (määrus (EL) nr 236/2014). 
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Joonis 2.13. Naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
instrumendi „Globaalne Euroopa“ struktuur ja kulukohustuste 
assigneeringute summa mitmeaastaseks finantsraamistikuks 2021–2027 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes määrusele (EL) 2021/947, millega luuakse naabruspiirkonna, 
arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument „Globaalne Euroopa“. 

Geograafilised programmid: 60,4

Valdkondlikud programmid: 6,4

Kiirreageerimistegevus: 3,2

Uute probleemide ja prioriteetide jaoks ette nähtud reserv: 9,5

Naabruspoliitika: 19,3

Sahara-tagune Aafrika: 29,2

Aasia ja Vaikse ookeani piirkond: 8,5

Ameerika ning Kariibi mere piirkond: 3,4

Inimõigused ja demokraatia: 1,4

Kodanikuühiskonna organisatsioonid: 1,4

Rahu, stabiilsus ja konfliktide ennetamine: 0,9

Ülemaailmsed väljakutsed: 2,7

3,2
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Endiselt puudub põhjalik aruandlus COVID-19 kohta 

2.38. Soovitasime oma 2020. aasta aastaaruandes, et komisjon peaks ühtlustama 
COVID-19-ga seotud eesmärkidel kasutatud ELi eelarvekulude kirjendamist ja andma 
nende kohta eelarvepädevatele institutsioonidele vähemalt kord aastas aru nii kaua, 
kui ta seda vajalikuks peab28. Komisjon nõustus soovitusega ainult osaliselt ja märkis, 
et ei kavatse esitada täiendavat aruandlust ELi eelarvest COVID-19-ga seotud kulude 
kohta. 

2.39. 2021. aastal jätkas EL oma eelarvest teatavate COVID-19-ga seotud 
meetmete rahastamist29. Näiteks eraldati paranduseelarvega nr 1 erakorralise toetuse 
rahastamisvahendile ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusele veel 
216 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringuid ja 208 miljonit eurot maksete 
assigneeringuid, et toetada nende reageerimist COVID-19-le. Paranduseelarvega nr 6 
eraldati naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrumendile 
„Globaalne Euroopa“ veel 450 miljonit eurot kulukohustuste ja maksete 
assigneeringutena, et võimaldada annetada 200 miljonit vaktsiinidoosi kolmandatele 
riikidele. Nagu ka 2020. aastal, ei avaldanud komisjon põhjalikku aruannet 
COVID-19-ga seotud kulude kohta, mida rahastati 2021. aastal ELi eelarvest. Oleme 
seisukohal, et eelmisel aastal esitatud soovitus on endiselt asjakohane. 

                                                      
28 Vt meie 2020. aasta aastaaruande soovitus 2.1. 

29 Näiteks Euroopa tiimi tegevus teistele riikidele tasuta vaktsiinide pakkumiseks. 
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Riskid ja väljakutsed 

Erinevate eelarveinstrumentide samaaegse rakendamisega 
suhteliselt lühikese aja jooksul kaasnevad riskid ja väljakutsed 

2.40. Enamiku jagatud eelarve täitmise vormis hallatavate fondide rakendamise 
määr oli 2021. aastal (mis oli mitmeaastase finantsraamistiku esimene aasta) viivituste 
tõttu väga madal (vt punktid 2.6–2.8). Lisaks on mitmeaastases finantsraamistikus 
2021–2027 programmide lõpetamiseks ette nähtud üks aasta vähem (n+ 2) kui 
eelmises mitmeaastases finantsraamistikus (n+ 3). Kuigi lühendatud aeg võib aidata 
vähendada täitmata kulukohustusi, võib see ka muuta oluliselt keerulisemaks eelarve 
jagatud täitmise aastatel 2022–2029. 

2.41. Lisaks eelarve jagatud täitmise vormis hallatavate fondide rakendamisele 
aastatel 2022–2029 tuleb paralleelselt rakendada ka mitmeaastase finantsraamistiku 
2014–2020 Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde kuni nende sulgemiseni aastal 
2025 (v.a EAFRD, mis suletakse kaks aastat hiljem), Euroopa taasterahastut NGEU (kuni 
2026. aastani) ja seoses Venemaa poolt Ukraina vastu alustatud kallaletungisõjaga 
võetavaid võimalikke täiendavaid meetmeid. Kadunud ei ole ka meie eelmise aasta 
aruandes30 kirjeldatud väljakutsed, mida eelpool loetletud samaaegsed tegevused 
kujutavad endast kõigi nende vahendite haldamise ja kontrollimise eest vastutavate 
asutuste jaoks (et tagada nõuetele vastavus ja usaldusväärne finantsjuhtimine) ning 
seetõttu jääb kehtima ka meie vastav soovitus. 

                                                      
30 Vt meie 2020. aasta aastaaruande punktid 2.27, 2.32 ja 2.33. 
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ELi eelarve koguriskipositsioon suurenes 2021. aastal peamiselt 
NGEU kasutuselevõtu tõttu. 

2.42. Tingimuslik kohustus on kohustus, mis võib tekkida tulevikus konkreetse 
sündmuse toimumise korral. Tingimuslikest kohustustest tulenev ELi eelarve 
koguriskipositsioon suurenes 2021. aastal 146,0 miljardi euro võrra (111%) 
131,9 miljardilt eurolt 277,9 miljardi euroni. See tulenes peamiselt 2021. aastal NGEU 
rahastamiseks emiteeritud võlakirjadest summas 91,0 miljardit eurot31 ja 
liikmesriikidele eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse 
Euroopa rahastu (TERA) 50,2 miljardi euro suurusest kasvust (vt joonis 2.14). 

                                                      
31 91,0 miljardist eurost 18 miljardit maksti välja taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi 

laenudena, 46,4 miljardit eurot taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi tagastamatute 
toetustena ning 7,2 miljardit mitmeaastase finantsraamistiku programmide toetamiseks. 
Ülejäänud 19,4 miljardit eurot ei ole veel välja makstud ning seda hoitakse rahas ja raha 
ekvivalentides. 
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Joonis 2.14. ELi eelarve koguriskipositsioon kategooriate kaupa 
(2021. aasta lõpu seisuga) 

 
(*) EIP laenud – liikmesriigid – 0,6 miljardit eurot, maksebilansi laenud 0,2 miljardit eurot, Euratomi 
laenud – liikmesriigid 0,1 miljardit eurot, erinevus kogusummast tuleneb ümardamisest. 
(**) Euroopa Kestliku Arengu Fondi (EFSD) tagatis 0,5 miljardit eurot, Euratomi laenud kolmandatele 
riikidele 0,3 miljardit eurot ning naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument 
„Globaalne Euroopa“ ning Euroopa Kestliku Arengu Fond+ (EFSD+) 0,2 miljardit eurot. 

Märkus: (*) Erinevused tulenevad ümardamisest. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda ELi 2021. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande andmete 
põhjal (lisad 4.1.1 ja 4.1.2). 

2.43. Koguriskipositsioon on summa, mille eest ELi eelarve võib olla vastutav, ja see 
tuleneb kõigist võimalikest sündmustest, mis võivad toimuda järgnevatel aastatel. 
Vaatasime läbi komisjoni aruanded ELi eelarvet ohustavate tingimuslike kohustuste 
kohta32. Meie 2019. aasta aastaaruandes33 analüüsiti selle riskipositsiooni olemust ja 
olemasolevaid riskijuhtimismehhanisme ning jõuti järeldusele, et koguriskipositsioon 

                                                      
32 Komisjoni aruanne rahastamisvahendite, eelarveliste tagatiste, finantsabi ja tingimuslike 

kohustuste kohta, COM(2021) 676 final, 2020. aasta eelarve läbipaistvuse aruanne ja 2022. 
aasta üldeelarve projekti töödokumendi XI osa. 

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

91,0
Euroopa taasterahastu 

(NGEU)

89,7
TERA laenud

47,3
Euroopa 
finantsstabiilsusmehhanismi 
laenud

0,8 Muud *

1,0 Muud **

7,5
Makromajandusliku finantsabi 
laenud

20,3
EIP laenud –

välislaenude andmise 
volitus

20,4
Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi tagatis

(miljardites eurodes)

Tagatud:

ELi eelarvest

tagatisfondist

228,8

49,1

Kokku 277,9

85

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0676&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/240675/EC_2020%20Budgetary%20Transparency%20Report.pdf
https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/2c224993-1116-11ec-9151-01aa75ed71a1/language-de
https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/2c224993-1116-11ec-9151-01aa75ed71a1/language-de
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_ET.pdf


 

 

oli 2019. aasta lõpu seisuga jätkusuutlik. Nagu märgitud punktis 2.42, on ELi eelarvest 
kaetavas riskis toimunud kaks olulist muudatust: TERA lisandumine aastal 2020 ja 
NGEU lisandumine aastal 2021. Komisjon leidis oma viimases aruandes (2020. aasta 
kohta), et piisavalt konservatiivse lähenemisviisi juures oli ELi eelarve riskipositsioon 
2020. aasta lõpu seisuga jätkusuutlik. See riskipositsioon peaks 2022. ja 2023. aastal 
peamiselt NGEU tõttu taas suurenema (vt joonis 2.15). 

Joonis 2.15. ELi eelarve varasema ja võimaliku tulevase 
koguriskipositsiooni võrdlus aastatel 2022–2023 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda dokumendi COM(2021) 676 Final  andmete ja ELi 2021. aasta 
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande põhjal. 

2.44. Koguriskipositsiooni võib jaotada aastapõhisteks riskipositsioonideks. Aasta 
riskipositsioon on maksimaalne iga-aastaste maksete summa (kapital ja intressid), mille 
EL peaks konkreetsel eelarveaastal välja maksma, kui kõik tagatud laenude maksed 
jääksid tasumata. 2021. aasta riskipositsioon oli 4,4 miljardit eurot. Komisjoni 
hinnangul moodustab 2022. aasta riskipositsioon (mis tuleneb muu hulgas välislaenude 
andmise volitusest, makromajanduslikust finantsabist, Euratomi programmide raames 
kolmandatele riikidele antud laenudest ja liikmesriikidele antud rahalisest abist) kokku 
7 miljardit eurot. Kui garantiid peaksid realiseeruma, oleme seisukohal, et ELi eelarvest 
oleks võimalik seda iga-aastast riskipositsiooni rahastada, kuna varu on piisav 
(vt punktid 2.45–2.46). 
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On olemas mitu mehhanismi ELi eelarve kaitsmiseks 
tingimuslike kohustustega seotud riskide eest 

Suurendati omavahendite ülemmäära varu 

2.45. 2021. aastal jõustus uus omavahendite otsus34, mille eesmärk oli luua 
suurem varu. Olemasolev varu on omavahendite ülemmäära ja ELi eelarve kavandatud 
kulude rahastamiseks tegelikult kogutud omavahendite vahe. Omavahendite 
ülemmäär on maksimaalne omavahendite summa, mida EL võib liikmesriikidelt nõuda. 
Seda varu saab kasutada mis tahes tingimuslike kohustuste jaoks, mida võib olla vaja 
katta ELi eelarvest. 

2.46. Omavahendite ülemmäär suurenes 1,2%-lt 1,4%-le liikmesriikide 
kogurahvatulust. 0,2% kasv oli peamiselt ette nähtud selleks, et võtta arvesse EAFide 
lisamist ELi eelarvesse (vt punkt 2.37) ja Ühendkuningriigi lahkumist EList, mis 
vähendas ELi kogurahvatulu baasi. Samuti pakub see täiendavat turvapuhvrit suurte ja 
ootamatute majandusšokkide korral, nagu seda oli pandeemia ajal toimunu. 

2.47. Omavahendite ülemmäära suurendati veel 0,6% võrra 2,0%-ni, et katta kuni 
2058. aastani NGEUst tulenevad kohustused. See tähendab, et kui NGEU raames 
realiseeruvad tingimuslikud kohustused ja ELi eelarves ei ole vahendeid, võib nende 
täitmiseks vajalikud vahendid sisse nõuda liikmesriikidelt. 

TERA laenude edasigarantiid vähendavad ELi eelarvest kaetavaid riske 

2.48. TERA rahastu jaoks kehtestati lisaks ELi eelarvest antavale tagatisele 
edasigarantii süsteem, mille kohaselt vastutavad kõik liikmesriigid ühiselt ELi eelarvest 
kaetava riski katmise eest kuni 25 miljardi euro suuruses summas. Liikmesriigid 
panustavad edasigarantii kogusummasse proportsionaalselt oma suhtelise osaga ELi 
kogurahvatulus. 

                                                      
34 Nõukogu otsus (EL, EURATOM) 2020/2053. 
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Ühine eraldisfond alustas 2021. aastal tagatisfondide koondamist 

2.49. ELi eelarvest kaetavat riski saab vähendada finantsvaradesse tehtud 
asjakohaselt eraldistega. Finantsmääruse35 kohaselt tuleb alates mitmeaastase 
finantsraamistiku 2021–2027 algusest luua ühine eraldisfond ja määrata kindlaks 
tegelik eraldiste määr. Kohustuste täitmata jätmise korral katab eelarvelistest 
tagatistest ja kolmandatele riikidele antud finantsabist tulenevad realiseerunud 
tagatised kõigepealt ühine eraldisfond; alles seejärel hakatakse neid sisse nõudma ELi 
eelarvest. Ühise eraldisfondi eesmärk on koondada kokku kõik ELi tagatisfondid (välja 
arvatud rahastamisvahendite omad), piiritledes samas iga osa, et summasid saaks 
seostada konkreetsete fondidega. Ühise eraldisfondi kõiki varasid koos hallates loodab 
komisjon suurendada tegevuse tõhusust36. 

2.50. Alates 2021. aasta algusest on komisjon järk-järgult kandnud olemasolevate 
tagatisfondide varad üle ühisesse eraldisfondi. 2021. aasta lõpuks oli üle kantud 
12,3 miljardi euro väärtuses varasid. Nende hulka kuuluvad eelmise mitmeaastase 
finantsraamistiku tagatisfondid ja mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 uus 
programmi „InvestEU“ tagatisfond, mis alustas tegevust 2021. aastal (vt joonis 2.16). 
Ühise eraldisfondi kavandatud maksimaalne maht on 2027. aasta lõpuks 25 miljardit 
eurot. 

                                                      
35 Määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklid 211–214 ja 258. 

36 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule ühise eraldisfondi kasutuselevõtmise 
kohta, COM(2021) 88 final. 
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Joonis 2.16. Ühise eraldisfondi komponendid (2021. aasta lõpu seisuga) 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda ELi 2021. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande andmete 
põhjal. 

2.51. Tegeliku eraldiste määra eesmärk on optimeerida eraldiste üldist taset. 
Aastateks 2021 ja 2022 seati aastal tegeliku eraldiste määra suuruseks 100% ühise 
eraldisfondi varadest (2021. aasta lõpu seisuga 12,3 miljardit eurot). Järgnevatel 
aastatel võtab komisjon arvesse kõiki riskiparameetreid ja uurib, kas asjaolud 
võimaldavad kehtestada eraldiste määra, mis on madalam kui 100%. Komisjon 
eeldab37, et vahendite koondamine võimaldab kasutada tegevusega kaasnevate riskide 
katmiseks veidi vähem vahendeid. 

                                                      
37 COM(2021) 88 final, lk 3. 
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Venemaa poolt Ukraina vastu alustatud kallaletungisõda 
suurendab ELi eelarvet ohustavaid riske 

2.52. EL mobiliseerib oma eelarve võimalused ja lisab Venemaa poolt Ukraina 
vastu alustatud kallaletungisõjale reageerimiseks täiendavat paindlikkust. Meetmed 
hõlmavad sõja eest põgenevatele inimestele antavat humanitaar- ja erakorralist 
toetust, nagu ühtekuuluvusmeetmed pagulaste toetamiseks Euroopas (CARE)38, ning 
liikmesriikidele sõjaga seotud kulude katmiseks pakutavat täiendavat likviidsust 
(näiteks REACT-EU täiendavaid eelmakseid)39. 

2.53. Lisaks võib sõda vähendada ELi majanduskasvu ja suurendada inflatsiooni40. 
Need tegurid võivad mõjutada ELi eelarvet mitmel viisil, nagu näiteks NGEU raames 
tagastamatuks toetuseks võetavate laenude kulude suurendamine või investeeringute 
maksumuse kasv, mis suurendab survet ELi eelarvele. 

2.54. Sõda toob kaasa ka suurema riski, et ELi eelarvele tekivad tingimuslikud 
kohustused võivad realiseeruda. See risk tuleneb tagatistest, mis on antud 
kolmandatele riikidele antud laenude katmiseks. See ähvardab avaldada survet ELi 
riskimaandamisvahenditele (vt punktid 2.45–2.51). 2021. aasta lõpus oli Ukrainal 
makromajandusliku finantsabi ja Euratomi programmide raames tagasimaksmata 
laene nimiväärtusega 4,7 miljardit eurot. Lisaks on EIP andnud Ukrainale 2,1 miljardit 
eurot laene, mida toetatakse ELi tagatistega. Sõda võib ohustada nende laenude 
tagasimaksmist. 

  

                                                      
38 Määrus (EL) 2022/562, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1303/2013 ja (EL) nr 223/2014 

seoses ühtekuuluvusmeetmetega pagulaste toetamiseks Euroopas (CARE). 

39 COM(2022) 145 final, 

40 OECD, Economic outlook. 
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Järeldused ja soovitused 

Järeldused 

2.55. 2021. aastal oli kulukohustuste täitmise määr väga madal, moodustades 68% 
kasutada olnud kogusummast. Valdkondlike määruste hilise vastuvõtmise tõttu 
2021. aastal viibis ka uute programmide käivitamine. Ühissätete määruse alusel loodud 
jagatud eelarve täitmise vormis hallatavate fondide kulukohustuste assigneeringutest 
kasutati ära ainult 2%. Seetõttu tuleb 49 miljardit eurot jagatud eelarve täitmise vormis 
hallatavate fondide kulukohustuste assigneeringuid paigutada aastast 2021 aastatesse 
2022.–2025. Seevastu kulukohustuste assigneeringud kasutati peaaegu täielikult ära. 
Nii kulukohustused kui ka maksed jäid allapoole mitmeaastase finantsraamistiku 
ülemmäära (vt punktid 2.2–2.11). 

2.56. Kuigi liikmesriigiti oli endiselt märkimisväärseid erinevusi, suurenes 
2021. aastal Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite üldine 
kasutusmäär, kuna makseid tehti rohkem kui 2020. aastal. 2021. aasta lõpu seisuga 
tuleb Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide programmide sulgemise ajaks 
2025. aastal ära kasutada ligikaudu 161 miljardit eurot. Mõnes liikmesriigis on üle 40% 
kulukohustustest endiselt kasutamata (vt punktid 2.12–2.16). 

2.57. Uus eelarvestruktuur annab komisjonile programmide raames tehtavate 
eelarvevahendite ümberpaigutuste jaoks suurema paindlikkuse. Suurenes nii komisjoni 
iseseisvalt tehtud ümberpaigutuste kui ka eelarvepädevate institutsioonide otsust 
nõudvate ümberpaigutuste maht (vt punktid 2.17–2.19). 

2.58. NGEU kulukohustused ulatusid peaaegu 144 miljardi euroni, millest ligikaudu 
54 miljardit eurot maksti liikmesriikidele välja. NGEU rahastatud programmide 
rakendamise kiiruses oli märkimisväärseid erinevusi. 20 liikmesriiki said NGEU peamise 
komponendi (taaste- ja vastupidavusrahastu) toetuste eelmakseid ning Hispaaniale 
tehti makse vahe-eesmärkide saavutamise eest (vt punktid 2.20–2.25). 

2.59. 2021. aasta lõpus oli täitmata kulukohustuste kogumaht kõigi aegade suurim 
– 341,6 miljardit eurot. Selle ELi eelarvet puudutav osa vähenes 303,2 miljardilt eurolt 
2020. aasta lõpus 251,7 miljardi euroni 2021. aasta lõpus. Võttes aga arvesse NGEUga 
seotud uusi täitmata kulukohustusi summas 89,9 miljardit eurot, kasvas täitmata 
kulukohustuste kogusumma 38,4 miljardi euro võrra. Täitmata kulukohustused 
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ületavad 2023. aastal tõenäoliselt 460 miljardit eurot; NGEU tegevuse lõpule jõudmisel 
need aga taas vähenevad (vt punktid 2.26–2.32). 

2.60. Jagatud eelarve täitmise vormis hallatavate rahastamisvahendite jaoks võeti 
mitmeaastases finantsraamistikus 2014–2020 kulukohustusi kokku 21,6 miljardit eurot. 
2020. aasta lõpuks oli sellistest rahastamisvahenditest lõppsaajatele välja makstud 
10,3 miljardit eurot, mis moodustab 47% kulukohustuste kogusummast. Liikmesriigiti 
on märkimisväärseid erinevusi selles, kui kiiresti nad on nende rahastamisvahendite 
raames vahendeid ära kasutanud, samuti halduskulude osakaalus (vt punktid 2.33–
2.36). 

2.61. Naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument „Globaalne 
Euroopa“ asendab eelmise mitmeaastase finantsraamistiku 11 varasemat 
rahastamisvahendit ning varem EAFidest rahastatud ELi eelarve väliseid meetmeid 
(vt punkt 2.37). 

2.62. Komisjon ei ole ikka veel koostanud põhjalikku aruannet ELi eelarve COVID-
19-ga seotud kulude kohta (vt punktid 2.38–2.39). 

2.63. Mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 jagatud eelarve vormis 
hallatavate fondide rakendamiseks ette nähtud aeg on lühem kui eelmiste 
mitmeaastaste finantsraamistike puhul. NGEUst eraldatav rahastamine ja täiendavad 
meetmed, mida võidakse võtta seoses Venemaa poolt Ukraina vastu alustatud 
kallaletungisõjaga, suurendavad kasutamist vajava raha hulka. Kadunud ei ole ka meie 
poolt eelmisel aastal esile tõstetud väljakutsed nende vahendite haldamisel ja 
kontrollimisel, et tagada nõuetele vastavus ja usaldusväärne finantsjuhtimine 
(vt punktid 2.40–2.41). 

2.64. Tingimuslikest kohustustest tulenev ELi eelarve koguriskipositsioon suurenes 
2020. aasta 131,9 miljardilt eurolt 2021. aastal 277,9 miljardi euroni. Selle olulise 
suurenemise kaks peamist põhjust olid NGEU kasutuselevõtt ja TERA raames antud 
laenude mahu suurenemine (vt punktid 2.42–2.44). 

2.65. Tingimuslikest kohustustest tulenevat riski ELi eelarvele maandatakse mitmel 
viisil. Omavahendite ülemmäära on suurendatud, TERA laenudele on antud 
liikmesriikide edasigarantii ning ühine eraldisfond koondab kokku ELi eelarve 
tagatisfondid (vt punktid 2.45–2.51). 
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2.66. Venemaa poolt Ukraina vastu alustatud kallaletungisõda suurendab ELi 
eelarvevajadusi. Sõda suurendab ka suurema riski, et ELi eelarvele tekivad 
tingimuslikud kohustused võivad realiseeruda (vt punktid 2.52–2.54). 

Soovitused 

Soovitus 2.1. Täitmata kulukohustused 

Komisjon peaks teavitama eelarvepädevaid institutsioone täitmata kulukohustuste 
suurenemise põhjustest ja võtma asjakohaseid meetmeid selleks, et neid pikaajalises 
perspektiivis järk-järgult vähendada. 

Soovituse täitmise tähtaeg: 2023. aasta lõpp 

Soovitus 2.2. ELi eelarve riskipositsiooni jätkusuutlikkus 

Komisjon peaks tähelepanelikult jälgima ELi eelarve tingimuslike kohustuste 
realiseerumise kasvavat riski seoses Venemaa poolt Ukraina vastu alustatud 
kallaletungisõjaga ning võtma vajaduse korral meetmeid, et tagada 
riskimaandamisvahendite piisav võimekus. 

Soovituse täitmise tähtaeg: 2022. aasta lõpp 
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Lisad 

2.1 lisa. NGEU rakendamine programmide kaupa 
(miljonites eurodes) 

Programm 

Kulukohustuste 
assigneeringute 

kogusumma 
2021–2023 

2021. aastal 
võetud 

kulukohustused 

2021. aastal 
tehtud 
maksed 

„Euroopa horisont“ 5 412 1 772 18 

InvestEU fond 6 074 1 745 151 

Rubriik 1. Ühtne turg, innovatsioon 
ja digitaalvaldkond 11 486 3 517 169 

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) 31 458 24 038 4 926 

Euroopa Sotsiaalfond (ESF) ja FEAD 19 161 15 435 2 081 

Alamrubriik 2a. Majanduslik, 
sotsiaalne ja territoriaalne 
ühtekuuluvus 

50 619 39 473 7 007 

Taaste- ja vastupidavusrahastu 
toetused (sh tehnilise toe 
rahastamisvahend) 

337 969 98 034 46 375 

Liidu elanikkonnakaitse mehhanism 
(rescEU) 2 056 129 2 

Alamrubriik 2b. Vastupanuvõime ja 
väärtused 340 025 98 163 46 376 

Rubriik 2. Ühtekuuluvus, 
vastupanuvõime ja väärtused 390 644 137 463 53 384 

Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfond (EAFRD) 8 071 2 366 65 

Õiglase ülemineku fond 10 868 5 0 

Rubriik 3. Loodusvarad ja keskkond 18 939 2 371 65 

Kokku 421 070 143 525 53 618 
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3. peatükk 

Tulud 
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Lisad 
3.1 lisa. (Kogutud ja veel kogumata) tollimaksude aruannete 
koostamine ning nende kajastamine ELi raamatupidamise 
aastaaruandes ja eelarves 

3.2 lisa. Kehtivate kogurahvatulu reservatsioonide, 
käibemaksureservatsioonide ja traditsiooniliste 
omavahendite avatud punktide arv liikmesriikide kaupa 
seisuga 31.12.2021 

3.3 lisa. Varasemate soovituste põhjal võetud meetmed 
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Sissejuhatus 
3.1. Käesolevas peatükis esitatakse meie leiud tulude kohta, mis koosnevad 
omavahenditest, sihtotstarbelisest välistulust1 (millest rahastatakse enamasti taaste- ja 
vastupidavusrahastut) ning muudest tuludest. Joonisel 3.1 esitatakse tulude jaotus 
2021. aastal. 

Joonis 3. Tulud – 2021. aasta jaotus (*) 

 

2021. aasta tulud kokku (**): 239,6 mld eurot 

(*) Vastavalt alustehingute ühtsele määratlusele (üksikasjad on toodud lisa 1.1 punktis 11). 
(**) Summa näitab ELi eelarve tegelikke tulusid. Tulemiaruandes esitatud 178,9 miljardi euro arvutamisel 
kasutati tekkepõhist arvestust. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Liidu 2021. aasta konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruande andmete põhjal. 

                                                      
1 See hõlmab summasid, mille komisjon on laenanud, et anda liikmesriikidele Euroopa 

taasterahastu (NGEU) raames tagastamatut rahalist toetust, ja mille EL peab tulevikus 
tagasi maksma. 

Kogurahvatulul 
põhinevad omavahendid

115,8 (48,2%)

Eelarvelised tagatised ning 
laenutehingud (Eurooopa 
taasterahastu)
55,5 (23,2%)

ELi lepingute ja 
programmidega seotud 
osamaksed ja tagasimaksed
19,8 (8,3%)

Traditsioonilised omavahendid 
19,0 (7,9%)

Käibemaksupõhised 
omavahendid 

17,9 (7,5%)

Plastpakendijäätmete 
omavahend 5,9 (2,5%)

Muud tulud
5,7 (2,4%)

239,6 
miljardit eurot 

(miljardites eurodes)
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Lühikirjeldus 

3.2. Kaks kolmandikku ELi tuludest (66%) koosneb nelja liiki omavahenditest2: 

a) kogurahvatulul põhinevad omavahendid moodustavad 48,2% ELi tuludest ja neid 
kasutatakse pärast kõigi muude tuluallikate arvesse võtmist ELi eelarve 
tasakaalustamiseks. Liikmesriikide osamaksed arvutatakse proportsionaalselt 
nende kogurahvatulust; 

b) traditsioonilised omavahendid moodustavad 7,9% ELi tuludest. Need koosnevad 
liikmesriikide kogutavatest impordi tollimaksudest. 75% kogusummast läheb ELi 
eelarvesse ja ülejäänud 25% jääb liikmesriikidele kogumiskulude katteks; 

c) käibemaksupõhised omavahendid moodustavad 7,5% ELi tuludest. Selle 
omavahendi osamaksed moodustavad ühtse määra liikmesriikide 
käibemaksutulude kogusummast, mis on kogutud kõigilt maksustatavatelt 
toodetelt ja teenustelt, ja mida on kaalutud keskmise käibemaksumääraga; 

d) ringlusse võtmata plastpakendijäätmetel põhinevad omavahendid moodustavad 
2,5% ELi tuludest. Need võeti kasutusele 2021. aastal ja nende arvutamiseks 
kasutatakse igas liikmesriigis tekkinud ringlusse võtmata plastpakendijäätmete 
massi suhtes ühtset määra. 

3.3. Sihtotstarbeline välistulu tähendab peamiselt summasid, mis on laenatud 
liikmesriikidele Euroopa taasterahastu raames tagastamatu rahalise toetuse 
andmiseks, ja moodustab 23,2% ELi tuludest. ELil on ka muid tuluallikaid. Neist kõige 
olulisemad on ELi lepingute ja programmidega seotud osamaksed ja tagasimaksed 
(8,3% ELi tuludest), näiteks EAGFi ja EAFRD vastavuse kontrolliga seotud tulud, ning ELi 
mittekuuluvate riikide osalus ELi programmides ja tegevustes. 

                                                      
2 Nõukogu otsus (EL, EURATOM) 2020/2053, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite 

süsteemi. 
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Auditi ulatus ja käsitlusviis 

3.4. Lisas 1.1 kirjeldatud auditi käsitlusviisi ja meetodeid kasutades saime piisava 
kindluse tulude kohta auditiarvamuse esitamiseks. Selleks hindasime valitud peamisi 
süsteeme, mida täiendas tehingute testimine. Meie eesmärk oli aidata kaasa kinnitava 
avalduse esitamisele, nagu kirjeldatud lisas 1.1. Vaatasime 2021. aasta tuludega seoses 
läbi järgneva3: 

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

b) komisjoni süsteemid, millega 

i) tagatakse, et liikmesriikide kogurahvatulu, käibemaksu ja ringlusse võtmata 
plastpakendijäätmete andmed oleksid asjakohased omavahendite 
arvutamiseks ning nende osamaksete arvutamiseks ja kogumiseks4; 

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

iii) arvutatakse omavahendite korrektsioonimehhanismidest tulenevaid 
summasid; 

iv) hallatakse trahve ja karistusi; 

c) käsitletakse traditsiooniliste omavahendite arvestuse ja haldamise süsteeme 
kolmes liikmesriigis (Iirimaa, Itaalia ja Rootsi), mis valiti välja nii nende kogutud 
tollimaksude summade kui ka meie riskihinnangu põhjal; 

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

                                                      
3 Meie auditi ulatus ei hõlmanud Euroopa taasterahastuga seotud komisjoni laenuvõtmis- ja 

laenuandmissüsteeme. Uurime komisjoni võlahaldussüsteeme ühes oma käimasolevas 
tulemusauditis. 

4 Meie audit lähtus liikmesriikidega kokku lepitud kogurahvatulu andmetest ja liikmesriikide 
koostatud ühtlustatud käibemaksubaasist. Me ei testinud otseselt komisjoni ja 
liikmesriikide koostatud statistikat ja andmeid. Ringlusse võtmata plastpakendijäätmete 
alusandmete puhul vaatasime läbi prognoositud andmete koostamise protsessi, kuna 
liikmesriigid esitavad 2021. aasta hinnangulise statistika alles 2023. aastal. 
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3.5. Tollimaksude puhul on oht, et importijad ei deklareeri neid või deklareerivad 
need liikmesriikide tolliasutustele valesti. Tegelikult kogutud imporditollimaksud on siis 
väiksemad kui teoreetiliselt laekuma pidanud maksutulu. Seda erinevust nimetatakse 
tollimaksude alalaekumiseks. Need kogumata jäänud summad ei kajastu liikmesriikide 
traditsiooniliste omavahendite arvestussüsteemides ning me ei võta neid arvesse oma 
tulude kohta esitatavas auditiarvamuses. Kuna aga tollimaksude alalaekumine võib 
mõjutada liikmesriikide kindlaks määratud tollimaksusummasid, hindasime kolmandat 
aastat järjest ELi meetmeid, mille eesmärk on vähendada nii alalaekumist kui ka ohtu, 
et traditsioonilised omavahendid ei ole täielikud. 

3.6. Selleks uurisime edusamme, mida komisjon on teinud oma tolli tegevuskavas 
loetletud täiustuste rakendamisel ja meie tollikontrolli käsitlevas 2021. aasta 
eriaruandes esitatud soovituste täitmisel5. Uurisime ka komisjoni järelevalvet Iirimaa ja 
Põhja-Iirimaa protokolli6 tolli puudutava osa rakendamise üle ning selle dokumendi 
mõju traditsiooniliste omavahendite kogumisele. Kuigi protokollis on sätestatud, et 
Põhja-Iirimaa kaudu ELi imporditud kaupadelt kogutud tollimakse ei maksta ELi 
eelarvesse, nõutakse selles siiski, et Ühendkuningriik tagaks liidu tolliseadustiku7 
nõuetekohase kohaldamise kõnealuse impordi suhtes. 

  

                                                      
5 Eriaruanne nr 04/2021: „Tollikontroll: ebapiisav ühtlustamine kahjustab ELi finantshuve“. 

6 Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokoll Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa 
Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu lahutamatu osa. 

7 Määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik. 
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Tehingute korrektsus 
3.7. Käesolevas osas esitame oma tähelepanekud tehingute korrektsuse kohta. 
Meie järeldus ELi raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tulutehingute 
korrektsuse kohta põhineb meie hinnangul komisjoni tulude arvutamise ja kogumise 
süsteemide kohta8. Leidsime 55 tagasinõudekorraldusest koosneva valimi 
läbivaatamisel, et ühtki neist ei mõjutanud kvantifitseeritavad vead. 

3.8. Märkisime ka, et komisjon ei kasutanud omavahendite otsuses esitatud 
metoodikat9 Ühendkuningriigi korrektsiooni rahastamiskulude ümberjaotamiseks 
pärast aastate 2017–2019 kohta tehtud kohandusi. Selle asemel rakendas ta „muu 
tulu“ (selles jaotises kajastatakse Ühendkuningriigi osamaksed peale riigi EList 
lahkumist) ümberjaotamiseks standardset meetodit, kasutades seejuures üldisi 
jaotamispõhimõtteid, mis põhinevad 2021. aasta eelarve koostamiseks kasutatud 
liikmesriikide kogurahvatulu andmetel. Seetõttu tekkis väike erinevus kulude 
ümberjaotamisel liikmesriikide vahel ja seega ka nende ELi eelarvesse tehtavate 
osamaksete arvutamisel. Eelkirjeldatu ei mõjutanud meie järeldust ELi tulude 
seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. 

  

                                                      
8 Vt lisa 1.1, punkt 11. 

9 Nõukogu otsuse 2014/335/EL (Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta) 
artikkel 5 koostoimes nõukogu otsuse (EL, Euratom) 2020/2053 artikli 11 lõikega 2. 
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Sisekontrollisüsteemide elementide 
kontrollimine 
3.9. Valisime välja ja uurisime mitut süsteemi (vt punkt 3.4). Nende süsteemide 
kohta esitatud tähelepanekud ei mõjuta meie üldist märkusteta arvamust ELi tulude 
korrektsuse kohta (vt 1. peatükk). Samas toovad nad esile omavahendite eri 
kategooriate kogumisel püsivad puudused. Lisaks täheldasime puudusi ELi meetmetes, 
mille eesmärk on vähendada tollimaksude alalaekumist ja traditsiooniliste 
omavahendite mittetäielikkuse riski. 

Püsivad puudused traditsiooniliste omavahendite liikmesriikide 
poolses arvestamises ja haldamises 

3.10. 2021. aastal lõpetas komisjon nende süsteemide uurimise, mida riikide 
tolliasutused kasutavad traditsiooniliste omavahendite aruannete koostamiseks. 
Komisjon hindas nende aruannete usaldusväärsuse üldiselt rahuldavaks 11 
liikmesriigis, osaliselt rahuldavaks 15 liikmesriigis ja mitterahuldavaks ühes liikmesriigis 
(vt joonis 3.2). Kokkuvõttes on see hinnang kooskõlas meie kõnealuse ja eelnevate 
aastate audititulemustega. Leidsime oma 2020. aasta aastaaruandes püsivaid puudusi 
Madalmaade traditsiooniliste omavahendite aruannete koostamises ning soovitasime 
riigil tagada oma tolli IT-süsteemi parandamise abil nende aruannete usaldusväärsus10. 

Joonis 3.2. Komisjoni hinnang liikmesriikide traditsiooniliste 
omavahendite aruannete usaldusväärsuse kohta 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal. 

                                                      
10 2020. aasta aastaaruande punktid 3.14 ja soovitus 3.3. 

11 liikmesriiki
41%

15 liikmesriiki 
55%

1 
4%

Osaliselt rahuldav 

Mitterahuldav 

Üldjoontes rahuldav 
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3.11. Käesoleval aastal uurisime kolme liikmesriigi (iirimaa, Itaalia ja Rootsi) 
traditsiooniliste omavahendite aruannete (mis koosnevad nii kogutud kui ka 
kindlaksmääratud, ent veel kogumata tollimaksude aruannetest)11 koostamist ning 
nende ELi eelarvesse kantavate traditsiooniliste omavahendite haldamise menetlusi 
(vt lisa 3.1). Me ei tuvastanud olulisi probleeme Iirimaa ja Rootsi aruannete 
koostamisel. Itaalias aga leidsime, et varem tuvastatud puudused püsivad endiselt 
(vt selgitus 3.1). Need mõjutavad nii kogutud kui ka veel kogumata tollimaksude 
haldamist. 

Selgitus 3.1 

Püsivad puudused traditsiooniliste omavahendite aruannete 
koostamisel kasutatavas liikmesriigi kontrollisüsteemis 

ELile makstavate summade kindlaksmääramiseks peavad liikmesriikide 
traditsiooniliste omavahendite aruanded olema usaldusväärsed ja järjepidevad. 
Tollivõlgade tasutud summad tuleb kirjendada nii kogutud tollimaksude arvestuses 
kui ka kindlaksmääratud, kuid veel kogumata tollimaksude arvestuses. 

Alates 2011. aastast ei ole Itaalia traditsioonilisi omavahendeid käsitlev aruandlus 
olnud kooskõlas ELi eeskirjadega, sest endiselt on erinevusi kahes tagasinõutud 
summasid käsitlevas traditsiooniliste omavahendite aruandes. Need erinevused on 
peamiselt tingitud viivitustest veel kogumata tollimaksude arvestuse 
ajakohastamisel juba laekunud võlgade andmetega. Itaalia ametiasutustel on käsil 
IT-lahenduse väljatöötamine ja nad on võtnud kohustuse lahendada kirjeldatud 
probleemid 2022. aasta keskpaigaks. 

Need ja muud kontrolljäljes avastatud lahknevused ei võimaldanud meil Itaalia 
aruannete usaldusväärsust täielikult kinnitada. 

                                                      
11 Komisjoni rakendusotsus (EL, Euratom) 2018/194, millega kehtestatakse omavahendite 

nõuete aruannete näidised ning omavahendite nõuetele vastavate sissenõutamatute 
summade aruande vorm (vastavalt nõukogu määrusele (EL, Euratom) nr 609/2014). 
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3.12. Me ei teinud olulisi tähelepanekuid selle kohta, kuidas Iirimaa ja Rootsi 
kogutud tollimakse haldavad. Sarnaselt varasematele aastatele12 leidsime aga mitmeid 
puudusi selles, kuidas liikmesriikide tolliasutused haldavad veel kogumata tollimakse. 
Eelkõige täheldasime puudusi selles, kuidas Iirimaa ja Itaalia haldavad tasumata 
tollivõlgade sissenõudmist, ning mõlema riigi viivitusi sissenõutud traditsiooniliste 
omavahendite ELi eelarve jaoks kättesaadavaks tegemisel. Lisaks leidsime puudusi 
Itaalia raamatupidamisarvestuses seoses lootusetute tollimaksude hilinenud 
mahakandmisega. Ka komisjon avastab selles valdkonnas endiselt puudusi ja annab 
neist teada. Meie hinnang liikmesriikide traditsiooniliste omavahendite peamistele 
sisekontrollisüsteemidele on esitatud joonisel 3.3. 

Joonis 3.3. Hinnang valitud liikmesriikide traditsiooniliste omavahendite 
peamistele sisekontrollisüsteemidele 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

                                                      
12 Vt näiteks meie 2020. aasta aastaaruande punkt 3.16, 2019. aasta aastaaruande punkt 3.9 

ja 2018. aasta aastaaruande punkt 4.10. 

Traditsiooniliste 
omavahendite 

aruannete koostamine

Kogutud tollimaksude 
haldamine

Kogumata
tollimaksude 

haldamine

Ei ole mõjusÜldjoontes mõjus Osaliselt mõjus

Traditsiooniliste 
omavahendite 

osamaksed 2021

ItaaliaIirimaa Rootsi

0,4 mld eurot
2% traditsiooniliste 

omavahendite kogusummast

1,7 mld eurot
10% traditsiooniliste 

omavahendite kogusummast

0,5 mld eurot
3% traditsiooniliste 

omavahendite kogusummast
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Viivitused komisjoni meetmetes traditsiooniliste omavahendite 
riskijuhtimise parandamiseks ja tollimaksude alalaekumise 
vähendamiseks 

3.13. Komisjoni tollialane tegevuskava13 sisaldab meetmeid riskijuhtimise 
parandamiseks, e-kaubanduse haldamiseks, eeskirjade järgimise edendamiseks ja 
tolliasutuste ühtse tegutsemise julgustamiseks. Mitmed meetmed on ette nähtud meie 
varasemates aruannetes14 välja toodud puuduste kõrvaldamiseks ja tollimaksude 
alalaekumise vähendamisele kaasaaitamiseks. Meie ülevaade kava komisjonipoolsest 
rakendamisest näitas, et mitme meetme puhul ei ole tehtud piisavalt edusamme. 
Tegime kindlaks, et ajakavast olid maas viis alalist meedet, 11 pooleliolevat ühekordset 
meedet tähtajaga pärast 2021. aastat ning 12 pooleliolevat ühekordset meedet (13-st) 
tähtajaga 2021. aasta lõpus (vt joonis 3.4). Näiteks lükkas komisjon tolli 
riskijuhtimisstrateegia läbivaatamise 2021. aasta juunist edasi 2022. aasta 
septembrisse. 

                                                      
13 Komisjoni teatis „Tegevuskava, et viia tolliliit järgmisele tasemele“ (COM(2020) 581), 

28. september 2020. 

14 Vt näiteks meie 2020. aasta aastaaruande punkt 3.18, eriaruanne 04/2021 ja eriaruanne 
12/2019: „E-kaubandus: paljud käibemaksu ja tollimaksude kogumise probleemid vajavad 
lahendamist“. 
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Joonis 3.4. Komisjoni tollialase tegevuskava elluviimine 
(2021. aasta lõpu seisuga)  

  Ühekordsed meetmed 

Valdkond 
Alalised 

meetmed 
(tähtaeg puudub) 

Tähtaeg pärast 
2021. aastat 

Tähtaeg enne 
2021. aasta 

lõppu 

 
KOKKU 29 meedet 

 
5 

 
11 

 
1 ajakavas 

12 ajakavast 
maas 

A. Tõhusam tollivaldkonna 
riskijuhtimine, et võimaldada 
tõhusamaid kontrolle 

 
2 

 
2 

 
1 

B. E-kaubanduse haldamine 
 

0 
 

3 

 
1 

C. Nõuete täitmise parandamine ja 
lihtsustamine 

 
3 

 
2 

 
9 

D. Tolliametkonnad töötavad ühe 
üksusena 

 

0 
 

4 
 

2 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete ja enda audititöö põhjal. 

3.14. Võimalikud puudused Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli rakendamisel võivad 
ohustada liidu tolliseadustiku nõuetekohast kohaldamist, eelkõige seoses Põhja-Iirimaa 
kaudu ELi imporditavate kaupade tollikontrolliga. See võib mõjutada liikmesriikide 
kogutud traditsiooniliste omavahendite summat. Komisjon on alustanud oma 
seirestrateegia väljatöötamist, et neid riske hinnata ja maandada, kuid see töö ei ole 
veel lõppenud. 
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Käibemaksureservatsioonide ja traditsiooniliste omavahendite 
avatud punktide arv on küll vähenenud, kuid puudused nende 
haldamisel püsivad endiselt 

3.15. Joonisel 3.5 kujutatakse protsessi, mida komisjon kasutab liikmesriikide 
traditsiooniliste omavahendite ja käibemaksubaaside arvutamise kontrollimiseks. 
Lisas 3.2 antakse ülevaade kehtivatest reservatsioonidest ja avatud punktidest, mis 
põhinevad avastatud puudustel. Leidsime, et komisjon oli parandanud oma 
järelmeetmeid seoses käibemaksureservatsioonide tühistamisega (nende arv vähenes 
104-lt 2020. aastal 82-le 2021. aastal, st 21%), ja traditsiooniliste omavahendite avatud 
punktide sulgemisega (nende arv vähenes 326-lt 2020. aastal 304-le 2021. aastal, st 
7%). Kuigi me täheldasime edusamme pikaajaliste probleemide lahendamisel, leidsime 
kaheksa käibemaksureservatsiooni (10% kogusummast) ja 104 traditsiooniliste 
omavahendite punkti (34% kogusummast), mis olid olnud avatud üle viie aasta. 

Joonis 3.5. Liikmesriikide käibemaksubaaside ja traditsiooniliste 
omavahendite kontrollimise protsess 

 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal. 

Liikmesriigid
Määravad kindlaks ja koguvad tollimaksud
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omavahendid)
Arvutavad käibemaksubaasi

(käibemaksupõhised omavahendid)

Komisjon
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Komisjon
Jälgib liikmesriikide edusamme:
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laseb neil täiendavat teavet esitada või 

meetmeid võtta.
Tühistab reservatsiooni või sulgeb 

traditsioonilise omavahendi avatud punkti, 
kui leiab, et küsimus on lahendatud

Komisjon
Uurib ja kontrollib liikmesriikide esitatud 

teabe ja andmete õigsust

Liikmesriigid
Kõrvaldavad puudused
Teavitavad komisjoni

Vastavad teabetaotlustele

Komisjon 
Puuduste avastamise korral 

kehtestab käibemaksureservatsiooni või 
traditsiooniliste omavahendite avatud punkti

3. ETAPP: järelmeetmed ja tühistamine

2. ETAPP:  kontrollimine ja kehtestamine

1. ETAPP: arvutamine
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3.16. Vaatasime läbi kõigi 17 käibemaksureservatsiooni haldamise, mis puudutasid 
puudusi käibemaksudirektiivi15 kohaldamisel liikmesriikides ja mille suhtes komisjon oli 
algatanud rikkumismenetluse või mittevastavuse uurimise. Viis neist olid pikaajalised 
reservatsioonid. 12 juhul (71%) oli rikkumismenetlus või uurimine juba lõppenud, kuid 
asjaomane liikmesriik ei olnud veel välja arvutanud selle finantsmõju. Meie arvates oli 
see tingitud asjaolust, et komisjon ei kasutanud ühtset lähenemisviisi liikmesriikidele 
käibemaksupõhiste omavahendite arvutamise ja neist tulenevate 
finantskorrektsioonide tegemise tähtaegade määramisel. 

3.17. Traditsiooniliste omavahendite avatud punktide kontrollimisel leidsime, et 
pikaajaliste avatud punktide arv oli aastatel 2019–2021 vähenenud ning et komisjon oli 
ajakohastanud oma traditsiooniliste omavahendite kontrollitulemuste töötlemise 
korda. Samas ei sisaldanud see süsteemi, mille alusel oleks liikmesriikide puudused 
järjestatud vastavalt nende olulisusele. Samuti ei seatud tähtaegu liikmesriikide 
vastuste põhjal järelmeetmete võtmiseks (vt lisa 3.3). Seetõttu ei ole veel täielikult 
kõrvaldatud pikaajaliste avatud punktide sulgemisel avastatud puudused, millest me 
oleme varem kirjutanud. 

Komisjoni tööd kogurahvatulu andmetega mõjutab 
liikmesriikide aeglane tegevus 

3.18. Komisjon on alustanud uut 2020.–2024. aasta kogurahvatulu kontrollitsüklit. 
Selle käigus uuritakse, kas liikmesriikides rahvamajanduse arvepidamise koostamiseks 
kasutatavad menetlused on kooskõlas ESA 2010-ga16, ning kas kogurahvatulu andmed 
on usaldusväärsed, ammendavad ja võrreldavad17. Täheldasime, et 18 liikmesriiki ja 
Ühendkuningriik olid pidanud kinni seadusjärgsest tähtajast (31. detsember 202118), et 
esitada komisjonile kogurahvatulu nimistud, milles kirjeldatakse statistiliste andmete 
koostamise korda. Neli liikmesriiki esitasid oma nimistud 2022. aasta jaanuaris ja 

                                                      
15 Nõukogu direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi. 

16 Määrus (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja 
regionaalse arvepidamise süsteemi kohta. 

17 Määrus (EL) nr 2019/516 kogurahvatulu turuhindades arvutamise ühtlustamise kohta. 

18 Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2020/1546, millega kehtestatakse rahvamajanduse 
kogutulu koondnäitajate ja nende komponentide koostamiseks kasutatavate allikate ja 
meetodite nimistu struktuur ja üksikasjalik kord kooskõlas Euroopa arvepidamise 
süsteemiga (ESA 2010), artikkel 3 
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ülejäänud viiele liikmesriigile19 kehtestas komisjon 2022. aasta veebruaris 
kogurahvatulu üldreservatsioonid20. Need reservatsioonid võivad kogurahvatulu 
kontrollitsükli lõpetamist edasi lükata. 

3.19. Leidsime ka, et üheksal liikmesriigil (ja Ühendkuningriigil)21 esines viivitusi 
kogurahvatulu tehingupõhiste reservatsioonide ja horisontaalse reservatsioonide22 
käsitlemisel, mis olid kehtestatud eelmise, 2016.–2019. aasta kontrollitsükli raames, ja 
mille tähtaeg oli 2021. aasta september. Need viivitused mõjutavad komisjoni tööd 
seonduvate reservatsioonide tühistamisel, mida ei pruugita 2022. aastal kavakohaselt 
lõpule viia. 2021. aasta lõpuks oli tühistatud 24% kogurahvatulu tehingupõhistest 
reservatsioonidest (38 reservatsiooni 2020. aasta lõpus avatud olnud 157-st; 
vt lisa 3.2). Komisjon pikendas viiest kogurahvatulu horisontaalsest reservatsioonist 
kahe23 käsitlemise tähtaega ühe aasta võrra (2022. aasta septembrini), kuna ta hilines 
liikmesriikidele vajalike suuniste heakskiitmisega. 

  

                                                      
19 Kreeka, Horvaatia, Luksemburg, Malta ja Rumeenia. 

20 Komisjon kasutab üldreservatsioone erandjuhtudel, kui on märkimisväärne oht, et ELi 
finantshuvid ei ole kaitstud – näiteks juhul, kui liikmesriik ei esita oma kogurahvatulu 
nimistut vastavalt nõuetele. 

21 Bulgaaria, Kreeka, Hispaania, Horvaatia, Luksemburg, Malta, Madalmaad, Poola, Rumeenia 
ja Ühendkuningriik. 

22 Kogurahvatulu reservatsioonide eesmärk on parandada liikmesriikides kasutatavaid 
konkreetseid koostamismenetlusi. 

23 Erinevalt tehingupõhistest reservatsioonidest, mis kehtestatakse konkreetsetele 
liikmesriikidele, kasutatakse horisontaalseid reservatsioone juhul, kui kogurahvatulu 
arvutamisega seotud küsimus mõjutab kõiki liikmesriike ja nõuab neilt ühtlustatud 
lahenduse rakendamist (ja selleks Eurostatiga tehnilistes küsimustes kokkuleppele 
jõudmist). 
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Aasta tegevusaruanded 
3.20. Üldiselt kinnitas DG BUDGi ja Eurostati 2021. aasta tegevusaruannetes 
esitatud tehingute korrektsust puudutav teave meie leide ja järeldusi. 

3.21. DG BUDG säilitas kuuendat aastat järjest reservatsiooni, mille kohaselt on ELi 
eelarvesse üle kantud traditsiooniliste omavahendite summad ebatäpsed, kuna 
aastatel 2011–2017 Hiinast imporditud tekstiilitoodete ja jalatsite väärtus oli hinnatud 
tegelikust väiksemaks. Reservatsioon kehtestati esimest korda 2016. aastal, kui 
Ühendkuningriigile omistatav traditsiooniliste omavahendite alalaekumine 
kvantifitseeriti summas 2,1 miljardit eurot, ning seejärel laiendati seda 2018. aastal 
kvantifitseerimata kujul teistele liikmesriikidele. Euroopa Liidu 2021. aasta 
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastati veel täiendavalt 2,1 miljardit 
eurot intresse. 

3.22. Märkisime oma 2019. ja 2020. aasta aastaaruannetes, et komisjoni hinnangul 
on liikmesriikide tollikontrolli strateegiad, mis on mõeldud impordi väärtuse tegelikust 
väiksemana näitamise riski vähendamiseks, kokkuvõttes ebapiisavad24. Uurisime 
2021. aastal komisjoni järelduste põhjal võetud järelmeetmeid ja märkisime, et 22 
liikmesriigi traditsiooniliste omavahendite avatud punktid olid endiselt avatud. Meie 
leiud ja järeldused on kooskõlas DG BUDGi aasta tegevusaruandes esitatud 
reservatsioonis avaldatud teabega. 

3.23. Euroopa Liidu Kohus avaldas 8. märtsil 2022 oma lõpliku otsuse komisjoni 
rikkumismenetluse kohta Ühendkuningriigi vastu. Kohus jõudis järeldusele, et 
Ühendkuningriik ei olnud täitnud ELi õigusest tulenevaid omavahendeid puudutavaid 
kohustusi. Oma otsusega kiitis Euroopa Liidu Kohus heaks komisjoni meetodi 
laekumata jäänud traditsiooniliste omavahendite kvantifitseerimiseks statistiliste 
andmete põhjal. Samas lükkas kohus osaliselt tagasi komisjoni arvutuse, kuna 
Ühendkuningriigi väidetavalt võlgnetav omavahendite summa oli ebakindel, ning andis 
juhiseid selle ümberarvutamiseks. Komisjon analüüsib nüüd Euroopa Liidu Kohtu otsust 
ja selle mõju oma arvutustele. Komisjon ei ole kohtuotsuse põhjal veel muutnud oma 
hinnangut laekumata jäänud traditsiooniliste omavahendite summa kohta. 

  

                                                      
24 2020. aasta aastaaruande punkt 3.19 ja 2019. aasta aastaaruande punkt 3.14. 
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Järeldus ja soovitused 

Järeldus 

3.24. 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 teatavates liikmesriikides hindasime, ning 
komisjonipoolne käibemaksureservatsioonide ja traditsiooniliste omavahendite avatud 
punktide haldamine olid aga püsivate puuduste tõttu osaliselt mõjusad 
(vt punktid 3.10–3.12 ja 3.15–3.17). 

3.25. Lisaks leidsime, et komisjoni tollialases tegevuskavas (vt punkt 3.13) 
tollimaksude alalaekumise vähendamiseks kavandatud mitme meetme elluviimine 
edenes plaanitust aeglasemalt. See puudus ei mõjuta meie auditiarvamust tulude 
kohta, sest see ei puuduta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevaid tehinguid, 
vaid pigem riski, et traditsioonilised omavahendid ei ole täielikud. 

Soovitused 

3.26. Lisas 3.3 antakse ülevaade analüüsist meie 2018. aasta aastaaruandes 
esitatud kahe soovituse põhjal võetud meetmete kohta. Traditsiooniliste 
omavahendite aruannete kontrollimist parandades täitis komisjon täielikult ühe 
soovituse. Teine soovitus oli suuremas osas täidetud. Selle põhjuseks on asjaolu, et 
komisoni riskihindamises ei dokumenteerita süstemaatiliselt iga liikmesriigi riski 
analüüsi, mis põhineks traditsiooniliste omavahendite kontrollide (sh ka 
traditsiooniliste omavahendite kontode koostamise kontrolli) tulemustel. 

3.27. Kontrollisime ka kahe meie 2019. aasta aastaaruandes esitatud soovituse 
täitmist, mille rakendamine oli kavandatud 2021. aastasse (vt lisa 3.3). Komisjon oli 
osaliselt täitnud ühe ja suuremas osas samuti ühe soovituse. Seoses soovitusega 1a ei 
ole komisjon veel kogunud ega analüüsinud ELi tasandi impordiandmeid, et teha 
kindlaks kõige riskantsemad importijad (vt punkt 3.13). Seoses soovitusega 1b võib 
mõne liikmesriigi aeglus vajalike andmete esitamisel, mis tuleb sisestada ajakohastatud 
tolli IT-süsteemi „Surveillance III“, takistada komisjonil anda õigeaegseid suuniseid selle 
kohta, kuidas süsteemi andmeanalüüsiks kasutada. 2. soovitust puudutavat temaatikat 
käsitletakse punktis 3.17. 
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3.28. Mainitud analüüsi ning 2021. aastat puudutavate leidude ja järelduste alusel 
esitame komisjonile järgmised soovitused. 

Soovitus 3.1. Võtta meetmed Itaalia traditsiooniliste 
omavahendite aruannete usaldusväärsuse tagamiseks 

Võtta vajalikud meetmed (sealhulgas alustada vajaduse korral rikkumismenetlusi), 
tagamaks, et Itaalia lahendab pikaajalised puudused oma traditsiooniliste 
omavahendite raamatupidamisarvestuses. Eesmärk peaks olema kõrvaldada püsivad 
lahknevused, mis mõjutavad riigi kogutud ja veel kogumata tollimaksude aruannete 
usaldusväärsust. 

Soovituse täitmise tähtaeg: 2023. aasta keskpaik 

Soovitus 3.2. Parandada käibemaksureservatsioonide haldamist 

Vaadata läbi käibemaksureservatsioonide haldamise menetlused, et kehtestada 
liikmesriikide ametiasutustele ühtlustatumad ja rangemad tähtajad ning tõhustada 
reservatsioonide üle tehtavat seiret ja nende tühistamist. 

Soovituse elluviimise tähtaeg: 2024. aasta keskpaik 

Soovitus 3.3. Parandada tollivaldkonna finantsriskide hindamist 

Parandada traditsiooniliste omavahendite finantsriskide hindamist, rakendades 
õigeaegselt tolli tegevuskava asjakohased meetmed. 

Soovituse täitmise tähtaeg: tolli tegevuskavas seatud tähtajad 
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Lisad 

3.1 lisa. (Kogutud ja veel kogumata) tollimaksude aruannete 
koostamine ning nende kajastamine ELi raamatupidamise 
aastaaruandes ja eelarves 
 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda kehtivate ELi õigusaktide ja eeskirjade põhjal. 

Liikmesriigid
Määravad tollimaksud kindlaks, kajastavad 

need raamatupidamisarvestuses ja koguvad 
kokku

Annavad komisjonile aru 

Ettevõtted
Esitavad riikide tolliasutustele impordideklaratsioonid

Tasuvad kõik nõutud impordimaksud
Impordivad kaubad ELi turule

Kuuaruanne
kogutud tollimaksude kohta

Kvartaliaruanne
veel kogumata tollimaksude kohta

Liikmesriigid
Maksavad 75% kogutud tollimaksudest 

(traditsioonilised omavahendid)
ELi eelarvesse

Liikmesriigid
Võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada 

võlgade sissenõudmine
Haldavad veel kogumata tollimakse

ELi raamatupidamise aastaaruanne
Summad kajastatakse raamatupidamise 

aastaaruandes saadaoleva tuluna (nõuded)

ELi raamatupidamise aastaaruanne ja 
eelarve

Summad kajastatakse raamatupidamise 
aastaaruandes saadud tuluna
Need lisatakse ELi eelarvesse 

Kinnitava avalduse ulatus  
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3.2 lisa. Kehtivate kogurahvatulu reservatsioonide, 
käibemaksureservatsioonide ja traditsiooniliste omavahendite 
avatud punktide arv liikmesriikide kaupa seisuga 31.12.2021 

 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal25. 

 

                                                      
25 Kogurahvatulu reservatsioonide arv sisaldab üksnes tehingupõhiseid reservatsioone, mis 

põhinevad asjaomaste liikmesriikide alates 2010. aastast kogutud rahvamajanduse 
arvepidamise teatavatel komponentidel. Samuti kehtib kõigi liikmesriikide ja 
Ühendkuningriigi kohta viis horisontaalset reservatsiooni, millest 2021. aastal ühtegi ei 
tühistatud. 
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4

9
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6

5

6

5

2

3

6

6

1

4

3

7

9

8

1

11

2

1

2

4

6

3

1

1

2

1

17

1

6

16

1

9

9

16

4

12

7

3

1

2

3

5

3

1

1

2

2

Ühendkuningriik
Madalmaad

Kreeka
Belgia
Poola

Prantsusmaa
Rumeenia
Saksamaa

Luksemburg
Horvaatia

Iirimaa
Portugal

Malta
Bulgaaria

Itaalia
Hispaania

Austria
Rootsi

Soome
Slovakkia

Leedu
Tšehhi
Ungari

Eesti
Läti

Taani
Sloveenia

Küpros

Traditsiooniliste omavahendite avatud punktid

Käibemaksureservatsioonid

Kogurahvatulu reservatsioonid

KOKKU 31.12.2021 304 82 121
KOKKU 31.12.2020 326 104 157

Traditsiooniliste omavahendite 
avatud punktid 

Käibemaksureservatsioonid 
Kogurahvatulu 
reservatsioonid        
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3.3 lisa. Varasemate soovituste põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täidetud 

Täitmata Ei ole 
asjakohane 

Ebapiisavad 
tõendid Suuremas 

osas Osaliselt 

2018 

Esitame komisjonile järgmised soovitused. 

1. soovitus: 

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     

2. soovitus: 

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      
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täidetud 

Täitmata Ei ole 
asjakohane 

Ebapiisavad 
tõendid Suuremas 

osas Osaliselt 

2019 

Esitame komisjonile järgmised soovitused. 

1. soovitus: 

pakkuda liikmesriikidele korrapärast tuge kõige 
riskantsemate importijate väljavalimisel 
vabastusjärgseteks audititeks järgmiselt: 

a) kogudes ja analüüsides ELi tasandil 
asjakohaseid impordiandmeid ning 
jagades oma analüüsi tulemusi 
liikmesriikidega (2021. aasta lõpuks); 

b) andes peale IT-süsteemi „Surveillance III“ 
toimima hakkamist juhiseid selle kohta, 
kuidas uues süsteemis andmeid 
analüüsida (juuniks 2023). 

  X    
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täidetud 

Täitmata Ei ole 
asjakohane 

Ebapiisavad 
tõendid Suuremas 

osas Osaliselt 

2. soovitus: 

vaadata 2021. aasta lõpuks oma menetlused läbi 
järgmiselt: 

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

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

 X     

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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4. peatükk 

Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond 
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Sissejuhatus 
4.1. Käesolevas peatükis esitame leiud mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 1 
„Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond“ kohta. Joonisel 4.1 antakse ülevaade 
rubriigi 2021. aasta peamistest tegevustest ja kulutustest. 

Joonis 4.1. Maksed ja auditi andmekogum 

 
(*) Vastavalt alustehingute ühtsele määratlusele (üksikasjad on toodud lisa 1.1 punktis 12). 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Liidu 2021. aasta konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruande andmete põhjal.  

2021. aasta auditi andmekogum võrreldes maksetega

2021. aasta maksed – kokku 18,5

2021. aasta auditi andmekogum – 14,3

Eelmaksete tasaarvestamine (*): 8,4 

Teadusuuringud
10,8 (58,7%)

Kosmos
2,6 (13,9%)

Transport, energeetika ja digitaalvaldkond
2,2 (11,8%)

InvestEU
1,5 (8,2%)

2021. aasta maksete jaotus suuruse alusel

Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond
18,5 mld eurot (10,2% ELi eelarve kulutustest)

Eelmaksed (*): 12,6

Ühekordsed, vahe- ja lõppmaksed: 5,9

Ühekordsed, vahe- ja lõppmaksed: 5,9

(miljardites eurodes)

Muud
1,4 (7,4%)
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Lühikirjeldus 

4.2. Ühtse turu, innovatsiooni ja digitaalvaldkonna rubriigi raames rahastatavad 
programmid on mitmekesised ja nende eesmärk on rahastada ELi investeeringuid, mis 
aitavad kaasa teadusuuringutele ja innovatsioonile, üleeuroopaliste 
transpordivõrkude, kommunikatsiooni, energeetika, digiülemineku, ühtse turu ja 
kosmosepoliitika arendamisele. 

4.3. Peamine teadusuuringute ja innovatsiooni programm on endiselt programm 
„Horisont 2020“1; sellele järgnev programm „Euroopa horisont“2 ja sellele eelnenud 
seitsmes raamprogramm3 moodustavad väga väikese osa meie 2021. aasta auditi 
andmekogumist. Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik 1 hõlmab ka suuri 
taristuprojekte Euroopa ühendamise rahastu, Galileo kosmoseprogrammide (ELi 
ülemaailmne satelliitnavigatsioonisüsteem), EGNOSe (Euroopa Geostatsionaarne 
Navigatsioonilisasüsteem) ja Maa seire Euroopa programmi Copernicus raames. See 
hõlmab InvestEU fondi, mis koos programmiga „Euroopa horisont“ saab täiendavaid 
vahendeid Euroopa taasterahastust. 

4.4. Suuremat osa loetletud programmide kulutustest haldab komisjon otse, 
sealhulgas rakendusasutuste kaudu, ja teeb seda projektides osalevatele avaliku või 
erasektori toetusesaajatele antavate toetuste kaudu. Peale toetuslepingu 
allkirjastamist teeb komisjon toetusesaajatele eelmakseid ning hüvitab neile 
deklareeritud ELi kaasrahastatavad kulud, millest eelmaksed maha arvatakse. 
Kosmoseprogramme hallatakse üldiselt kaudselt komisjoni ja spetsiaalsete 
rakendusasutuste (nt Euroopa Kosmoseagentuur) vahel sõlmitud 
delegeerimislepingute alusel. InvestEU rahastamisvahendeid rakendab peamiselt EIP 
või EIF, kes omakorda kasutavad finantsvahendajaid. 

                                                      
1 Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm 2014–2020. 

2 Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm 2021–2027. 

3 Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm 
(2007–2013). 
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Auditi ulatus ja käsitlusviis 

4.5. Vastavalt lisas 1.1 kirjeldatud auditi käsitlusviisile ja meetodeile kontrollisime 
kõnealuse mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi puhul 2021. aastal järgmist: 

a) statistiline esinduslik valim 130 tehingust, mis hõlmavad kõiki mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriigi kulutusi. See koosnes 87-st teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonna tehingust (programmi „Horisont 2020“ raames 84 ja 
seitsmenda raamprogrammi raames 3) ning 43-st muude programmide ja 
tegevuste tehingust (eelkõige Euroopa ühendamise rahastu, muud 
rahastamisvahendid ja kosmoseprogrammid). Auditeeritud toetusesaajad asusid 
21 liikmesriigis ja kuues kolmandas riigis. Meie eesmärk oli hinnata mitmeaastase 
finantsraamistiku selle rubriigi veamäära ja aidata seeläbi kaasa meie kinnitava 
avalduse koostamisele; 

b) valitud IT-süsteemid, et saada põhjalikumaid teadmisi erinevatest 
infosüsteemidest, mida komisjon teadusuuringute programmide puhul kasutab 
(eelkõige toetuste haldussüsteem eGrants), ning üle vaadata, kuidas on loodud 
juhtimisteabevood pärast seda, kui teadusuuringute ja innovatsiooni 
peadirektoraat (DG RTD) delegeeris ülesanded Euroopa Teadusuuringute 
Rakendusametile (REA); 

c) korrektsusega seotud teave majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadi 
(DG ECFIN), DG RTD ja REA aasta tegevusaruannetes, mis sisalduvad komisjoni 
aasta haldus- ja tulemusaruandes. 

  

123



 

Tehingute korrektsus 
4.6. Meie kontrollitud 130 tehingust sisaldas vigu 55 (42%). Meie kvantifitseeritud 
38 vea põhjal on hinnanguline veamäär 4,4%4 (vt joonis 4.2). Joonisel 4.3 näidatakse 
eri veatüüpide osakaalu meie 2021. aasta hinnangulises veamääras, eristades 
teadusuuringute tehinguid muudest tehingutest. 

Joonis 4.2. Kvantifitseeritavate vigade hinnanguline mõju 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

                                                      
4 Meie hinnangulise veamäära arvutus põhineb esinduslikul valimil. Esitatud arv on parim 

hinnang. Meil on 95% suurune kindlus, et andmekogumi veamäär on vahemikus 1,8% ja 
7,0% (vastavalt alumine ja ülemine veapiir). 

3,9%
4,4%

5,8%

1,9%

0%

2%

4%

6%

8%

Olulisuse piirmäär 
2,0%

20212020

Ülemine veapiir 7,0%

Hinnanguline veamäär

Alumine veapiir 1,8%

Kvantifitseeritavate vigade hinnanguline mõju

2020. aastal
133 tehingut

Valimi suurus 
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Joonis 4.3. Veatüüpide osakaal kogu hinnangulises veamääras 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

4.7. Programm „Horisont 2020“ moodustas jätkuvalt enamiku meie valimisse 
kuulunud 87 teadusprojektist (üle 97%), samas kui ühtegi programmi „Euroopa 
horisont“ projekti polnud veel auditeerimiseks valimisse kaasatud5. Oleme varem 
teatanud programmi ülesehituse ja komisjoni kontrollistrateegia täiustustest seoses 
programmiga „Horisont 2020“6. Teatavad lihtsustused, eelkõige kaudsete kulude ühtse 
määra kehtestamine, on muutnud toetusesaajate elu lihtsamaks, ja võivad vähendada 
ka vigade esinemise riski. Meie audititöö tulemused näitavad siiski, et see ei ole 
vähendanud veamäära alla 2% suurust olulisuse piirmäära. 

4.8. Programmi „Horisont 2020“ ja seitsmenda raamprogrammi kulud on endiselt 
suurema riskiga ja on meie tuvastatud vigade peamine allikas. Leidsime 
rahastamiskõlbmatute kuludega seotud kvantifitseeritavaid vigu valimisse kuulunud 
teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna 87 tehingust 29-s. See moodustab 45% 
selle rubriigi hinnangulisest veamäärast 2021. aastal. 

                                                      
5 2021. aasta oli raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise esimene aasta. Programmi 

rakendamise algus lükati edasi, kuna määrus võeti vastu kavandatust hiljem. Aasta lõpuks 
oli sõlmitud vaid 19 toetuslepingut ja 1 raamleping ning tehtud väga väike arv makseid 
(peamiselt eelmaksed). 

6 Näiteks 2018. aasta aastaaruande punktis 5.13 ja eriaruandes 28/2018: „Enamik programmi 
„Horisont 2020“ kaasatud lihtsustamismeetmetest on küll toetusesaajate elu lihtsamaks 
teinud, kuid paranemiseks on veel ruumi“. 
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4.9. Muudes programmides ja tegevustes avastasime valimisse kuulunud 43 
tehingust kvantifitseeritavaid vigu 9 tehingus. Näiteks: 

a) kaks õigusnormide rikkumist hankemenetluses (üks Euroopa ühendamise rahastu 
raames ja teine Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööametis (ACER);  

b) kaks korda taotletud ja hüvitatud ehitustööd (Euroopa ühendamise rahastu 
projekt, vt selgitus 4.3);  

c) raamlepingus sätestamata kulude hüvitamine (Euroopa ühendamise rahastu);  

d) rahastamiskõlbmatu vara rahastamine (Euroopa ühendamise rahastu).  

4.10. Komisjon oli võtnud parandusmeetmeid, mis puudutasid otseselt meie 
valimisse sattunud viit tehingut. Parandusmeetmed olid meie arvutuste jaoks 
asjakohased, kuna need vähendasid käesoleva peatüki kohta arvutatud hinnangulist 
veamäära 0,2 protsendipunkti võrra. 12 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 (12 juhtumist 10). Kui komisjon või toetusesaajatega 
lepingu sõlminud audiitorid7 oleksid nõuetekohaselt kasutanud kogu nende käsutuses 
olevat teavet, oleks peatüki hinnanguline veamäär olnud 1,7 protsendipunkti väiksem. 

4.11. Teadusuuringutega seotud kulude kohta esitavad audiitorid, kellega 
toetusesaajad on projekti lõpus ise lepingu sõlminud, finantsaruannete õigsust 
kinnitavad tõendid. Kõnealuste tõendite eesmärk on aidata komisjonil kontrollida, kas 
finantsaruannetes deklareeritud kulud on rahastamiskõlblikud. Oleme aga korduvalt 
juhtinud tähelepanu nende audititõendite puudustele8. Käesoleval aastal leidsime, et 
12 avastatavast kvantifitseeritavast veast üheksat ei olnud avastanud ei tõendeid 
esitanud audiitorid ega komisjon. 

                                                      
7 Komisjoni kontrollisüsteemi üks element on finantsaruannete õigsust kinnitav tõend, mille 

on väljastanud toetusesaajatega lepingu sõlminud audiitorid (vt punkt 4.11). 

8 2018. aasta aastaaruande punkt 5.15, 2019. aasta aastaaruande punkt 4.10 ja 2020. aasta 
aastaaruande punkt 4.11. 
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Rahastamiskõlbmatud personalikulud moodustavad endiselt 
enamiku teadusuuringute valdkonna kuludes leitud 
kvantifitseeritavatest vigadest 

4.12. Programmi „Horisont 2020“ personalikulude deklareerimise eeskirjad on 
vaatamata lihtsustamise püüdlustele jätkuvalt keerulised ning nende arvutamine on 
väljamaksetaotlustes endiselt peamine vigade allikas. Nagu me oleme oma 
varasemates aastaaruannetes9 ja eriaruandes nr 28/2018 märkinud, on 
personalikulude arvutamise metoodika programmi „Horisont 2020“ raames mõnes 
aspektis muutunud keerukamaks (vt punktid 4.14, 4.15) ning see on suurendanud 
veariski. Teadusuuringute valdkonna tehingute valimis sisalduvatest 
kvantifitseeritavatest vigadest mõjutatud 29 tehingust 26 (ehk enam kui 89%) on 
seotud rahastamiskõlbmatute personalikulude deklareerimise ja hüvitamisega. 

Tunnihinna ebaõige arvutamine 

4.13. Peamine vigade põhjus 18 juhtumi puhul 26-st on endiselt personalikulude 
arvutamise metoodika, eelkõige tunnihinna ebaõige arvutamine.  

4.14. Toetusesaajad ei saa deklareerida käimasoleva eelarveaasta tegelikke 
palgakulusid, välja arvatud juhul, kui nad kasutavad kuupõhist tunnihinda. Meie auditid 
näitasid, et selle variandiga seotud arvutused on liiga keerulised ja seetõttu harva 
õiged. Põhiraskust valmistab rohkem kui ühte kuud puudutavate maksete (näiteks 
puhkusetasu ja kolmeteistkümnes kuupalk) jaotamine kuude peale, mil nad tegelikult 
teeniti. Toetusesaajad teevad selles jaotuses sageli vigu, arvutades igakuiseid 
tunnihindu valesti. 

4.15. Nagu varasemates aastaaruannetes10 mainitud, põhjustab vigu ka reegel, 
mille kohaselt tuleb järgneva (lõpetamata) aruandeaasta kulude deklareerimiseks 
kasutada viimasel lõppenud eelarveaastal kohaldatud aasta tunnihinda. Leidsime sama 
probleemi ka 2021. aastal. 

                                                      
9 2017. aasta aastaaruande punkt 5.34, 2018. aasta aastaaruande punkt 5.16, 2019. aasta 

aastaaruande punkt 4.11 ja 2020. aasta aastaaruande punkt 4.13, samuti 2017. aasta 
aastaaruande 1. soovitus, mida ei ole ikka veel täielikult täidetud. 

10 2020. aasta aastaaruande punkt 4.14 ja 2019. aasta aastaaruande punkt 4.12. 
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4.16. Muud valesti arvutatud tunnihindade tagajärjel tekkinud probleemid olid 
näiteks ebatäpsed aasta töötunnid ja palgakuludesse kirjendatud 
rahastamiskõlbmatud elemendid, nagu rahastamiskõlbmatud lisatasud.  

Ajaaruandlusega seotud kvantifitseeritavad probleemid  

4.17. Lisaks personalikulude arvutamise metoodika ebaõigele kohaldamisele oleme 
tuvastanud 11 kvantifitseeritavat juhtumit, kus ajaarvestusega seotud probleemide 
tõttu deklareeriti rahastamiskõlbmatuid personalikulusid. Need puudutasid peamiselt 
töölt puudumise, riigipühade ja nädalavahetuste ajal deklareeritud tundide arvu, 
samuti ekslikult registreeritud tunde, palgaarvestusse kandmata (tasustamata) tundide 
arvu või tööajatabelite või muude ajaarvestuste puudumist. Selgituses 4.1 on toodud 
näide sellise juhtumi kohta. 

Selgitus 4.1 

Näide kuludest, mis on puuduva ajaarvestuse tõttu 
rahastamiskõlbmatud 

Ühe VKE deklareeritud personalikulude läbivaatamine näitas, et puudus 
ajaarvestus või muud alternatiivsed tõendid, mis kinnitaksid kahe töötaja poolt 
projektile kulutatud tundide suurt arvu. Lisaks leidsime ülejäänud uuritud 
töötajate kohta esitatud tööajatabelite analüüsi põhjal, et üks töötaja oli 
deklareerinud projekti raames 225 tundi, kuid tööajatabelites ei olnud töötunde 
märgitud, ja kahe teise töötaja puhul olid töötunnid märgitud aja kohta, mil nad 
olid puhkusel. Meie kontrollitud 2550 tunnist 1277 (50%) olid toetuskõlbmatud. 

Eelmiste aruandeperioodide rahastamiskõlbmatud korrigeerimised ja 
muud personalikulud 

4.18. Programmiga „Horisont 2020“ kehtestati uus reegel, et tunnihinnaga seotud 
paranduste tegemine finantsaruannetes peab olema erandlik, st üksnes selleks, et 
parandada tunnihinna arvutamisel tehtud viga. Muudel juhtudel ei saa juba 
deklareeritud kulusid korrigeerida/muuta (nt selleks, et võtta arvesse erinevat 
tunnihinda pärast eelarveaasta lõppu). Leidsime juhtumeid, kus toetusesaaja oli varem 
teatatud personalikulusid valesti kohandanud tunnihinna alusel, mis arvutati ümber 
eelarveaasta lõppemisele järgneval aruandeperioodil.  
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4.19. Muud personalikuludega seotud vead hõlmasid topeltülemmäära reegli 
mittejärgimist, tegelike palgakulude asemel teoreetiliste kasutamist, toetuskõlbmatute 
kuude deklareerimist üksnes projekti heaks töötavate töötajate puhul (kuud, mille 
hüvitamist taotleti täies ulatuses, kui töötajad olid töötanud vähem kui pooltel 
tööpäevadel) ning alltöövõttu, mis deklareeriti personalikuludena. Leidsime ka 
rahastamiskõlbmatuid kulusid, mis olid seotud Marie Skłodowska-Curie meetmega 
(MSCA) töötava kogenud teadustöötajaga, nagu on kirjeldatud selgituses 4.2. 

Selgitus 4.2 

Näide toetuse saamise tingimustele mittevastava kogenud 
teadustöötaja kohta, kes sai toetust MSCA individuaalgrandist 

Ühe kontrollitud MSCA individuaalgrandi projekti puhul ei vastanud toetusesaaja 
poolt valitud ja tööle võetud kogenud teadustöötaja asjaomase meetme jaoks 
kehtestatud toetuskõlblikkuse tingimustele. Tingimustes oli märgitud, et taotluste 
esitamise tähtajaks (10. september 2015) pidi kogenud teadustöötajal olema kas 
doktorikraad või vähemalt nelja-aastane täistööajale taandatud teadustöö 
kogemus. Teadustöötaja oli doktorikraadi omandanud rohkem kui kaks kuud 
pärast eespool nimetatud tähtaega. Lisaks selgus toetusetaotluses esitatud 
teabest, mis oli komisjonile hindamise koostamiseks ja meile auditi tegemiseks 
kättesaadav, et täidetud ei olnud ka alternatiivne tingimus, kuna asjaomane 
teadustöötaja alustas täisajaga doktoriõppe programmi 1. oktoobril 2011, 
järelikult oli ta omandanud nelja-aastase teadustöö kogemuse 30. septembriks 
2015 ehk alles pärast kehtestatud tähtaega. Seega ei oleks tohtinud lubada 
teadustöötajal konkursil osaleda ja teda projekti jaoks välja valida, mistõttu 
loetakse projektiga seotud kulud rahastamiskõlbmatuks.  

Rohkem kalduvad eksima erasektori üksused, eelkõige VKEd, ja 
uued turuletulijad 

4.20. Üks Euroopa teadustegevuse edendamise strateegiaid on suurendada 
erasektori, eelkõige uute turuletulijate ja VKEde osalemist. Rohkem kui pool leitud 
kvantifitseeritavatest vigadest (15 viga 29-st) puudutas erasektori toetusesaajate 
rahastamist, kuigi selliseid tehinguid oli valimi 130 tehingust vaid 44 (29%). VKEde 
tehingud moodustasid 14% valimist, kuid 33% kvantifitseeritavatest vigadest.  
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4.21. Lisaks sisaldasid kontrollitud üksikud maksetaotlused VKEde puhul üheksal 
kvantifitseeritaval juhul mitmeid vigu, mis viisid rahastamiskõlbmatute kulude 
deklareerimiseni (üks näide on esitatud selgituses 4.1). Need tulemused näitavad, et 
VKEd teevad rohkem vigu kui teised toetusesaajad; seda kinnitavad ka komisjoni 
auditid11 ja meie varasemate aastate aastaaruanded12. 

Muude otseste kulude veatüübid 

4.22. Muude kulukategooriate puhul leitud vealiigid hõlmasid 
rahastamiskõlbmatuid seadmete kulusid, mis tulenesid amortisatsiooni ebaõigest 
arvutamisest, tegemata kulutusi, reisikulude deklareerimisel tehtud vigu, ebaõigeid 
vahetuskursse ja ehitustööde maksumuse topeltdeklareerimist. Viimatimainitud viga 
kirjeldatakse selgituses 4.3. 

Selgitus 4.3 

Kaks korda deklareeritud ja hüvitatud ehitustööde kulud 

Leidsime ühe Euroopa ühendamise rahastu projekti puhul, et toetusesaaja oli 
auditeeritud perioodi väljamaksetaotluses deklareerinud ehitustööde eest arve 
summas 7 681 757 eurot, mida oli ka eelmisel aruandeperioodil taotletud ja 
hüvitatud. Seetõttu hüvitati seotud kulud eeskirjadevastaselt kaks korda. 

  

                                                      
11 2019. aasta aastaaruande punkt 4.16. 

12 2018. aasta aastaaruande punkt 5.19 ja 2019. aasta aastaaruande punkt 4.16. 
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Teadusuuringute toetuste jagamise 
IT-süsteemide läbivaatamine 
4.23. Toetuste haldussüsteem eGrants on komisjoni IT-lahendus toetuste ja 
ekspertide haldamiseks ning sellesse on integreeritud kogu protsessi jaoks kasutatavad 
süsteemid, st alates tööprogrammist ja konkursikutsete ettevalmistamisest toetuste 
töövoo haldamise (Compass) kaudu kuni toetuse haldamiseni kogu selle elutsükli 
jooksul (Sygma). Need moodustavad osa erinevatest infosüsteemidest, mida komisjon 
kasutab teadusprogrammide toetuste haldamiseks (vt joonis 4.4). 

Joonis 4.4. Integreeritud IT-süsteemid toetavad komisjoni ja projektis 
osalejaid toetuse andmise protsessi kõigis etappides 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

SYGMASEP

EMI

ECS

F&T Portal

CORDA

COMPASS

PDM ABAC

Taotluste haldamine AruandlusProjekti olelusring

SEP: taotluste esitamise ja hindamise süsteem

EMI: välisekspertide haldussüsteem

ECS: välisekspertide taotluste esitamise süsteem

F&T Portal: ühtne kontaktpunkt välistele kasutajatele toetuste olelusringi jooksul

SYGMA: elektrooniline toetuste haldussüsteem

COMPASS: toetuste, eksperdi- ja auditijuhtimise integreeritud töövoosüsteem

PDM: osalejate teabehaldussüsteem

CORDA: teadus- ja innovatsiooniprogrammidel põhinev teadmushoidla

ABAC: eelarve- ja raamatupidamistehingute infosüsteem
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4.24. 2021. aastal vaatasime läbi toetuste haldussüsteemi eGrants, keskendudes 
Compassile ja Sygmale, ning toetuslepingu koostamise, aruandluse ja maksete 
tegemise protsessid toetuse rakendamise ajal. Hindasime ka seda, kuidas on eGrants ja 
komisjoni eelarvehaldussüsteem ABAC omavahel ühendatud. Selle töö käigus 
soovisime saada põhjalikumaid teadmisi uue programmi „Euroopa horisont“ 
haldamiseks ja kontrollimiseks kasutatava IT-keskkonna kohta. 

4.25. Oma piiratud ulatusega läbivaatamise põhjal leidsime, et süsteemid on IT-
keskkonda hästi integreeritud ning andmed ja kinnitused edastatakse automaatselt eri 
süsteemide vahel. Komisjon pakub Sygmas töövahendit („Personnel Costs Wizard“), 
mis toetab osalejate personalikulude aruandlust, ja propageerib järjepidevalt selle 
kasutamist. Seda kasutab siiski vähem kui 10% osalejatest. Selle laialdasem kasutamine 
– eelkõige VKEde ja uute osalejate poolt – võib vähendada personalikuludes 
avastatavate vigade arvu.  

4.26. Kooskõlas kehtiva õigusliku alusega puudub seos toetusesaajate 
raamatupidamissüsteemide ja Sygma aruandlussüsteemi vahel. Komisjonil on 
projektide kohta üldised finantsandmed, mis on nõutud tema kontrolliraamistikus. 
Kõik raamatupidamisandmed (üksikasjad arve tasandil), sealhulgas täiendav teave, 
tehakse lisakontrollideks või audititeks kättesaadavaks taotluse korral. See tähendab, 
et suuremahulisi automaatkontrolle ei ole võimalik teha. 

4.27. Seoses toetusportfellide ülekandmisega DG RTD-lt REA-le 2021. aasta aprillis 
leidsime, et eGrants aitas neid ülekandeid hõlbustada. Protsessile aitas kaasa asjaolu, 
et kõigil asjaomastel komisjoni talitustel on süsteemis eGrants juurdepääs samadele 
andmetele ja et need andmed pärinevad samast allikast.  
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Aasta tegevusaruanded ja muu 
juhtimiskord 
4.28. Meie kontrollitud aasta tegevusaruannetes13 võeti arvesse igas
peadirektoraadis ja rakendusametis kättesaadavat teavet ning anti neile tuginedes 
õiglane hinnang mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 1 kulutuste alustehingute 
korrektsusega seotud finantsjuhtimisele. 

4.29. Seoses programmiga „Horisont 2020“ teatas DG RTD, et kõigi
peadirektoraatide ja muude ELi teadusuuringute kulusid haldavate ELi asutuste 
eeldatav esinduslik veamäär on 2,29%. Parandusmeetmeid arvesse võttes on 
allesjäänud veamäär üksnes DG RTD puhul 1,67%. Nimetatud veamäärade aluseks 
olevad järelauditid hõlmasid ajavahemikul 2014–2020 tehtud makseid. Selleks et 
lahendada kontrollikoja poolt varem tõstatatud metoodikaalane probleem, mis tõi 
kaasa veamäära tegelikust väiksemana näitamise14, tegi ühine audititalitus 2020. ja 
2021. aastal lõpetatud 1304 auditi põhjal täiendava kalkulatsiooni, mille tulemusel 
suurenes veamäär 0,37 protsendipunkti võrra, mis avaldati DG RTD aasta 
tegevusaruandes. 

4.30. DG RTD allesjäänud veamäär 2021. aasta lõpus näitab, et see vastab
komisjoni kehtestatud tingimusele15 ja seepärast ei esitatud programmi „Horisont 
2020“ kulude suhtes ühtegi reservatsiooni. Esitatud veamäärad vähenesid veidi 2021. 
aastal. 

4.31. Kuna 2021. aasta oli programmi „Euroopa horisont“ esimene aasta16, oli
tehtud vaid väga väike arv makseid (ainult DG RTD eelmaksed). Seega ei esitanud 
DG RTD programmi „Euroopa horisont“ puhul 2021. aastal tuvastatud veamäära. 
Komisjon on seadnud programmi „Euroopa horisont“ allesjäänud veamäärale 
eesmärgi, et see ei ületaks raamprogrammi lõpuks 2%. 

13 DG ECFIN, DG RTD ja REA. 

14 Veamäära arvutamise aluseks olid kõik heakskiidetud kulud, mitte tegelikult auditeeritud 
summa. See tähendas, et arvutamisel oli nimetaja suurem ja veamäär kujunes seega 

tegelikust väiksemaks; 2018. aasta aastaaruande punkt 5.34. 
15 Programmi „Horisont 2020“ veamäära sihtvahemik on 2–5%.

16 Vt joonealune märkus 5. 
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4.32. DG RTD avaldas oma 2021. aasta tegevusaruandes 20 siseauditi talituse 
täitmata soovitust, millest kahe tähtaeg oli ületatud. Kuus täitmata soovitust, millest 
ühe tähtaeg oli ületatud, liigitati „väga oluliseks“. Tähtajaks täitmata „väga oluline“ 
soovitus käsitles teadusuuringute ja innovatsiooni eelarve finantsriski vähendamist 
kontrollistrateegia ümbersuunamise abil. Siseauditi talitus leiab, et tegevuskavad 
soovituse täitmiseks on ainult osaliselt ellu viidud ning lepinguliste välisaudiitorite töö 
kvaliteedi parandamise meetmed ei ole veel lõpule viidud. 

4.33. Oma aasta tegevusaruandes teatas REA, et programmi „Horisont 2020“ 
allesjäänud veamäär oli 1,75% ning seega ei pidanud ta ka programmi „Horisont 2020“ 
suhtes reservatsioone esitama. 

4.34. REA kohta järeldas siseauditi talitus, et tema auditeeritud menetluste 
sisekontrollisüsteemid olid mõjusad, välja arvatud kahes valdkonnas, mille kohta esitati 
pärast komisjoni ühtse elektroonilise andmevahetuse valdkonna (SEDIA) auditit 
soovitused liigitusega „väga oluline“. Kõnealused soovitused käsitlesid ebapiisavat 
isikuandmete kaitset ning hilinenud või ebapiisavalt automatiseeritud IT-vahendeid. 

4.35. DG ECFINi mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 1 peamised asjakohased 
kulud 2021. aastal on seotud 1) Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) ja 
InvestEU eraldistega ning 2) Euroopa Investeerimisfondi (EIF) kapitali ja dividendidega. 
Nende komponentide kohta 2021. aastal teatatud hinnanguline veamäär oli 0%, mis 
kajastab asjaomaste maksete laadi, ning siseauditi talitus järeldas, et DG ECFINi 
sisekontrollisüsteemid olid auditeeritud menetluste jaoks mõjusad.  

4.36. Vaatasime läbi ka komisjoni 2021. aasta ELi eelarve haldus- ja 
tulemusaruandes esitatud teabe, mis puudutas mitmeaastase finantsraamistiku 
rubriigi 1 poliitikavaldkondade maksete veariski sisaldavat summat. Komisjon arvutab 
mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 1 veamääraks 1,3%. 
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Järeldus ja soovitused 

Järeldus 

4.37. Kokkuvõttes viitab meie kogutud ja käesolevas peatükis esitatud auditi 
tõendusmaterjal sellele, et rubriigi „Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond“ 
kulutused olid olulisel määral vigadest mõjutatud. Mitmeaastase finantsraamistiku 
kõnealuse rubriigi tehingute meiepoolne testimine näitas, et andmekogumi 
hinnanguline veamäär on 4,4% (vt joonis 4.2). Meie tulemused näitavad, et veamäär 
on endiselt kõrge teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud kulutustes, mis oli üks 
peamisi vigade allikaid, eelkõige personalikulude valdkonnas. 

4.38. Aasta haldus- ja tulemusaruandes esitatud hinnanguline maksete vearisk on 
1,3%. See protsent jääb nii alla olulisuse piirmäära kui ka meie hinnangulise veamäära 
vahemiku. Seetõttu oleme seisukohal, et vaatamata komisjoni poolt juba võetud 
meetmetele on see määr endiselt alahinnatud. 

Soovitused 

4.39. Lisas 4.1 antakse ülevaade järelkontrolli tulemustest seoses meie 2019. ja 
2020. aasta aastaaruannetes esitatud soovitustega, mis tuli täita 2021. aastaks17. 
Komisjon on täielikult täitnud kolm ja suuremas osas ühe soovituse.  

4.40. Varasemate soovituste täitmise analüüsi ning 2021. aastat puudutavate 
leidude ja järelduste alusel esitame komisjonile järgmised soovitused. 

                                                      
17 2018. aasta aastaaruandes esitatud soovituste kohaselt tuli võtta meetmeid 2020. aasta 

lõpuks. Seetõttu uurisime nimetatud meetmete võtmist oma 2020. aasta aastaaruandes. 

135

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_ET.pdf


 

Soovitus 4.1 

Soovitame tungivalt kasutada personalikulude viisardit (vt punkt 4.25) (mis on 
kättesaadavaks tehtud osalejate portaalis), eriti teatavate toetusesaajate kategooriate 
puhul, kellel on suurem vigade tegemise oht, nagu VKEd ja uued turuletulijad (nii 
programmi „Horisont 2020“ kui ka programmi „Euroopa horisont“ toetuste puhul). 

Soovituse täitmise tähtaeg: programmi „Horisont 2020“ puhul 2023. aasta lõpp ja 
programmi „Euroopa horisont“ puhul 2024. aasta keskpaik 

Soovitus 4.2 

Anda toetusesaajatele suuniseid konkreetsete erinevuste kohta, keskendudes 
programmi „Euroopa horisont“ rahastamiskõlblikkuse aspektidele võrreldes 
programmiga „Horisont 2020“ ja sarnaste programmidega.  

Soovituse elluviimise tähtaeg: 2023. aasta keskpaik 

Soovitus 4.3 

Programmi „Horisont 2020“ puhul täiustada olemasolevaid eelkontrolle, et teha 
kindlaks ja kõrvaldada võimalikud rahastamiskõlbmatud kohandused toetusesaajate 
esitatud personalikuludes pärast tunnihindade ümberarvutamist. 

Soovituse täitmise tähtaeg: 2022. aasta lõpp 

Soovitus 4.4 

Täiustada veelgi suuniseid, mis on suunatud sõltumatutele audiitoritele, kellega 
toetusesaajad sõlmivad lepingu finantsaruannete õigsust kinnitavate tõendite 
esitamiseks, et vähendada nendes tõendites auditite käigus tuvastatud suurt hulka 
puudusi. 

Soovituse elluviimise tähtaeg: 2023. aasta keskpaik 
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Soovitus 4.5 

Järgmise teadusprogrammi jaoks uuritakse vastavalt muutuvatele ärivajadustele 
võimalust laiendada e-toetuste funktsioone riskihindamiseks ja automaatseks 
kontrolliks, näiteks kasutades muid kättesaadavaid andmeallikaid, et teha digitaalsel 
kujul kättesaadavaks täiendavad põhiandmed, mis toetavad nõuetele vastavuse 
kinnitamist. 

Soovituse täitmise tähtaeg: järgmiseks mitmeaastaseks finantsraamistikuks 
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Lisad 

4.1 lisa. Ühtse turu, innovatsiooni ja digitaalvaldkonna varasemate soovituste järelmeetmed 

Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täidetud 

Täitmata Ei ole 
asjakohane 

Ebapiisavad 
tõendid Suuremas 

osas Osaliselt 

2019 

Soovitame komisjonil 2021. aasta keskpaigaks teha 
järgmist: 
1. soovitus: 

sihipärasemalt kontrollida VKEde maksetaotlusi ja 
tõhustada oma teavituskampaaniat programmi 
„Horisont 2020“ rahastamiseeskirjade kohta, pöörates 
erilist tähelepanu olulistele toetusesaajatele. 

x      
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täidetud 

Täitmata Ei ole 
asjakohane 

Ebapiisavad 
tõendid Suuremas 

osas Osaliselt 

Soovitame komisjonil teha 2021. aastaks järgmist: 
2. soovitus: 

viia läbi kampaania, et tuletada kõigile programmi 
„Horisont 2020“ toetusesaajatele meelde 
personalikulude arvutamise ja deklareerimise eeskirju, 
pöörates erilist tähelepanu käesoleva peatüki 
punktides 4.11–4.15 kirjeldatud veatüüpidele. 

x18      

                                                      
18 Komisjon on käivitanud teavituskampaaniad, mille eesmärk on parandada programmi „Horisont 2020“ toetustega seotud personalikulude arvutamist, 

kuid endiselt esineb puudusi (vt punktid 4.12–4.19). Komisjon on toetusesaajate juhendamiseks välja töötanud personalikulude viisardi, kuid seda 
kasutab vaid 10% osalejatest (vt punkt 4.25). 

139



 

Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täidetud 

Täitmata Ei ole 
asjakohane 

Ebapiisavad 
tõendid Suuremas 

osas Osaliselt 

 

Soovitame komisjonil 2021. aasta keskpaigaks teha 
järgmist: 
4. soovitus: 
programmi „Horisont 2020“ puhul: 
võtta arvesse meiepoolse järelauditite läbivaatamise 
käigus tehtud tähelepanekuid seoses 
dokumenteerimise, valimi koostamise järjepidevuse ja 
auditiprotseduuride kvaliteediga ning 
võtta väljastpoolt tellitud auditite kolmandas voorus 
asjakohaseid meetmeid tagamaks, et audiitorid on 
täielikult teadlikud programmi „Horisont 2020“ 
eeskirjadest, ning kontrollida nende töö kvaliteeti. 

x19      

2020 

Soovitame komisjonil teha 2021. aastaks järgmist: 
2. soovitus: 

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

 X     

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

                                                      
19 Kontrollikoda kontrollib nende meetmete tulemuslikkust järgnevatel aastatel. 
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5. peatükk 

Ühtekuuluvus, vastupanuvõime ja väärtused 
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Sisukord 
Punkt 

Sissejuhatus 5.1.–5.13. 
Lühikirjeldus 5.2.–5.6. 
Poliitikaeesmärgid ja rahastamisvahendid 5.2. 

Fondide haldamine 5.3.–5.6. 

Auditi ulatus ja käsitlusviis 5.7.–5.13. 

Tehingute korrektsus, aasta tegevusaruanded ja muu 
juhtimiskord 5.14.–5.65. 
Meie tehingute testimise ja audititöö ülevaatamise / uuesti 
tegemise tulemused 5.15.–5.39. 
Rahastamiskõlbmatud kulud 5.18.–5.23. 

Toetuskõlbmatud projektid 5.24.–5.28. 

Siseturu eeskirjade rikkumine 5.29.–5.37. 

Oluliste tõendavate dokumentide puudumine 5.38.–5.39. 

Meie hinnang auditeerimisasutuste tööle 5.40.–5.52. 

Komisjoni kindlustandev töö ja allesjäänud veamäära 
kajastamine iga-aastastes tegevusaruannetes 5.53.–5.65. 

Järeldus ja soovitused 5.66.–5.78. 
Järeldus 5.66.–5.74. 

Soovitused 5.75.–5.78. 

Lisad 
5.1 lisa. Teave ELi tegevuse kohta liikmesriikides ja 
piirkondades 

5.2 lisa. Rubriigi „ Ühtekuuluvus, vastupanuvõime ja 
väärtused“ kohta varem esitatud soovituste põhjal võetud 
meetmed 
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Sissejuhatus 
5.1. Käesolevas peatükis esitatakse meie leiud mitmeaastase finantsraamistiku 
rubriigi 2 „Ühtekuuluvus, vastupanuvõime ja väärtused“ kohta. Joonisel 5.1 antakse 
ülevaade rubriigi 2021. aasta peamistest tegevustest ja kulutustest. Täiendav teave 
2021. aasta auditi andmekogumi kohta on esitatud punktis 5.9. 

Joonis 5.1. Maksed ja auditi andmekogum 

 
 

Ühtekuuluvus, vastupanuvõime ja väärtused
80,1 miljardit eurot (44,1% ELi eelarve kulutustest)

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) 
ja muud piirkondlikud meetmed: 45,5 (56,9%)

Euroopa Sotsiaalfond (ESF): 19,4 (24,2%)

Ühtekuuluvusfond: 9,7 (12,1%)

CEFi transpordiprogramm: 1,0 (1,2%)

2021. aasta maksete jaotus suuruse alusel
(miljardites eurodes)

ESI: 0,6 (0,7%)

Programm „Erasmus+“: 2,4 (3,0%)

Muud: 1,5 (1,9%)
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(*) Alamrubriigi 2a maksed koosnevad programmitöö perioodi 2014–2020 iga-aastastest eel- ja 
vahemaksetest, mida ei olnud kajastatud kindlustandva teabe pakettide aluseks olevates 
raamatupidamise aastaaruannetes, mille komisjon kiitis heaks 2021. aastal. Kooskõlas alustehingute 
ühtlustatud määratlusega (vt täpsemalt lisa 1.1, punkt 12 ja 13) käsitatakse neid makseid eelmaksetena 
ja need ei kuulu seega 2021. aasta aruande koostamisel meie andmekogumisse. Need lisatakse auditi 
andmekogumisse aastal, mil komisjon kiidab heaks vastava raamatupidamise aastaaruande (nt 2022. 
aasta kinnitavas avalduses eelarveaasta 2020–2021 maksed). 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Liidu 2021. aasta konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruande andmete põhjal. 

Lühikirjeldus 

Poliitikaeesmärgid ja rahastamisvahendid 

5.2. Selle rubriigi kulutustes keskendutakse arenguerinevuste vähendamisele ELi eri 
liikmesriikide ja piirkondade vahel1 (alamrubriik 2a) ning meetmetele, millega 
toetatakse ja kaitstakse ELi väärtusi, suurendades ELi võimet praeguste ja tulevaste 

                                                      
1 Vt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 162 ja 174–178 (lk 73 ja 81–82). 

Vastupanuvõime ja väärtused

Eelrahastamise tasaarvestamine: 3,1

Eelmaksed: 3,6

Ühekordsed, vahe- ja lõppmaksed: 0,8

Ühekordsed, vahe- ja lõppmaksed: 0,8

2021. aasta maksed – kokku 4,4

2021. aasta auditi andmekogum – kokku 3,9

2021. aasta auditi andmekogum võrreldes maksetega

Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus

Eelmaksete tasaarvestamine (*): 2,6

Eelmaksed (*): 75,1

Iga-aastane otsus raamatupidamisarvestuse heakskiitmise kohta: 40,8  

Ühekordsed, vahe- ja lõppmaksed: 0,6

Ühekordsed, vahe- ja lõppmaksed: 0,6

2021. aasta maksed – kokku 75,7

2021. aasta auditi andmekogum – kokku 44,0

(miljardites eurodes)
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probleemidega toime tulla (alamrubriik 2b). Neid eesmärke täidetakse alljärgnevate 
fondide ja vahendite abil2: 

a) alamrubriik 2a (majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus)

— Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF), mille eesmärk on vähendada piirkondade 
arengutaseme vahelisi peamisi erinevusi, toetades rahaliselt innovatsiooni ja 
teadusuuringuid, digitaalarengu tegevuskava, väikesi ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid ning vähese CO2 heitega majandust; 

— Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+), mille eesmärk on saavutada kõrge tööhõive tase, 
õiglane sotsiaalkaitse ning oskustega ja vastupidav tööjõud, samuti kaasav ja sidus 
ühiskond kui vaesuse kaotamise keskne tegur; programmitöö perioodil 2021–
2027 hõlmab ESF+ noorte tööhõive algatust, Euroopa abifondi enim puudust 
kannatavate isikute jaoks ning ELi tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi, 
mis kõik olid varem eraldiseisvad; 

— Ühtekuuluvusfond, millest rahastatakse kestliku arengu edendamise eesmärgil 
transpordi- ja keskkonnaprojekte liikmesriikides, mille kogurahvatulu ühe elaniku 
kohta on väiksem kui 90% ELi keskmisest; 

— Ühtekuuluvusfondi osalus Euroopa ühendamise rahastus, millest rahastatakse 
üleeuroopalistesse võrkudesse3 kuuluvaid projekte; 

b) alamrubriik 2b (vastupanuvõime ja väärtused)

— programm „Erasmus+“, mis toetab haridust, koolitust, noori ja sporti Euroopas, 
edendades noorte õpirännet ning mitteformaalset ja aktiivset osalemist; 

— mitu väiksemat kava, sealhulgas programm „Loov Euroopa“, kodanike, 
võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm ning konkreetsed vahendid, mis 
on loodud ELi majanduse taastamiseks pärast COVID-19 pandeemiat, nagu 
programm „EL tervise heaks“ ja erakorralise toetuse rahastamisvahend. 

Fondide haldamine 

5.3. Ühtekuuluvuspoliitika fondid (ERF, Ühtekuuluvusfond ja ESF) moodustavad
suurema osa selle rubriigi kuludest. Neid rakendatakse jagatud eelarve täitmise 
vormis. Liikmesriigid esitavad kogu mitmeaastase finantsraamistiku kestuse ajaks 

2 Taaste- ja vastupidavusrahastu 2021. aasta kulusid käsitleme 10. peatükis. 

3 Määrus (EL) 2021/1153, millega asutatakse Euroopa ühendamise rahastu. 
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mitmeaastased rakenduskavad. Pärast seda, kui komisjon on rakenduskava heaks 
kiitnud, on vastutus selle rakendamise eest jagatud komisjoni (tööhõive, 
sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat (DG EMPL) ning regionaal- ja 
linnapoliitika peadirektoraat (DG REGIO)) ja liikmesriigi vahel. Liikmesriikide 
ametiasutused hüvitavad toetusesaajate kulud ning EL kaasrahastab 
rahastamiskõlblikud kulud projektide raames, mis on heaks kiidetud kooskõlas 
rakenduskava tingimustega. Korraldusasutused teevad kontrolle, et ära hoida 
rahastamiskõlbmatute kulude tõendamist komisjonile. Nende juhtimisroll on keskse 
tähtsusega, et tagada ühtekuuluvuse valdkonna kulutuste korrektsus. 

5.4. Jagatud eelarve täitmise raames tehtavate kulutuste kontrolli- ja kindlustandva
raamistiku4 eesmärk on tagada, et rakenduskava raamatupidamise aastaaruandes 
esitatud allesjäänud veamäär5 jääb allapoole määruses sätestatud 2% suurust olulisuse 
piirmäära6. Tagamaks, et raamatupidamise aastaaruannetesse, mille komisjon peab 
pärast korraldusasutuste kontrolle kinnitama, ei jää olulisel määral õigusnormide 
rikkumisi, sisaldab kontrolli- ja kindlustandev raamistik kolme 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; 

4 Esitasime täielikud üksikasjad Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide programmitöö 
perioodi 2014–2020 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 Määruse nr 480/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 
nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi kohta, artikli 28 lõige 11. 
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— iga-aastane raamatupidamise aastaaruande heakskiitmine komisjoni poolt. Sel 
eesmärgil teeb komisjon peamiselt halduskontrolle, mis keskenduvad 
terviklikkusele ja täpsusele, misjärel saab raamatupidamise aastaaruande heaks 
kiita ja varem tagatisena kinni peetud 10% suuruse summa vabastada7; 

— 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. 

5.6. Jagatud eelarve täitmise alla mittekuuluvate rakenduskavade raames 
makstakse ELi vahendid välja tagastamatute toetuste, hangete ja auhindade vormis 
ning neid haldavad komisjoni peadirektoraadid8 kas otse või kaudselt 
partnerorganisatsioonide või muude asutuste toel. 

Auditi ulatus ja käsitlusviis 

5.7. Meie eesmärk oli aidata kaasa üldise kinnitava avalduse esitamisele, nagu 
kirjeldatud lisas 1.1, ning hinnata mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 2 kulude 
korrektsust nii tervikuna kui ühtekuuluvuspoliitika fondide osas eraldi (alamrubriik 2a). 
Viimase puhul oli meie eesmärk hinnata ka seda, mil määral saab tugineda 
auditeerimisasutuste ja komisjoni tööle. 

5.8. Vastavalt lisas 1.1 kirjeldatud auditi käsitlusviisile ja meetodeile kontrollisime 
kõnealuse mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi puhul 2021. aastal järgmist: 

— statistiliselt esinduslik valim 243 tehingust, mis hõlmavad kõiki mitmeaastase 
finantsraamistiku selle rubriigi kulutusi. Meie eesmärk oli hinnata rubriigi 
veamäära ja aidata seeläbi kaasa meie kinnitava avalduse koostamisele. 

                                                      
7 Vt määruse (EL) nr 1303/2013 artikkel 130, mille kohaselt on vahemaksete hüvitamine 

piiratud 90%-ga. 

8 DG EMPL, DG CNECT, DG EAC, DG SANTE, DG JUST, DG ECHO ning Euroopa Kliima, Taristu ja 
Keskkonna Rakendusamet (CINEA) DG MOVE järelevalve all seoses kuludega meie 2021. 
aasta andmekogumis. 
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Ühtekuuluvuspoliitika fondide valim koosnes 217 tehingust, mille kulud olid 
kinnitatud kindlustandva teabe ja lõpetamispakettides (sealhulgas 213 tehingut, 
mida oli eelnevalt kontrollinud auditeerimisasutus), ning kaheksast 
rahastamisvahendist (alamrubriik 2a). Valim hõlmas ka 18 komisjoni otsese või 
kaudse eelarve täitmise alla kuuluvat tehingut (neli alamrubriigi 2a ja 14 
alamrubriigi 2b all); 

— auditeerimisasutuste tehtud töö, et kinnitada 33-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 EMPLi ja DG REGIO iga-aastastes tegevusaruannetes esitatud kulutuste 
korrektsust puudutav teave ning selle kajastamine komisjoni iga-aastases haldus- 
ja tulemusaruandes. 

5.9. Meie auditi andmekogum (47,9 miljardit eurot) koosnes peamiselt perioodi 
2014–2020 kuludest, mis sisaldusid aruandeaasta 2019–2020 kindlustandva teabe 
pakettides esitatud heakskiidetud raamatupidamise aastaaruannetes (402 
rakenduskava koguväärtuses 40 miljardit eurot). See hõlmas ka perioodi 2007–2013 
kulusid 18 rakenduskava raames, mille komisjon oli 2021. aastal täielikult või osaliselt 
lõpetanud9 (776 miljonit eurot). Komisjon ei olnud veel ühtegi perioodi 2021–2027 
rakenduskava heaks kiitnud ega 2021. aasta lõpuks selle perioodi eest ühtegi makset 
teinud10. 

5.10. Moodustasime kahes etapis valimi 217 tehingust, mille kulud on kinnitatud 
kindlustandva teabe ja lõpetamispakettides. Kõigepealt valisime välja 33 paketti (31 
programmitöö perioodist 2014–2020 ja kaks programmitöö perioodist 2007–2013), 
mis hõlmavad 44 rakenduskava. Seejärel moodustasime nende hulgast valimi 
tehingutest, mida auditeerimisasutused olid juba kontrollinud. 

                                                      
9 Kui olulise mõjuga küsimused jäävad lahtiseks, tasaarvestab komisjon üksnes vaidlustamata 

summa. Lõppmakse tehakse ja rakenduskava lõpetatakse, kui kõik lahtised küsimused on 
lahendatud. 

10 Vt punktid 2.6–2.8. 
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5.11. Liikmesriikide edastatud andmete kohaselt tehti eelarveaastal 2019–2020 
rahastamisvahenditest väljamakseid 108 rakenduskava raames (summas 2,1 miljardit 
eurot). Seetõttu võtsime täiendava valimi, mis hõlmas perioodi 2014–2020 kaheksat 
rahastamisvahendit, millest oli tehtud makseid lõplikele toetusesaajatele või nende 
kasuks. Uurisime 50 laenu ja 21 omakapitaliinvesteeringut. 

5.12. Lisaks maksis komisjon 2021. aastal  otsese või kaudse eelarve täitmise 
vormis rakendatavate programmide raames välja või tasaarvestas 5 miljardit eurot, 
sealhulgas 3,9 miljardit eurot alamrubriigi 2b kulutustena. Kontrollisime valimit, mis 
koosnes 18 tehingust, mida rahastati Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest, 
Ühtekuuluvusfondi panusest Euroopa ühendamise rahastusse, kodanike, 
võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmist, programmist „Loov Euroopa“ või 
programmist „Erasmus+“. 

5.13. Lisas 5.1 on esitatud meie tehingute valimi jaotus ja kvantifitseeritavad vead, 
mille me leidsime 27 liikmesriigis ja Ühendkuningriigis perioodil 2014–2020 
alamrubriigis 2a. 
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Tehingute korrektsus, aasta 
tegevusaruanded ja muu juhtimiskord 
5.14. Peatüki käesolev osa koosneb kolmest jaost. Esimene käsitleb meie käesoleva 
aasta 243 tehingust koosneva valimi testimist, et anda ülevaade peamistest vigade 
allikatest. Teises jaos esitatakse meie hinnang auditeerimisasutuste tööle ja kolmandas 
kajastatakse komisjoni tööd. Kõigi kolme jao leidude põhjal saame teha järelduse kahe 
vastutava peadirektoraadi aasta tegevusaruannetes ja komisjoni aasta haldus- ja 
tulemusaruandes sisalduva ühtekuuluvuspoliitika kulutuste korrektsust puudutava 
teabe kohta. 

Meie tehingute testimise ja audititöö ülevaatamise / uuesti 
tegemise tulemused 

5.15. 243-s kontrollitud tehingus tegime kindlaks ja kvantifitseerisime 34 viga, mis 
kõik olid seotud alamrubriigiga 2a. Võttes arvesse auditeerimisasutuste poolt varem 
leitud 56 kvantifitseeritavat viga ja rakenduskavu haldavate asutuste kohaldatud 
korrektsioone (mille kogusumma oli mõlema programmitöö perioodi peale kokku 458 
miljonit eurot), on veamäär meie hinnangul 3,6%11 (vt joonis 5.2). 

                                                      
11 Alamrubriigi 2a hinnanguline veamäär eraldi oli 4,1% (alumine veapiir 2,2% ja ülemine 

6,1%). 

150



 

 

Joonis 5.2. Kvantifitseeritavate vigade hinnanguline mõju 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

5.16. Auditeerimisasutuste teatatud kvantifitseeritavad vead olid seotud 
rahastamiskõlbmatute kuludega (32 juhtumit), riigihangetega (19), tõendavate 
dokumentide puudumisega (8) ning raamatupidamis- ja arvutusvigadega (2)12. 
Liikmesriigid kohaldasid finantskorrektsioone, vigu vajadusel ekstrapoleerides, et 
vähendada allesjäänud veamäära 2% suuruse olulisuse piirmäärani või alla selle. 

5.17. Joonisel 5.3 on esitatud leitud vigade jaotus tüüpide kaupa (enne 
finantskorrektsioonide arvessevõtmist). Meie hinnangulist veamäära suurendasid 
kõige rohkem toetuskõlbmatud projektid ja rahastamiskõlbmatud kulud, siseturu 
eeskirjade rikkumine ning oluliste tõendavate dokumentide puudumine. Rohkem 
teavet nende vigade kohta antakse punktides 5.18–5.39. 

                                                      
12 Üks tehing võib sisaldada mitut tüüpi vigu. 
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Joonis 5.3. Leitud vigade jagunemine 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Rahastamiskõlbmatud kulud 

5.18. Oma raamatupidamise aastaaruandes komisjonile kulude deklareerimisel 
tõendavad liikmesriikide ametiasutused, et kulud on kantud kooskõlas kehtivate ELi või 
riigisiseste eeskirjadega, ning et toetust anti toetusesaajatele ja projektidele, mis 
vastasid rakenduskava toetuskõlblikkuse nõuetele. 

5.19. Rahastamiskõlbmatud kulud on kõige sagedasem auditeerimisasutuste 
avastatud vealiik. Nende aruannete kohaselt, kasutades komisjoniga kokku lepitud 
ühist liigitust13, oli 57% kõigist eelarveaastal 2019–2020 tuvastatud vigadest seda 
tüüpi. 

5.20. Oma valimis leidsime rahastamiskõlbmatuid kulusid 19 tehingus. Need 
juhtumid moodustavad 63% kõigist kvantifitseeritavatest vigadest, mis me kindlaks 
tegime, ehk ligikaudu 1,6 protsendipunkti hinnangulisest veamäärast (41% vigadest, 
vt joonis 5.3). Mõnel juhul oli auditeerimisasutus vea avastanud, kuid ei 
kvantifitseerinud seda korrektselt. 

                                                      
13 Vt meie 2018. ja 2019. aasta aastaaruande selgitused 6.5 ja 5.7. 
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5.21. Rahastamiskõlbmatuse peamised põhjused olid nõuetele mittevastavad 
osalejad, ELi või riiklike eeskirjade mittejärgimine ning projektiga mitte seotud kulud. 
Selgituses 5.1 on toodud näide rahastamiskõlbmatutest kuludest. 

Selgitus 5.1 

Toetuse andmine sektorile, mis ei kuulunud vastava toetusega 
hõlmatud sektorite hulka 

Madalmaades leidsime ühe ERFi rakenduskava puhul, et korraldusasutus oli 
deklareerinud kulud tegevuste eest, mida ellu viinud 12 partnerist kolm asusid 
väljaspool rahastamiskõlblikkuse geograafilist piirkonda. Sellistel juhtudel nõuab 
ühissätete määrus seirekomisjoni eelnevat heakskiitu. See aga puudus. Eelkõige 
leidsime, et kuigi seirekomisjon oli arutanud, kas neid projekte 2016. aastal 
rahastada, ei lisanud ta neid valitud projektide nimekirja. Alles pärast meie auditit 
2022. aasta veebruaris võttis seirekomisjon vastu ametliku otsuse lisada need 
programmi. Seda arvesse võttes leiame, et nende partnerite deklareeritud kulud ei 
ole rahastamiskõlblikud. 

5.22. Nelja tehingu puhul leidsime, et toetusesaajad ja rakenduskavu haldavad 
asutused kontrollisid põhiliste rahastamiskõlblikkuse nõuete täitmist osalejate endi 
deklaratsioonide, mitte sõltumatute allikate alusel (vt selgitus 5.2). 

Selgitus 5.2 

Osaleja staatust ei kontrollita 

Prantsusmaal kontrolliti kahes noorte tööhõive algatuse projektis osalejate NEET-
noorte staatust üksnes nende enda deklaratsioonide alusel. 

Ühe asjaomase ESFi programmi puhul ei suutnud toetusesaaja esitada sõltumatuid 
tõendeid selle kohta, et osalejad ei tööta ega õpi. Palusime komisjonil ja 
liikmesriikide ametiasutustel teha osalejate staatuse kindlakstegemiseks 
lisakontrolle. See näitas, et 37 osalejast üheksa tegelikult töötasid, mistõttu nad ei 
vasta ELi toetuse saamise tingimustele. 

Leidsime sarnaseid juhtumeid ühes teises Prantsusmaa projektis ja ühes Iirimaa 
ESFi rakenduskavas. 

5.23. Toetusesaajad kasutasid lihtsustatud kuluvõimalusi 65 tehingu puhul (27% 
meie valimist), kohaldades kas kindlaid määrasid, ühikuhindade standardiseeritud 
astmikku või nende kombinatsiooni. Lihtsustatud kuluvõimalustel on potentsiaal 
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vähendada nii toetusesaajate halduskoormust kui ka vigade arvu. Käesoleval aastal 
leidsime vigu seoses lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamisega neljas tehingus ühes 
liikmesriigis, kuid me ei kvantifitseerinud neid vigu (vt selgitus 5.3). 

Selgitus 5.3 

Toetusesaajatele kulude hüvitamise ja lihtsustatud kuluvõimaluste 
ELi rahastamiseks deklareerimise meetodid, mis ei ole kooskõlas 
regulatiivsete nõuetega 

Lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamisel peaksid liikmesriigi poolt toetusesaajale 
ja komisjoni poolt liikmesriigile tehtavad maksed põhinema samal meetodil 
(ühissätete määruse artikli 131 lõige 2). 

Iirimaal allkirjastas vahendusasutus toetusesaajatega rahastamiskirjad, mille 
kohaselt on hüvitamise aluseks tegelikud kulud. Seejärel kasutas korraldusasutus 
sellele ESFi programmile makstava ELi toetuse arvutamiseksaga lihtsustatud 
kuluvõimalusi. Sellega seoses pidid meie valimisse kuulunud neli toetusesaajat 
esitama maksetaotlused, milles on loetletud üksnes projektiga seotud otsesed 
personalikulud, mida täiendati kindlasummalise toetusega, et katta muid 
rahastamiskõlblikke kulusid. 

Tegelikult hüvitasid Iiri ametiasutused aga toetusesaajatele tegelikud kulud 
vastavalt rahastamiskirjade nõuetele. 

Selle tulemusena põhinesid liikmesriigi poolt toetusesaajatele hüvitatud summad 
ja komisjoni poolt liikmesriigile tagasi makstud summad eri liiki toetustel. See 
lähenemisviis ei ole kooskõlas ka lihtsustatud kuluvõimalusi käsitlevate 
regulatiivsete nõuetega. 

Lisaks on topeltaruandluse nõue vastuolus seadusandja kavatsusega kasutada 
lihtsustatud kuluvõimalusi toetusesaajate halduskoormuse vähendamiseks. 

Toetuskõlbmatud projektid 

5.24. Tuvastasime viis projekti, millele anti toetust, kuigi need ei vastanud 
kohaldatavas määruses ja vastavates rakenduskavades loetletud toetuskõlblikkuse 
tingimustele. Neist kolm valiti välja perioodil 2014–2020 ja kaks perioodil 2007–2013. 
Need projektid moodustasid kõigist leitud kvantifitseeritavatest vigadest 17% ehk 
ligikaudu 1,4 protsendipunkti hinnangulisest veamäärast. 
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5.25. Selgituses 5.4 on toodud näide ühest toetuskõlbmatust ERFi projektist. 

Selgitus 5.4 

Varem riiklikest vahenditest toetatud projektid muudeti ümber, et 
anda neile väljaspool rahastamiskõlblikkuse perioodi ELi toetust 

2007.–2013. aasta rakenduskavade kulude rahastamiskõlblikkuse tähtaeg oli 2015. 
aasta lõpp. 2016. aastal valiti Itaalia piirkondliku ERFi rakenduskava raames ELi 
kaasrahastamiseks tagasiulatuvalt välja mitu projekti. Piirkondlikud ametiasutused 
pidasid neid projekte rahastamiskõlblikuks, sest need viidi ellu 2015. aastal ja 
varem, kuid riikliku programmi raames ja riiklikke vahendeid kasutades. Leidsime 
ka, et toetusesaaja ei olnud ELi rahastamist taotlenud. 

Projekti lisamine rakenduskavasse pärast rahastamiskõlblikkuse perioodi ja pärast 
kulude kandmist on vastuolus põhimõttega, et rahastamiskõlblikkuse eeskirju 
tuleb kohaldada ausalt, õiglaselt ja ühetaoliselt. Eelkõige tuleb kõik projektid 
valida ja rakendada kooskõlas määrusega. 

Projekte, mida ei viidud ellu rakenduskava osana, ei saa käsitada projektidena 
2007.–2013. aasta ühissätete määruse tähenduses ning need ei ole seega 
rahastamiskõlblikud. 

5.26. Leidsime ka, et kolm meie valimisse kuulunud ESFi / noorte tööhõive algatuse 
projekti ei olnud rahastamiskõlblikud, sest nendega ei toetatud konkreetselt 
mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori (vt selgitus 5.5). 
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Selgitus 5.5 

Mittetöötavate ja mitteõppivate noorte tagasiulatuvalt 
registreerimine noortegarantiis 

Auditeerisime mitut noorte tööhõive algatuse raames rahastatud projekti 
Hispaanias. Neist neli olid seotud tööandjatele tehtud sotsiaalkindlustusmaksete 
tagasimaksetega, mis olid seotud mittetöötavate ja mitteõppivate noortega 
sõlmitud lühiajaliste lepingutega. 

Noorte tööhõive algatust reguleerivates liikmesriikide õigusaktides ja neid 
projekte hõlmavas rakenduskavas nõutakse NEET-noorte registreerimist riiklikus 
noortegarantii süsteemis. Registreerimine annab mittetöötavatele ja 
mitteõppivatele noortele juurdepääsu mitmele toetusmeetmele (nt personaalne 
nõustamine ja individuaalne tegevuse kavandamine, sealhulgas kohandatud 
individuaalsed toetuskavad), kuid võimaldab kontrollida ka nende vastavust NEET-
noorte nõuetele. 

Kolm neljast auditeeritud projektist, mis olid seotud sotsiaalmaksusoodustustega, 
registreeriti riigisiseses süsteemis tagasiulatuvalt, mõnel juhul isegi aastaid pärast 
soodustuse rakendamist. Riiklik sotsiaalkindlustusmaksete haldamise eest 
vastutav üksus, mis on nii vahendusasutus kui ka projektist kasusaaja, tegi seda 
ilma NEET-noortest eelnevalt teadmata. 

Sellise tagasiulatuva registreerimise tõttu oli võimatu kinnitada, et osalejad ei õpi 
ega osale koolitusel. Kuna selliseid kontrolle ei tehtud, oli komisjon juba enne 
meie auditi tegemist rakendanud 25% finantskorrektsiooni. 

Leiame, et osalejate tagasiulatuvalt registreerimine muudab kolm auditeeritud 
projekti ELi toetuse saamise tingimustele mittevastavaks. Selle põhjuseks on 
asjaolu, et lisaks sellele, et ei ole võimalik kontrollida, kas osalejad saavad haridust 
või koolitust, on nende registreerimine riiklikus süsteemis vastuolus noortegarantii 
ja noorte tööhõive algatuse muude tingimustega. Kõige olulisem on see, et 
mittetöötavad ja mitteõppivad noored jäävad ilma kõigist nende kahe kava 
raames pakutavatest lisahüvitistest. 

5.27. Veel üks projekt, mida me Hispaanias kontrollisime (mida tagasiulatuv 
registreerimine ei mõjutanud), oli samuti osa meetmest, millega anti 
sotsiaalmaksusoodustusi ja toetati noorte töölevõtmist teatava miinimumperioodi 
jooksul. Komisjon on Hispaania ametiasutustele selgitanud, et tähtajatut töölevõtmist 
tuleks soodustada. Selleks on komisjon neile teatanud, et kui on vaja kasutada ajutisi 
lepinguid, peaksid need olema sõlmitud vähemalt kuueks kuuks ning et selle tingimuse 
täitmist tuleks kontrollida enne kulude tõendamist. Sellest hoolimata aktsepteerisid 
Hispaania ametiasutused lepinguid, mille minimaalne kestus oli 28 päeva, tunduvalt 
lühem kui komisjoni osutatud ajavahemik. Seetõttu leiame, et noorte tööhõive 
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algatuse raames taotletud tagasimaksed seoses nende ajutiste lepingutega ei ole 
rahastamiskõlblikud. Leidsime ka muid probleeme, mis mõjutasid kulude 
rahastamiskõlblikkust. Näiteks laiendati ELi rahastatavaid mittetöötavate ja 
mitteõppivate noorte sotsiaalmaksusoodustusi ajutiselt teisi töötajaid asendavatele 
isikutele ka neile, keda nad asendasid, kuigi määratluse kohaselt viimased juba osalesid 
tööhõives. Käesolevas punktis esitatud vead kehtivad ka kolme ülejäänud projekti 
puhul, mis olid meie hinnangul samuti rahastamiskõlbmatud (vt selgitus 5.5). 

5.28. Oleme samas liikmesriigis leidnud varasematel aastatel sarnaseid probleeme 
ka teiste ESFi projektidega. Oleme juba mitu korda teatanud nii programmitöö 
perioodil 2007–2013 kui ka 2014–2020 kaasrahastatud projektidest, mis ei vastanud 
asjaomase rakenduskava ja/või määruse toetuskõlblikkuse nõuetele, kuid mida ei 
avastanud ei liikmesriikide ametiasutused ega komisjon14. 

Siseturu eeskirjade rikkumine 

5.29. Sel aastal tuvastasime 19 siseturu eeskirjade rikkumist, millest 4 olid 
kvantifitseeritavad. Viis rikkumistest oli seotud riigiabiga ja 14 riigihangetega. 

Viies projektis rikuti riigiabi eeskirju 

5.30. Riigiabi, kui see ületab vähese tähtsusega abile kehtestatud ülemmäära, on 
siseturuga kokkusobimatu, kuna see võib moonutada liikmesriikidevahelist 
kaubandust. On siiski erandeid, eelkõige juhul, kui projekt kuulub üldise grupierandi 
määruse kohaldamisalasse15 või kui komisjon selle heaks kiidab. 

5.31. Vaatlusalusel aastal leidsime viis ERFi projekti, milles rikuti ELi riigiabi 
eeskirju. Oleme seisukohal, et neist kolm oleksid pidanud saama ELilt ja/või 
liikmesriigilt vähem avaliku sektori vahendeid või üldse mitte. Need moodustavad 0,7 
protsendipunkti hinnangulisest veamäärast. Me ei kvantifitseerinud ülejäänud kahte 
viga, sest need ei mõjutanud avaliku sektori eraldatud rahastamise suurust. Näide 
ühest riigiabi veast on toodud selgituses 5.6. 

                                                      
14 Nt 2016. aasta aastaaruande lisa 6.3 näide 8. 

15 Määrus (EL) nr 651/2014, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks. 
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Selgitus 5.6 

Toetuse andmine sektorile, mis ei kuulunud vastava toetusega 
hõlmatud sektorite hulka 
Ungari rahastamisvahendist anti laenu ja toetust ühe ettevõtte teadus-, arendus- 
ja innovatsioonitegevuse toetamiseks. Laen oli seotud optimeeritud isepuhastava 
kuivatamissüsteemi väljatöötamisega ning toetusesaaja tegutses 
põllumajandussaaduste esmatootmise sektoris. Korraldusasutus kiitis heaks 
kuivatusrajatise ehitamise üldise grupierandi määruse kohase investeeringuteks 
ettenähtud regionaalabi kava raames. Kuna see kava välistab maksed 
põllumajandustegevusele, ei olnud projekti raames tehtud ehitustööd 
toetuskõlblikud. 

Leidsime ka muid riigiabiga seotud vigu Portugalis ja Poolas. 

Liikmesriigid olid avastanud ühtekuuluvuse valdkonna kulutustes palju hankevigu 

5.32. Riigihanked on keskse tähtsusega vahend avaliku sektori ressursside säästliku 
ja tõhusa kasutamise tagamiseks ning siseturu rajamiseks. Hanked on ka 
auditeerimisasutuste teatatud õigusnormide rikkumiste peamine allikas. 
Auditeerimisasutused olid meie kontrollitud tehingutes avastanud 19 riigihanke-
eeskirjade rikkumist ning kohaldanud kindlamääralisi finantskorrektsioone vahemikus 
5–100%, nagu on ette nähtud komisjoni otsuses16. Esinemissageduse poolest 
moodustavad riigihangetega seotud rikkumised 14% kõigist arvestusperioodil 2019–
2020 auditeerimisasutuste teatatud vigadest, kuid teatatud õigusnormide rikkumiste 
rahalises väärtuses on nende osakaal 36%. 

5.33. Sel aastal uurisime 133 ehitustööde, teenuste ja tarnete menetlust. Enamik 
neist puudutab ERFi/ÜFi rakenduskavadest kaasrahastatud projekte. 133 menetlusest 
kaheksa olid seotud alamrubriigi 2b projektidega, mille suhtes kehtivad ka hanke-
eeskirjad. 

5.34. Kaheksa ühtekuuluvuspoliitika raames toetatud menetluse puhul 
tuvastasime ELi ja/või riiklike riigihanke-eeskirjade rikkumise juhtumeid, mida 
auditeerimisasutused ei olnud avastanud. Üks juhtum oli tõsine rikkumine, mis 
mõjutas hankemenetluse tulemust, ning me teatasime sellest kui kvantifitseeritavast 

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

lisa), millega kehtestatakse suunised kohaldatavate riigihanke-eeskirjade eiramise korral 
liidu rahastatavate kulude suhtes tehtavate finantskorrektsioonide kindlaksmääramiseks. 

158

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_ET.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_ET.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_ET.pdf


 

 

veast. Need juhtumid moodustasid 3% kõigist kvantifitseeritavatest vigadest, mis auditi 
käigus leiti, ning ligikaudu 0,1 protsendipunkti hinnangulisest veamäärast. Vead, mida 
me ei kvantifitseerinud, olid seotud kriteeriumide kasutamisega, mis võisid takistada 
mõningatel ettevõtetel pakkumuste esitamist. 

Konkreetsed hankealased puudused, mis mõjutavad otsese eelarve täitmise raames 
tehtavaid tehinguid 

5.35. 2020. aasta aprillis aktiveeris komisjon erakorralise toetuse 
rahastamisvahendi17 ja avaldas teatise, milles selgitati riigihangetes pakutavaid 
võimalusi COVID-19 kriisiga seotud probleemide lahendamiseks18. Teatise kohaselt on 
ELi hanke-eeskirjadega ette nähtud vajalikud vahendid, et tulla toime asjade, teenuste 
ja vajaduse korral täiendava taristu hankimisega tervisekriisi ajal. Teatises selgitati ka 
eeskirju väljakuulutamiseta läbirääkimistega menetluste kasutamise kohta, sealhulgas 
näiteks seda, et neid tuleks kasutada üksnes esmavajaduste rahuldamiseks. 

5.36. Meie valimi 18-st alamrubriigi 2b tehingust seitse olid seotud 2021. aastal 
erakorralise toetuse rahastamisvahendi raames tehtud maksetega. Neist kuues 
leidsime puudusi teenuste või toodete hankimisel. Ühel juhul ei järginud liikmesriigi 
ametiasutus ELi hanke-eeskirju, sest ta hindas ekslikult, et neid ei kohaldata kulude 
suhtes, mille hüvitamist ta komisjonilt taotles. Ühel teisel juhul kasutas komisjon ühte 
varasemat kokkulepet, mis ei olnud ostetud teenuste jaoks täielikult sobiv. Ülejäänud 
neli juhtumit on seotud puudustega komisjonipoolses lepingutingimuste rakendamises 
ja kontrollimises (vt selgitus 5.7). 

                                                      
17 Määrus (EL) 2020/521, millega aktiveeritakse erakorraline toetus, võttes arvesse COVID-19 

puhangut. 

18 Komisjoni 1. aprilli 2020. aasta teatis 2020/C 108/I/01 – Euroopa Komisjoni suunised 
riigihankeraamistiku kasutamise kohta COVID-19 kriisiga seotud hädaolukorras. 
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Selgitus 5.7 

Puudused lepingutingimuste kontrollimisel ja täitmisel 
Komisjon sõlmis kaheksa tootjaga COVID-19 vaktsiinidooside eelostulepingud. 
Meie audit hõlmas komisjoni poolt erakorralise toetuse rahastamisvahendi raames 
seoses nelja eelostulepinguga tehtud eelmaksete tasaarvestamist. Komisjoni ja 
liikmesriikide vahel saavutatud üldise kokkuleppe kohaselt pidid iga vaktsiini 
ostuhind ja eelrahastamise summa põhinema tootmiskulude ja muudest avaliku 
sektori allikatest juba eraldatud ressursside läbipaistval hinnangul. Lisaks peavad 
tootjad eelostulepingute alusel tehtavaid ettemakseid kasutama selleks, et 
vähendada riske seoses investeeringutega, mis on vajalikud vaktsiinide 
väljatöötamiseks, kliinilisteks uuringuteks ja vajaliku tootmisvõimsuse 
ettevalmistamiseks kogu väärtusahela ulatuses, et teha ELis kiiresti kättesaadavaks 
miljoneid vaktsiinidoose. 

Leidsime, et menetlused ei taganud tootmiskulude läbipaistvat hindamist. Lisaks 
puudusid erikontrollid, et kindlaks teha, kas ettemakseid kasutati kavakohaselt. 
Üks tootja teatas, et ei vaja vajalike investeeringutega seotud riskide 
vähendamiseks eelrahastamist, kuid komisjon nõustus ikkagi ettemakse 
tegemisega. Lisaks sisaldasid kaks meie auditeeritud eelostulepingut kohustust 
tarnida vaktsiinidoosid ilma kasumita. Me ei saanud komisjonilt tõendeid selle 
kohta, et kahele asjaomasele tootjale makstud hinnad ei sisaldanud 
kasumimarginaali. 

5.37. Me ei kvantifitseerinud neid vigu, sest kõigil uuritud juhtudel toetas 
pandeemiast tingitud erakorraline olukord otselepingute sõlmimist. 2022. aastal 
avaldasime eriaruande COVID-19 vaktsiinide hangete kohta19. 

Oluliste tõendavate dokumentide puudumine 

5.38. Toetusesaajad ja rakenduskavu haldavad asutused peavad rakendama 
süsteeme ja menetlusi, mis tagavad piisava kontrolljälje. See hõlmab ka dokumentide 
säilitamist. Tõendavate dokumentide ja teabe puudumine moodustas 15% kõigist 
auditeerimisasutuste poolt aruandeaasta 2019–2020 kohta teatatud vigadest. ESFi 
puhul oli see osakaal 13% ja ERFi/ÜFi puhul 19%, kuid vigade rahalisest koguväärtusest 
moodustasid need fondid vastavalt 30% ja 2%. 

                                                      
19 Eriaruanne 19/2022: „ELi COVID-19 vaktsiinide hanked: pärast aeglast algust tagati piisaval 

arvul vaktsiinidoose, kuid protsessi tulemuslikkust ei ole piisavalt hinnatud“. 
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5.39. Leidsime, et nelja kontrollitud tehingu puhul puudus tõendav teave või 
dokumentatsioon. Kvantifitseerisime kaks nendest vigadest, sest rakenduskavu 
haldavad asutused või toetusesaajad ei suutnud esitada olulisi dokumente, mis 
tõendaksid vastavust rahastamiskõlblikkuse tingimustele. Need juhtumid mõjutasid 
umbes 7% kvantifitseeritud tehingutest ja moodustasid 0,1 protsendipunkti 
hinnangulisest veamäärast. 

Meie hinnang auditeerimisasutuste tööle 

5.40. Auditeerimisasutused on nn teine kaitseliin kulude kontrolli- ja 
kindlustandvas raamistikus. Nad kontrollivad valimi alusel korraldusasutuste poolt 
komisjonile deklareeritud kulude korrektsust. Käesoleval aastal hindasime 19 
liikmesriigis ja Ühendkuningriigis 23 auditeerimisasutuse tööd 116-st. Meie valim 
koosnes 31 kindlustandva teabe paketist ja kahest lõpetamispaketist. Kõigi juhtumite 
puhul oli auditeerimisasutuste esitatud esialgne allesjäänud veamäär 2% või alla selle. 

5.41. Võttes arvesse oma audititööd ja meie auditite esialgseid tulemusi, kohandas 
komisjon oma aasta tegevusaruannetes meie valimi 31 kindlustandva teabe paketist 
üheksa puhul allesjäänud veamäära üle 2% suuruseks (39% valimi kuludest). See 
hõlmab kahte juhtumit, kus komisjon oli jätnud välja eelmaksed 
rahastamisvahenditele, mida auditeerimisasutused olid varem lisanud. Nende kahe 
juhtumi puhul ei leidnud me täiendavaid vigu (5% valimi kuludest). 

5.42. Meie töö selle aasta valimiga näitab siiski, et 31 kindlustandva teabe paketist 
12 puhul oli allesjäänud veamäär üle 2% (mis vastab 39%-le valimi kuludest), võttes 
arvesse ka komisjoni kontrollide käigus avastatud täiendavaid vigu. 

5.43. Alates 2017. aastast oleme igal aastal uurinud valimit kindlustandva teabe 
pakettidest. Selle aja jooksul oleme vähemalt ühe korra läbi vaadanud 69 
kindlustandva teabe paketti 24 liikmesriigis20 ja Ühendkuningriigis, mis moodustab igal 
aastal 34–62% raamatupidamise aastaaruandes kinnitatud kuludest. Võttes arvesse 
komisjoni kohandusi ja meie enda auditileide, on neist pakettidest 37-s (54%) 
allesjäänud veamäär olnud vähemalt ühel aastal üle 2%. Need 37 paketti on pidevalt 
moodustanud vähemalt 39% meie valimi kuludest (vt joonis 5.4). See näitab, millises 
ulatuses on auditeerimisasutused ebaõigesti teatanud, et allesjäänud veamäärad 
jäävad alla 2% suurust olulisuse piirmäära. 

                                                      
20 Kõik liikmesriigid, v.a Taani, Luksemburg ja Malta. 
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Joonis 5.4. Kindlustandva teabe paketid, mille allesjäänud veamäär on 
üle 2% (2017–2021) 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

5.44. Meie viimase viie aasta audititulemused näitavad, et olemasolevad kontrollid 
ei leevenda veel piisavalt selle valdkonna suurt olemuslikku veariski. See kehtib 
eelkõige korraldusasutuste suhtes, kelle kontrollid on endiselt osaliselt ebamõjusad, et 
vältida või avastada õigusnormide rikkumisi toetusesaajate deklareeritud kuludes. 
Kuigi auditeerimisasutustel on ühtekuuluvuse valdkonna kindlustandvas raamistikus 
keskne roll, on korraldusasutuste tõhus kontroll hädavajalik, et tagada nii projektide 
tulemuslikkus kui ka nende vastavus õigusraamistikule. 

5.45. Suurim osa hinnangulises veamääras tuleneb korraldusasutuste puudulikust 
otsuste tegemisest, näiteks toetuskõlbmatute projektide heakskiitmisel või 
ebaseadusliku riigiabi andmisel. Oleme ka täheldanud, et auditeerimisasutused 
teatavad seda liiki vigadest suhteliselt vähe. Joonisel 5.5 antakse probleemist 
ülevaade. 
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Joonis 5.5. Toetuskõlbmatute projektide ja riigiabiga seotud vigade 
osakaal 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

5.46. Kindlustandva ja kontrolliraamistiku tõhususe üks oluline tegur on hea 
koostöö ja tagasiside korraldus- ja auditeerimisasutuste vahel. Leidsime näite heast 
tavast, mis ilmestab seda, kuidas korraldus- ja auditeerimisasutuste koostöö võib 
parandada kontrollide kvaliteeti ja selle tulemusena vähendada vigade arvu 
(vt selgitus 5.8). 
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Selgitus 5.8 

Koostöö korraldus- ja auditeerimisasutuste vahel 
Bulgaaria auditeerimisasutus teeb korraldusasutustega koostööd, avaldades oma 
veebisaidil21 

o oma süsteemiauditite ja projektide (sealhulgas riigihankemenetluste ja 
riigiabi) auditite kontrollnimekirjad, mida korraldusasutused vajaduse korral 
kasutavad; 

o oma audititöö käigus avastatud vigade iga-aastase analüüsi; 

o kokkuvõtte riigihangetega seotud rikkumistest koos juhistega selle kohta, 
kuidas neid ära hoida. 

Me ei tuvastanud üheski kõnealuse auditeerimisasutuse poolt läbi vaadatud ja 
meie 2021. aasta valimisse kaasatud tehingus õigusnormide rikkumisi. 

Mõned auditeerimisasutused peavad parandama valimi moodustamise kontrolljälge 

5.47. Igast rakenduskavast kaasrahastatavate tegevuste suure arvu tõttu peavad 
auditeerimisasutused koostama valimi, et koostada arvamus kulude 
rahastamiskõlblikkuse kohta. Usaldusväärse tulemuse saamiseks peavad valimid olema 
auditeeritud andmekogumi suhtes esinduslikud ja üldjuhul põhinema statistiliselt 
asjakohasel meetodil. COVID-19 kriisile reageerimiseks tegi komisjon ühissätete 
määruses muudatuse, millega laiendati võimalust kasutada mittestatistilist valimit 
erakorralise ja ajutise meetmena arvestusperioodil 2019–202022. Leidsime, et 
auditeerimisasutused kasutasid valimisse kuulunud 31-st kindlustandva teabe paketist 
enamiku puhul statistilist valimit (st 87% pakettidest, mis hõlmasid 190 tehingut 
213-st). 

5.48. Leidsime puudusi kuue kindlustandva teabe paketi valimi moodustamise 
kontrolljäljes. Kuigi see ei mõjutanud valimi esinduslikkust, oleme seisukohal, et 
auditeerimisasutused peavad tagama valimi moodustamise täieliku ja piisava 
kontrolljälje. 

                                                      
21 Bulgaaria ELi fondide auditeerimisasutuse ülesanne. 

22 Määrus (EL) 2020/558 seoses erimeetmetega erandliku paindlikkuse lubamiseks Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamisel, et reageerida COVID-19 puhangule. 
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Auditeerimisasutuste töös ja selle dokumenteerimises esineb endiselt puudusi 

5.49. Rahvusvaheliste auditistandardite kohaselt peavad audiitorid 
dokumenteerima oma kontrollid, sealhulgas osutama selgelt kõikidele dokumentidele, 
mis on auditeeritud kulude suhtes kõige asjakohasemad23. 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. 

5.50. 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 see, et 
audititoimikutes säilitatavad dokumendid ei olnud alati piisavad, et võimaldada 
kogenud audiitoril, kellel puudus eelnev seos auditiga, jõuda samade järeldusteni nagu 
algne audiitor. 43 tehingu puhul (20% kogusummast) olime kohustatud pöörduma 
vajalike auditidokumentide saamiseks toetusesaajate poole. 

5.51. Meie poolt uuesti auditeeritud 12 kindlustandva teabe paketi (millest 11 olid 
programmitöö perioodist 2014–2020) 109 tehingust leidsime 25-s kvantifitseeritavaid 
vigu, mida auditeerimisasutus ei olnud varem avastanud. 

5.52. Sarnaselt eelmisele aastale24 hindasime auditeerimisasutuste töö 
läbivaatamisel seda, kas projektide auditeerimiseks kasutatud kontrollnimekirjad 
käsitlesid piisavalt pettuse riski. Leidsime, et 38% perioodi 2014–2020 projektidest 
(213 projektist 81) on auditeeritud kontrollnimekirja abil, milles käsitleti selgelt 
pettuseohtu. See on edasiminek võrreldes eelmise aasta näitajaga, mis oli 21%. 

Komisjoni kindlustandev töö ja allesjäänud veamäära 
kajastamine iga-aastastes tegevusaruannetes 

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

                                                      
23 ISA 230 – Auditi dokumenteerimine. 

24 2020. aasta aastaaruande punktid 5.45 ja 5.46. 
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Komisjoni põhiline tulemusnäitaja korrektsuse kohta aasta tegevusaruannetes on 
allpool olulisuse piirmäära, hinnanguline maksimaalne veamäär aga üle selle 

5.54. Ühtekuuluvuse valdkonnas arvutab komisjon 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 põhilise tulemuslikkuse näitajana. 2021. aasta põhiline 
tulemusnäitaja põhineb aruandeaastal 2019–2020 esitatud individuaalsetel määradel, 
hõlmamata rahastamisvahenditele tehtud ettemaksete mõju. Komisjon arvutab ka 
maksimummäära. 

5.55. DG REGIO teatas, et põhiline tulemusnäitaja on 1,9% ja maksimaalne 
veamäär 2,5%. DG EMPLi põhiline tulemusnäitaja oli 1,7% ja maksimaalne veamäär 
2,4%. Mõlema peadirektoraadi aasta tegevusaruandes on selgitatud, et maksimaalsete 
määrade puhul võetakse arvesse liikmesriikidega veel arutatavaid audititulemusi ning 
riski seoses vigadega, mis jäävad välja rakenduskavade tehingute valimist, mida aasta 
jooksul (komisjoni või meie poolt) auditeeriti. Eelmiste aastatega võrreldes võivad 
maksimummäärad auditeerimata rakenduskavade puhul sisaldada ka lisa- või kindlat 
määra (vt punkt 5.62)25. 

5.56. Joonisel 5.6 esitatakse ülevaade komisjoni poolt 2021. aasta 
tegevusaruannetes teatatud põhilistest tulemusnäitajatest. 

                                                      
25 Vt DG REGIO 2021. aasta tegevusaruande 51. joonealune märkus ja DG EMPLi aasta 

tegevusaruande 73. joonealune märkus. 
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Joonis 5.6. Komisjoni ühtekuuluvuse valdkonna põhilised 
tulemusnäitajad võrreldes meie hinnangulise veamääraga 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

5.57. 2021. aasta haldus- ja tulemusaruandes esitas komisjon järgmised andmed: 

— mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriigi 2a kombineeritud vearisk maksete 
tegemisel on vahemikus 1,7–2,3%, võttes aluseks eri peadirektoraatide 
hinnangulised veariski sisaldavad summad. Meie veamäär mitmeaastase 
finantsraamistiku alamrubriigi 2a jaoks on vahemikus 1,8–5,4%, ja hinnanguline 
veamäär on 3,6%; 

— mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriigi 2a (ühtekuuluvus) puhul on 
kombineeritud vearisk maksete tegemisel 1,8–2,5%26, mis põhineb taas 
peadirektoraatide hinnangulistel veariski sisaldavatel summadel ja nende 
põhilistel tulemusnäitajatel. Mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriigi 2a 
veamäär on vahemikus 2,1–6,1%, kusjuures hinnanguline veamäär on 4,1%. 

                                                      
26 2021. aasta haldus- ja tulemusaruande III köide, lk 21. 
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5.58. Kolmandat aastat järjest jäävad komisjoni maksimaalsed veamäärad seega 
meie hinnangulise veamäära piiridesse. Samal perioodil on iga-aastases haldus- ja 
tulemusaruandes esitatud veamäärad (samuti tegevusaruandes esitatud erimäärad) 
olnud järjepidevalt meie hinnangulisest veamäärast madalamad (vt joonis 5.6). 

Komisjon on täiustanud oma metoodikat maksimaalse riski hindamiseks, kuid 
kindluse tagamise mudelis püsivad sellega kaasnevad riskid 

5.59. 2021. aastal avaldasime eriaruande, milles esitame üksikasjalikku teavet 
ühtekuuluvuse valdkonna iga-aastastes tegevusaruannetes ja iga-aastases haldus- ja 
tulemusaruandes esitatud aastase veamäära asjakohasuse, usaldusväärsuse ja 
järjepidevuse kohta27. 

5.60. Aruande peamised järeldused kinnitasid meie aastaaruannete nelja viimase 
aasta leide28, eelkõige järgmist: 

— komisjon esitab minimaalse hinnangulise veamäära, mis ei ole lõplik 
(rakenduskava tasandil, iga-aastastes tegevusaruannetes ning iga-aastases haldus- 
ja tulemusaruandes); 

— kuna dokumentide kontrollimisel ei pruugi olla võimalik põhjendamatuid kulutusi 
avastada ja parandada, on sellise kontrolli väärtus auditeerimisasutuste teatatud 
allesjäänud veamäärade õigsuse kinnitamisel piiratud; 

— auditeerimisasutuste riskiaste ei mõjuta alati seda, kas nad valitakse 
vastavusauditite tegemiseks; 

— kontrolliprotsessile omased ajalised piirangud tähendavad seda, et enamike 
rakenduskavade kohta, mille veamäär ületab komisjoni audititöö tulemuste järgi 
olulisuse piirmäära, ei olnud eelmise aasta tegevusaruandes veel reservatsiooni 
esitatud. 

5.61. Samas aruandes täheldasime ka seda, et kui auditeerimisasutused esitasid 
ühise veamäära, mis hõlmas kahe peadirektoraadi hallatavaid vahendeid, ei 
koordineerinud need peadirektoraadid süstemaatiliselt oma edasist aruandlust. Sellega 
seoses märgime, et komisjoni auditi- ja hindamistöö järjepidevus on pärast selle 
tähelepaneku esitamist paranenud, kuna 2021. aasta juulis loodi ühtekuuluvuspoliitika 

                                                      
27 Eriaruanne 26/2021: „ELi ühtekuuluvuspoliitika kulutuste korrektsus: komisjon avalikustab 

igal aastal minimaalse hinnangulise veamäära, mis ei ole lõplik“. 

28 2018. aasta aastaaruande punktid 6.62 ja 6.63. 
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ühine auditidirektoraat, mis tegeleb kogu ühtekuuluvuspoliitika kuludega seotud 
audititegevusega. 

5.62. Vastuseks meie soovitustele on komisjon läbi vaadanud oma maksimaalsete 
riskide arvutamise metoodika. Eelkõige kohaldab komisjon nüüd auditeerimata 
rakenduskavade suhtes lisariski, mis põhineb sama auditeerimisasutuse teiste 
rakenduskavade veamääradel, või kindlat määra, kui auditeerimisasutust ei ole veel 
auditeeritud (vt punkt 5.55). Siiski ei tee komisjon neid kohandusi varasematel 
aruandeaastatel auditeeritud rakenduskavade puhul, mille puhul ta tugineb jätkuvalt 
dokumentide kontrollile. Nagu on selgitatud punktis 5.60, on dokumentide 
kontrollimisel vastavusaudititega võrreldes olemuslikke piiranguid. Lisaks ei pruugi 
lisariski määr olla piisav, et võtta arvesse vigu, mida komisjon ei ole oma 
vastavusauditite käigus avastanud. 

Komisjon tuvastab õigusnormide rikkumisi jätkuvalt oma vastavusauditite raames 

5.63. Iga-aastastes tegevusaruannetes esitatud korrektsust käsitleva teabe 
usaldusväärsus sõltub suuresti rakenduskavu haldavate asutuste töö kvaliteedist. 
Komisjon teeb vastavusauditeid, et auditeerimisasutuste töö läbi vaadata ja seda 
hinnata. Nende auditite eesmärk on saada piisav kinnitus selle kohta, et 
raamatupidamise aastaaruannete komisjonile laekumise ajaks ei jää juhtimis- ja 
kontrollisüsteemides ühtegi tõsist puudust avastamata, teatamata ja seetõttu 
korrigeerimata. 

5.64. 2021. aastal tegi komisjon 24 vastavusauditit, mis hõlmasid sageli ERFi/ÜFi ja 
ESFi / noorte tööhõive algatuse programme. 18 puhul neist tegi komisjon järelduse, et 
auditeerimisasutuste eelarveaasta 2019–2020 kontrolliaruannetes esitatud allesjäänud 
veamäärad olid alahinnatud; seetõttu tõstis komisjon neid määrasid. 8 juhul tõstis see 
allesjäänud veamäära üle 2% suuruse olulisuse piirmäära. 

Aasta tegevusaruandes ei viidata käimasolevale Ungari vastu algatatud õigusriigi 
menetlusele 

5.65. 1. jaanuaril 2021 võttis EL vastu uue määruse, et kaitsta oma finantshuve 
õigusriigi põhimõtete rikkumise eest liikmesriikides29. 27. aprillil 2022 saatis komisjon 
Ungarile kirjaliku teate õigusriigi põhimõtte väidetavate rikkumiste kohta. Määruse 
kohaselt peab komisjonil olema selleks piisav alus arvata, et need rikkumised 
mõjutavad või võivad tõsiselt mõjutada ELi eelarve usaldusväärset finantsjuhtimist või 

                                                      
29 Määrus (EL, Euratom) 2020/2092, mis käsitleb üldist tingimuslikkuse korda liidu eelarve 

kaitsmiseks. 
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ELi finantshuve. Ei DG EMPL ega DG REGIO ei viidanud oma 2021. aasta 
tegevusaruannetes käimasolevale menetlusele ega sellele, kuidas see võiks mõjutada 
kindlust, mida komisjon saab Ungari kontrolli- ja kindlustandvast süsteemist.  
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Järeldus ja soovitused 

Järeldus 

5.66. Kokkuvõttes viitab meie kogutud ja käesolevas peatükis esitatud auditi 
tõendusmaterjal sellele, et rubriigi „Ühtekuuluvus, vastupanuvõime ja väärtused“ 
kulutused olid olulisel määral vigadest mõjutatud. Mitmeaastase finantsraamistiku 
rubriigi 2 tehingute testimine näitab, et andmekogumi hinnanguline veamäär oli 3,6%. 

5.67. Kõik selles peatükis kvantifitseeritud vead on seotud alamrubriigi 2a 
kulutustega, mille puhul meie hinnanguline veamäär on 4,1%. 

5.68. Programmitöö perioodi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika kulutuste 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. 

5.69. Auditeerimisasutuste teatatud vigade arv ja meie audititulemused näitavad, 
et liikmesriikide juhtimiskontrollid ei enneta ega avasta toetusesaajate deklareeritud 
kuludes alati tõhusalt õigusnormide rikkumisi. 

5.70. Lisaks piiravad mitme meie valimiga hõlmatud auditeerimisasutuse töös 
leitud puudused (vt punktid 5.40–5.52) nende töö usaldusväärsust. Ajavahemikul 
2014–2020 ületas 31-st kindlustandva teabe paketist 12 paketi ümberarvutatud 
veamäär 2% suuruse olulisuse piirmäära. Komisjon kohandas neist 12 paketist üheksa 
puhul allesjäänud veamäära suuremaks kui 2%. Seejuures võttis komisjon arvesse ka 
meie audititööd. 

5.71. Alates 2017. aastast moodustavad meie iga-aastastes valimites sisalduvad 
kindlustandva teabe paketid pidevalt üle kolmandiku komisjoni poolt heaks kiidetud 
kuludest. Selliste kindlustandva teabe pakettidega kaetud kulude osakaal, mille 
allesjäänud veamäär on üle 2%, on vähenenud 55%-lt 2018. aastal 39%-le 2021. aastal 
(vt joonis 5.4). 

5.72. Aasta haldus- ja tulemusaruandes eelarveaasta 2019–2020 kohta esitatud 
korrektsust käsitlevad andmed [kinnitavad olulist veamäära ühtekuuluvuspoliitika 
kulutustes (2,5%). Punktis 5.60 esitatud probleemide tõttu tuleb mõlemat punktis 5.55 
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osutatud komisjoni määra pidada minimaalseks hinnanguks. Sellega seoses märgime, 
et komisjoni maksimaalsed veamäärad langevad meie veamäära vahemiku alumisse 
ossa, jäädes allapoole meie hinnangulist veamäära (vt joonis 5.6). 

5.73. Komisjon (DG EMPL ning DG REGIO) ei avaldanud oma aasta 
tegevusaruannetes mingit teavet Ungari suhtes käimas oleva õigusriigi menetluse 
kohta, sealhulgas selle kohta, kuidas see võib mõjutada Ungari kontrolli- ja 
kindlustandvast süsteemist saadavat kinnitust kulude korrektsuse kohta. 

5.74. Mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriigi 2b raames auditeeritud 
tehingute puhul ei kontrollinud komisjon COVID-19 vaktsiinidooside tootjatega 
sõlmitud eelostulepingute kõiki finantstingimusi. Leidsime hankevigu ka erakorralise 
toetuse rahastamisvahendi kulutustes. Me ei kvantifitseerinud neid vigu, sest kõigil 
uuritud juhtudel toetas pandeemiast tingitud erakorraline olukord otselepingute 
sõlmimist. 

Soovitused 

5.75. Lisas 5.2 antakse ülevaade järelkontrollist meie 2018. aasta aastaaruandes 
esitatud kolme soovituse täitmise kohta. Komisjon oli täitnud neist kaks täielikult ja 
ühe suuremas osas. 

5.76. Leiame, et soovitused 6.2 ja 6.3 on täidetud. Toetume sellise hinnangu 
andmisel asjaolule, et seoses soovitusega 6.2, mis käsitleb õigusnormide vastast 
maksetega viivitamist, kontrollib komisjon järjepidevalt, et maksed tehakse 
toetusesaajatele õigel ajal, ja annab vajaduse korral liikmesriikidele parandussoovitusi. 
Seoses soovitusega 6.3 perioodi 2014–2020 lõpetamise korra kohta on komisjon 
kindlaks teinud peamised riskid, mis mõjutavad programmide lõpetamist, ning 
kaalunud neid programmide lõpetamise suuniste projekti koostamisel. 

5.77. Vaatasime läbi ka 2019. ja 2020. aasta aastaaruannetes esitatud soovitused, 
mille kohaselt tuli 2021. aastal võtta koheseid meetmeid või mida tuli rakendada 2021. 
aastal, ning 2017. aasta aastaaruande asjakohased soovitused, mida ei olnud veel 
täielikult rakendatud. 

5.78. Mainitud analüüsi ning 2021. aastat puudutavate leidude ja järelduste alusel 
esitame komisjonile järgmised soovitused. 

172



 

 

Soovitus 5.1. Meetod, mida kasutatakse toetusesaajate kulude 
hüvitamiseks, kui programmile antava ELi toetuse 
kindlaksmääramiseks kasutatakse lihtsustatud kuluvõimalusi 

Tuletada korraldusasutustele meelde nõudeid, mis on seotud toetusesaajate kulude 
hüvitamisega, kasutades metoodikat, mis erineb lihtsustatud kuluvõimalustest, mida 
kasutatakse liikmesriikidele ELi eelarvest tehtavate maksete arvutamiseks, võttes 
eelkõige arvesse käesoleval aastal Iirimaa ESFi rakenduskavas tuvastatud olukorda. 

Soovituse täitmise tähtaeg: 2022. aasta detsember 

Soovitus 5.2. Riiklike kavade panus ESFi eesmärkide 
saavutamisse 

Tagada, et kui rakenduskavad põhinevad olemasolevatel riiklikel kavadel, aitab 
rakendatud projekt tõhusalt kaasa programmi eesmärkide saavutamisele (võttes 
eelkõige arvesse käesoleval aastal tuvastatud olukorda seoses Hispaania ESFi / noorte 
tööhõive algatuse rakenduskavades osalevate mittetöötavate ja mitteõppivate 
noortega). 

Soovituse täitmise tähtaeg: november 2022 

Soovitus 5.3. Mittetöötavate ja mitteõppivate noorte staatuse 
kontrollimine rakenduskavu haldavate asutuste poolt 

Tuletada rakenduskavu haldavatele asutustele meelde, et nad peavad kinnitama 
mittetöötavate ja mitteõppivate noorte staatuse enne ESFi / noorte tööhõive algatuse 
programmide kuludeklaratsioonide esitamist perioodi 2014–2020 kohta. 
Rahastamiskõlblikkuse kontrolle tuleks teha usaldusväärsete ja kontrollitud allikate 
alusel, võttes eelkõige arvesse käesoleval aastal Prantsusmaa ja Iirimaa ESFi / noorte 
tööhõive algatuse rakenduskavades tuvastatud olukorda. 

Soovituse täitmise tähtaeg: 2022. aasta detsember 
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Soovitus 5.4. Tootjate vastavus COVID-19 vaktsiinide 
eelostulepingutele 

Kontrollida, et COVID-19 vaktsiinitootjad täidavad täielikult eelostulepingute tingimusi, 
eelkõige seoses tootmiskulude prognooside, eelrahastamise kasutamise ja vajaduse 
korral kasumi taotlemist keelavate klauslitega, ning võtavad vajaduse korral 
parandusmeetmeid. 

Soovituse täitmise tähtaeg: 2025. aasta detsember 

Soovitus 5.5. Auditeerimisasutuste valimi moodustamise 
kontrolljälg 

Tuletada auditeerimisasutustele meelde, et nad on õiguslikult kohustatud säilitama 
kontrolljälge, mille alusel saab komisjon kontrollida, kas nende valimi moodustamise 
menetlused on sõltumatud, objektiivsed ja erapooletud. 

Soovituse täitmise tähtaeg: 2022. aasta detsember 

Soovitus 5.6. Õigusriigi põhimõte 

Esitada oma iga-aastastes tegevusaruannetes teave liikmesriikide suhtes käimas 
olevate õigusriigi menetluste kohta ning selle kohta, kuidas need võivad mõjutada 
kindlust, mille komisjon saab kulude korrektsuse kohta asjaomaste riikide 
kindlustandvatest ja kontrollisüsteemidest. 

Soovituse täitmise tähtaeg: aprill 2023 (järgmiste aasta tegevusaruannete 
koostamise ajaks)
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Lisad 

5.1 lisa. Teave ELi tegevuse kohta liikmesriikides ja piirkondades 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Poola 11 800 42 3
Tšehhi 3245 14 2
Itaalia 3002 15 --
Portugal 2722 13 3
Hispaania 2510 11 6
Rumeenia 2296 7 --
Saksamaa 2163 13 2
Ungari 1826 9 2
Kreeka 1666 9 4
Prantsusmaa 1560 7 3
Leedu 1490 8 --
Slovakkia 1070 7 --
Territoriaalne koostöö 1356 9 1
Ühendkuningriik 1040 8 --
Horvaatia 897 7 --
Bulgaaria 838 7 --
Eesti 544
Läti 465
Sloveenia 384 7 --
Soome 256 5 --
Belgia 251
Rootsi 203
Austria 134 5 --
Iirimaa 117 5 1
Madalmaad 75 4 1
Malta 73
Taani 55
Küpros 50
Luksemburg 7
KOKKU 40 738 212 28

63
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Auditeeritud tehingud 2014–2020

Liikmesriigid

ELi toetus
(miljonites eurodes)

Kvantifitseeritud vead  

MÄRKUS: kaardil ei kajastu territoriaalse koostöö piiriülesed toetussummad.

3

175



 

 

5.2 lisa. Rubriigi „ Ühtekuuluvus, vastupanuvõime ja väärtused“ kohta varem esitatud soovituste põhjal 
võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täidetud 

Täitmata Ei ole 
asjakohane 

Ebapiisavad 
tõendid 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 

 X30     

                                                      
30 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. Metoodikat ei saa siiski kasutada auditeerimisasutuste regulatiivsete volituste 
laiendamiseks. 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). Ei esitatud ühtegi uut elementi, mis näitaks, et olukord 2021. aastal paranes. 

176

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32018R1046


 

 

Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täidetud 

Täitmata Ei ole 
asjakohane 

Ebapiisavad 
tõendid Suuremas 

osas Osaliselt 

piisava auditeerimise kohustust liikmesriigi 
tasandil. 
(Soovituse täitmise tähtaeg: viivitamata) 
3. soovitus: kõrvaldada meie tuvastatud 
puudused auditeerimisasutuste töö 
kontrollimisel seoses komisjoni korrektsuse 
audititega. 
(Soovituse täitmise tähtaeg: viivitamata) 

 X31     

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: 

 X32     

                                                      
31 Vt 2018. aasta aastaaruande punktid 6.58–6.64, 2019. aasta aastaaruande punktid 5.48–5.62 ja 2020. aasta aastaaruande punktid 5.43–5.44. Kuigi 

komisjon suurendas vastavusauditeid, leiame me endiselt puudusi auditeerimisasutuste töös. 

32 Punkti iii soovitus on täidetud suuremas osas, kuna 2020. aasta haldus- ja tulemusaruandes esitas komisjon poliitikavaldkonna üldise allesjäänud 
veamäära, mis ei vastanud täielikult mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriigile 1b. Mitmeaastase finantsraamistiku uute rubriikide üldine allesjäänud 
veamäär tuleks esitada vähemalt alamrubriigi 2a kohta. 
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täidetud 

Täitmata Ei ole 
asjakohane 

Ebapiisavad 
tõendid Suuremas 

osas Osaliselt 

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

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) 

  X33    

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

ühtset eelmakset. Oma vastustes 2020. aasta aastaaruande järelmeetmete kohta märkis komisjon, et kavatseb vastu võtta delegeeritud õigusakti, 
millega nõutakse auditeerimisasutustelt selle eelmakse väljajätmist auditi andmekogumist. Komisjon on nüüdseks selle seisukoha ümber hinnanud ja 
teatas, et see esialgne eelmakse jääb osaks asjaomase aruandeaasta auditeeritud andmekogumist. 
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täidetud 

Täitmata Ei ole 
asjakohane 

Ebapiisavad 
tõendid Suuremas 

osas Osaliselt 

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) 

 X34     

                                                      
34 Vt selle aastaaruande punkt 5.64. 
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täidetud 

Täitmata Ei ole 
asjakohane 

Ebapiisavad 
tõendid 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) 

 X35     

Soovitus 6.2. Eeskirjadevastane maksetega 
viivitamine 
Võtta vajalikud meetmed tagamaks, et 
korraldus- ja auditeerimisasutuste kasutatavate 
kontrollnimekirjade puhul kontrollitakse 
vastavust ühissätete määruse artiklile 132, 

X      

                                                      
35 Meie varasemad auditid kinnitasid, et EIF on juba parandanud või parandab oma järelevalve- ja kontrollisüsteeme ning on vabatahtlikult laiendanud 

mõistlike kindlustandvate aruannete kasutamist VKEde rahastamisvahendi programmidele. Kuigi me tunnistame, et mõned auditeerimisasutused on juba 
teinud kontrolle finantsvahendajate tasandil, ei ole nende meetmete täielikku mõjusust veel tõendatud. 
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täidetud 

Täitmata Ei ole 
asjakohane 

Ebapiisavad 
tõendid Suuremas 

osas Osaliselt 

milles on sätestatud, et toetusesaajad peavad 
saama avaliku sektori rahastamiskõlblike kulude 
kogusumma kätte mitte hiljem kui 90 päeva 
pärast kuupäeva, mil toetusesaaja 
väljamaksetaotluse esitas. Vajaduse korral 
esitada rakenduskavu haldavatele asutustele 
asjakohaseid soovitusi ja julgustada neid 
tulevikus järgima õiget tava. 
(Soovituse elluviimise 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: 

a) tegema kindlaks peamised riskid, mis
võivad mõjutada programmide korrektset
lõpetamist;

b) vajaduse korral koostama lõpetamise
korda käsitlevad sihipärased suunised, mis
sisaldavad piisavaid ja õigeaegseid
parandusmeetmeid.

(Soovituse täitmise tähtaeg: a) mai 2020 ja 
b) detsember 2022)

X 
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täidetud 

Täitmata Ei ole 
asjakohane 

Ebapiisavad 
tõendid 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 projektide mitteavastamist. 
Tuleks selgitada, et see tingimus on seotud 
üksnes tööde või projektidega, mis on vajalikud 
projekti tulemuste saavutamiseks, mitte aga 
finants- ja haldusaspektidega. 
(Soovituse täitmise tähtaeg: viivitamata) 

 X36     

                                                      
36 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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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täidetud 

Täitmata Ei ole 
asjakohane 

Ebapiisavad 
tõendid Suuremas 

osas Osaliselt 

Soovitus 5.2. Võtta meetmeid 
auditeerimisasutuste teatatud allesjäänud 
veamäärade usaldusväärsuse suurendamiseks 
Analüüsida avastamata vigade peamisi allikaid ja 
töötada koos auditeerimisasutustega välja 
vajalikud meetmed, et parandada teatatud 
allesjäänud veamäärade usaldusväärsust. 
(Soovituse täitmise tähtaeg: juuni 2021) 

  X37    

                                                      
37 Vaatamata komisjoni jõupingutustele, mis on ära toodud DG REGIO (2019. aasta: lk 25 ja 2020. aasta: lk 41–43) ja DG EMPLi (2019. aasta: lk 4) iga-

aastastes tegevusaruannetes, ei näidanud meie 2020. aasta audititöö selles osas märkimisväärset paranemist (vt näiteks 2020. aasta aastaaruande punkt 
5.40 ja punkt 5.41.) 
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täidetud 

Täitmata Ei ole 
asjakohane 

Ebapiisavad 
tõendid Suuremas 

osas Osaliselt 

2020 

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. 
(Soovituse täitmise tähtaeg: viivitamata) 

X      

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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6. peatükk 

Loodusvarad ja keskkond 
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Sissejuhatus 
6.1. Käesolevas peatükis esitatakse meie leiud mitmeaastase finantsraamistiku 
rubriigi 3 „Loodusvarad ja keskkond“ kohta. Joonisel 6.1 antakse ülevaade rubriigi 
2021. aasta peamistest tegevustest ja kulutustest. 

Joonis 6.1. Maksed ja auditi andmekogum 

 
(*) Vastavalt alustehingute ühtsele määratlusele (üksikasjad on toodud lisa 1.1 punktis 12). 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Liidu 2021. aasta konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruande andmete põhjal. 

2021. aasta auditi andmekogum võrreldes maksetega

2021. aasta maksed – kokku 56,8

2021. aasta auditi andmekogum – 56,6

Eelmaksete tasaarvestamine (*): 0,3 

Vahe- ja lõppmaksed: 56,3
Eelmaksed (*): 0,5

Vahe- ja lõppmaksed: 56,3

Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond (EAGF): otsetoetused 
38,3 (67,3%)

Maaelu Arengu Põllumajandusfond
14,6 (25,7%)

Merendus ja kalandus
0,9 (1,6%)

Keskkonna ja kliimameetmete programm (LIFE)
0,4 (0,7%)

2021. aasta maksete jaotus suuruse alusel

Loodusvarad ja keskkond
56,8 miljardit eurot (31,3% ELi eelarvekulutustest)

(miljardites eurodes)

Muud
0,1 (0,2%)

Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond: turuga seotud kulutused 
2,5 (4,5%)
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Lühikirjeldus 

Poliitikaeesmärgid ja rahastamisvahendid 

6.2. Põllumajandus ja maaelu areng moodustavad 97% loodusvarade ja keskkonna 
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 Euroopa 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 kulutuste seaduslikkuse ja korrektsuse 
kohta. 

6.4. ÜPP kulutused jagunevad kolme suurde kategooriasse: 

o otsetoetused põllumajandustootjatele, mida rahastatakse täielikult ELi eelarvest; 

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

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

                                                      
1 Määrus (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire 

kohta, artikli 110 lõige 2. 
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Peamised kulukategooriad 

6.5. Otsetoetused moodustavad 67% mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 3 
kulutustest. 2021. aastal moodustasid otsetoetustest 89 % neli kava: 

o kaks sissetulekutoetuse kava, mis põhinevad põllumajandustootjate poolt 
deklareeritud põllumajandusmaa pindalal: põhitoetuskava (14,8 miljardit eurot) ja 
ühtse pindalatoetuse kava (4,4 miljardit eurot); 

o üks kava, mis on ette nähtud kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade 
toetamiseks (keskkonnasäästlikumaks muutmise toetus) (10,8 miljardit eurot); 

o üks kava, mis on seotud teatavat liiki põllumajandustoodetega (nt veise- ja 
vasikaliha, piim ja valgurikkad taimed): vabatahtlik tootmiskohustusega seotud 
toetus (4,0 miljardit eurot). 

6.6. Põllumajandustootjatele makstavad otsetoetused põhinevad toetusõigustel: 
toetusesaajatele tehakse makse, kui nad täidavad teatud tingimused. Kui tingimused ei 
ole keerulised, on selliste maksete vearisk väiksem kui kulude hüvitamisel põhinevatel 
maksetel (vt punkt 1.18). 

6.7. Maaelu areng moodustab 26% mitmeaastase finantsraamistiku selle rubriigi 
kulutustest. Komisjon kiitis liikmesriikides ajavahemikuks 2014–2020 heaks 118 maaelu 
arengu programmi, mis koosnevad 20 meetmest ja 67 allmeetmest. 2020. aastal lisati 
veel üks meede (M21 „Erakorraline ajutine toetus põllumajandustootjatele ja VKEdele, 
keda COVID-19 kriis on eriti mõjutanud“)2. 2021. aastal tegi komisjon esimese 
väljamakse, mis põhines liikmesriikide uue meetme M21 raames deklareeritud kuludel. 
14 liikmesriiki deklareerisid selle meetme raames kulusid kogusummas 613,3 miljonit 
eurot3. 2020. aasta järgset ÜPPd käsitlevate õigusaktide vastuvõtmise viivituste tõttu 
pikendati programmide kestust 2022. aasta lõpuni4. 

                                                      
2 Määrus (EL) 2020/872, millega muudetakse määrust (EL) nr 1305/2013 seoses 

erimeetmetega erandliku paindlikkuse lubamiseks Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide kasutamisel, et reageerida COVID-19 puhangule. 

3 Meie valimis oli seitse meetme M21 tehingut, mille puhul me ei teatanud ühestki veast. 

4 Ühendkuningriigi väljaastumislepingu kohaselt kestavad endise liikmesriigi maaelu arengu 
programmid kuni nende lõpetamiseni 2023. aastal. 
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6.8. Maaelu arengu kulutused jagunevad kolme suurde kategooriasse: 

o põllumajandustootjatele makstavad toetused, mis põhinevad põllumajandusliku 
majapidamise põllumajandusmaa või loomade arvu suhtes kohaldatavatel 
keskkonna- ja kliimaalastel kriteeriumidel (pindala/loomadega seotud 
kriteeriumid); 

o abi investeerimisprojektidele, mille eesmärk on toetada maapiirkondade 
sotsiaalset ja majanduslikku arengut (mitte pindalapõhised kriteeriumid). 

6.9. Põllumajanduse turumeetmed, mis moodustavad 4,4% mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriigi 3 kulutustest, on jagatud mitme kava vahel (nt 
põllumajandustoodete müügi edendamine, koolipuuvili ja köögivili, 
tootjaorganisatsioonid), mille suhtes kehtib palju erinevaid rahastamiskõlblikkuse 
tingimusi. 

6.10. See mitmeaastase finantsraamistiku rubriik hõlmab ka ELi kulutusi merendus- 
ja kalanduspoliitikale ning osa ELi keskkonna- ja kliimameetmete kulutustest, mis 
hõlmavad EMKFi ja programmi LIFE. See kulukategooria (2,2% mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriigi 3 kulutustest) hõlmab ka mitmesuguseid valikukriteeriume, 
rahastamiskõlblikkuse nõudeid ja väljamaksemeetodeid. 

6.11. Enamiku maaelu arengu, turumeetmete ja muude ÜPP-väliste mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriigi 3 poliitikavaldkondade rahastamiskõlblikkuse tingimused on 
keerukamad kui otsetoetuste puhul ning vearisk on suurem (vt punkt 1.18). 

Auditi ulatus ja käsitlusviis 

6.12. Meie eesmärk oli hinnata mitmeaastase finantsraamistiku selle rubriigi 
veamäära ja aidata seeläbi kaasa meie kinnitava avalduse koostamisele. Vastavalt 
lisas 1.1 kirjeldatud auditi käsitlusviisile ja meetodeile kontrollisime kõnealuse 
mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi puhul 2021. aastal järgmist: 

a) statistiline esinduslik valim 212 tehingust, mis hõlmavad kõiki mitmeaastase 
finantsraamistiku selle rubriigi kulutusi:  

i) 84 otsetoetuse makset, mis hõlmasid peamisi kavasid;  

ii) 42 pindala/loomadega seotud tehingut maaelu arengu programmide 
raames; 
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iii) 62 muud kui pindalapõhist maaelu arengu tehingut, 14 turumeetmetega 
seotud tehingut ja 105 ühise põllumajanduspoliitika väliste 
kuluvaldkondadega seotud tehingut; 

b) DG AGRI ja DG CLIMA iga-aastastes tegevusaruannetes esitatud kulutuste 
korrektsust puudutav teave ning selle kajastamine komisjoni iga-aastases haldus- 
ja tulemusaruandes; 

c) valitud süsteemid, mille raames kontrollisime seire teel tehtavate kontrollide ja 
meetme M21 rakendamist liikmesriikides ning liikmesriikide poolt komisjonile 
esitatud kontrollistatistika ja makseandmete sidusust. 

                                                      
5 Auditeerisime seitset Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi tehingut ning kolme keskkonna- 

ja kliimameetmete programmiga LIFE seotud tehingut. 
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Tehingute korrektsus 
6.13. Peatüki käesolev osa koosneb neljast jaost. Esimene jagu käsitleb meie 
käesoleva aasta 212 tehingust koosneva valimi testimist, et anda ülevaade peamistest 
vigade allikatest. Teine jagu käsitleb meie kontrolli selle kohta, kuidas liikmesriigid 
rakendavad seire teel tehtavaid kontrolle. Kolmas on seotud makseasutuste esitatud 
kontrolli- ja makseandmete kontrollimisega ning neljandas jaos kirjeldame auditileide 
selle kohta, kuidas valitud liikmesriigid rakendavad meedet M21. 

Tehingute testimise tulemused 

6.14. Auditeeritud 212 tehingut hõlmavad 18 liikmesriiki6. Auditeerisime 
otsetoetusi 14 liikmesriigis ning maaelu arengu tehingute testimine hõlmas 20 riiklikku 
ja piirkondlikku programmi 14 liikmesriigis. Kontrollitud 212 tehingust olid 185 (87%) 
ilma vigadeta ja 27 (13%) sisaldasid vigu. Võttes arvesse kvantifitseeritud 23 viga 
(vt joonis 6.2) ja muid kontrollisüsteemist saadud tõendeid (vt jaotis „Aasta 
tegevusaruanded ja muu juhtimiskord“), oleme seisukohal, et rubriigi „Loodusvarad“ 
veamäär on olulisuse piirmäära läheduses. Enamik meie leitud vigadest mõjutas 
maaelu arengu ja turumeetmetega seotud tehinguid. Leidsime mõned väikesed 
kvantifitseeritud vead otsetoetustes. Leidsime ka neli nõuetele vastavusega seotud 
probleemi, millel ei olnud finantsmõju. 

                                                      
6 Belgia, Bulgaaria, Taani, Saksamaa, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Horvaatia, 

Itaalia, Läti, Leedu, Ungari, Austria, Poola, Portugal, Rumeenia ja Soome. 
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Joonis 6.2. Tehingute testimise tulemused 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

6.15. Mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 3 maksete ja meie tehingute 
testimise tulemuste kokkuvõte on esitatud lisas 6.1. 

6.16. Joonisel 6.3 on esitatud eri veatüüpide osakaal meie 2021. aasta 
hinnangulises veamääras. 

Joonis 6.3. Avastatud vigade kõige sagedamaks põhjuseks olid 
toetuskõlbmatud toetusesaajad või rahastamiskõlbmatud kulud 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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6.17. Liikmesriikide ametiasutused ja komisjon (otsese eelarve täitmise puhul) olid 
võtnud parandusmeetmeid, mis puudutasid otseselt 21 meie valimisse sattunud 
tehingut. Parandusmeetmed olid meie arvutuste jaoks asjakohased, kuna need 
vähendasid käesoleva peatüki kohta arvutatud hinnangulist veamäära 
0,3 protsendipunkti võrra. 15 kvantifitseeritava vea puhul oli liikmesriikide 
ametiasutustel ja komisjonil küllalt teavet nende vältimiseks või avastamiseks ja 
parandamiseks enne kulude heakskiitmist. Kui liikmesriikide ametiasutused ja komisjon 
(otsese eelarve täitmise puhul) oleksid kogu nende käsutuses olevat teavet 
nõuetekohaselt kasutanud, oleks peatüki hinnanguline veamäär olnud 
1,2 protsendipunkti väiksem. Selgituses 6.1 on esitatud näide olemasoleva teabe 
kasutamata jätmisest tingitud haldusvea kohta.  

Selgitus 6.1 

Üks makseasutus ei kasutanud toetusesaaja deklareeritud kulude 
kontrollimisel kogu kättesaadavat teavet 

Veini müügiedendusmeede, Hispaania 

o Riigisiseste eeskirjade kohaselt võivad veini degusteerimist korraldavad 
toetusesaajad taotleda iga veiniliigi puhul kulude hüvitamist ainult ühe pudeli 
eest iga kuue osaleja kohta.  

o Makseasutus nõudis toetusesaajalt põhjalikku aruannet, milles on loetletud 
korraldatud üritused ning osalejate ja pudelite arv iga ürituse kohta. 

o Deklareeritud kulude rahastamiskõlblikkuse kontrollimisel keskendus 
makseasutus muudele kontrollidele ega märganud, et seda nõuet ei ole 
täidetud, kuigi toetusesaaja oli esitanud makseasutusele asjakohase teabe. 

Kui me tehingut auditeerisime, esitati meile pudelite õige, ümberarvutatud arv, 
mille kohta oleks tulnud toetust taotleda. Selle tulemusel arvati toetusest maha 
peaaegu 50% algselt deklareeritud veinipudelitest, mistõttu toetusesaaja 
deklareeritud meetme kogukulude puhul oli veamäär 6,5%.  

Otsetoetused: väiksem vearisk 

6.18. Kontrollitud 84 otsetoetuse maksetehingu puhul leidsime vaid kolm 
väiksemat kvantifitseeritavat viga, mis tulenesid sellest, et põllumajandustootjad olid 
toetuskõlbliku põllumajandusmaa pindala tegelikust suuremana näidanud. 
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6.19. Otsetoetuste haldamiseks kasutatakse ühtset haldus- ja kontrollisüsteemi 
(IACS)7, mis hõlmab põldude identifitseerimise süsteemi (LPIS). IACS seob omavahel 
põllumajandusettevõtete, toetusetaotluste, põllumajandusmaa ja loomaregistrite 
andmebaasid, mida makseasutused kasutavad kõigi toetusetaotluste halduslike 
ristkontrollide8 tegemiseks. LPIS on geoinfosüsteem, mis sisaldab eri allikatest pärit 
ruumiandmekogumeid, mis koos moodustavad liikmesriikide põllumajandusmaade 
andmebaasi. Esialgsete kontrollide kasutamine makseasutuste poolt alates 
2015. aastast ja seire teel tehtavate kontrollide kasutuselevõtt mõnes liikmesriigis 
2018. aastal annab toetusesaajatele võimaluse parandada oma toetusetaotlustes 
teatavaid vigu, vähendades seeläbi veariski. 

6.20. Meie leiud kinnitavad meie varasemaid tähelepanekuid9, et IACS ja eelkõige 
LPIS moodustavad tõhusa juhtimis- ja kontrollisüsteemi, millega tagatakse, et 
otsetoetused tervikuna ei ole olulisel määral vigadest mõjutatud. 

Maaelu areng, turumeetmed ja muud maksed: suurem vearisk 
Pindala/loomadega seotud maaelu arengu kulutused 

6.21. Kontrollisime 42 maaelu arengu toetust, mis põhinesid 
põllumajandustootjate deklareeritud pindalal või loomade arvul. Need hõlmavad 
hüvitisi mahepõllumajanduse eest, toetusi looduslikust eripärast tingitud piirangutega 
alade põllumajandustootjatele ning toetusi põllumajanduse keskkonna- ja kliimaalaste 
erikohustuste täitmiseks. 

6.22. Testitud 42-st pindala või loomadega seotud maaelu arengu tehingust 35 ei 
olnud vigadest mõjutatud. Leidsime kuus kvantifitseeritavat viga, millest kolm olid üle 
20%, ja ühe nõuetele vastavuse probleemi, millel puudus finantsmõju. 

6.23. Kaks kvantifitseeritud viga tekkis seetõttu, et makseasutus oli teinud 
makseid, mis põhinesid makseasutuse loomade andmebaasis registreeritud 
ebatäpsetel andmetel toetusesaajate kohta. Ülejäänud nelja leiu puhul on vigade 

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

8 Komisjoni rakendusmääruse (EL) 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, mida on muudetud 
komisjoni 14. detsembri 2015. aasta rakendusmäärusega (EL) 2015/2333, artikli 11 lõige 4. 

9 2020. aasta aastaaruande punkt 6.16. 
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allikad loomade heaolu ning põllumajanduse keskkonna- ja kliimakohustuste 
rikkumised (vt näide selgituses 6.2) ning toetuskõlbliku pindala enamdeklareerimine.  

Selgitus 6.2 

Näide põllumajanduse keskkonna- ja kliimatingimuste mittejärgimise 
kohta 

Poolas sai üks põllumajandustootja toetust maaelu arengu meetme M10 
„Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmed“ raames. Põllumajandustootja 
deklareeris meetme raames kolm maatükki ja pidi täitma mitmeid kohustusi: 

o niitma deklareeritud alad üks kord ajavahemikus 15. juuni kuni 30. 
september; 

o jätma kahel maatükil 15–20% pindalast niitmata; 

o koguma niidetud biomassi või pakkima heina pallideks kahe nädala jooksul 
pärast niitmist. 

Leidsime, et enamik toetusesaaja põllumajandusettevõtete registrisse kantud 
andmetest ei kajastanud tegelikku põllumajanduslikku tegevust. Sentineli 
satelliidifotode abil tegime kindlaks, et: 

o üks maatükk ei olnud üldse niidetud; 

o üks maatükkidest, mis oleks tulnud osaliselt niitmata jätta, oli täielikult 
niidetud; 

o kahel maatükil oli niitmise kuupäev erinev põllumajandustootja poolt 
märgitust, mis viis järelduseni, et niidetud biomass koguti või pandi pallidesse 
rohkem kui kaks nädalat pärast niitmist. 

Võttes arvesse liikmesriigi eeskirjades sätestatud karistusi, põhjustasid need 
rikkumised auditeeritud makse puhul 57% suuruse vea. 

Investeerimisprojektid 

6.24. Kontrollisime 62 maaelu arengu investeerimisprojektile antud toetust (nagu 
põllumajandusettevõtete moderniseerimine, põllumajandustoodete põllumajandus- 
või töötlemisrajatiste ehitamine, põhiteenuste ja külauuenduse toetamine 
maapiirkondades või noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine).  

6.25. Leidsime kvantifitseeritud vigu seitsmes investeerimisprojektidele tehtud 
makses, mis tulenesid peamiselt toetusesaajate deklareeritud kuludest või tegevustest, 
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mis ei vastanud rahastamiskõlblikkuse tingimustele. Neljal juhul olid vead väikesed, 
samas kui ülejäänud kolmel juhul ületasid need 20%.  

Turumeetmed  

6.26. Testisime 14 turumeetmete tehingut ja leidsime neli juhtumit, kus 
makseasutused olid hüvitanud rahastamiskõlbmatud kulud. Kõik neli viga olid alla 20%.  

Merendus, kalandus, keskkond ja kliimameetmed 

6.27. Merenduse, kalanduse, keskkonna ja kliimameetmete valdkonnas 
auditeerisime nelja otsese eelarve täitmise vormis tehtud tehingut ja ei leidnud ühtegi 
viga. Ülejäänud kuue  eelarve jagatud täitmise vormis tehtud tehingu puhul leidsime 
kolm kvantifitseeritavat viga, millest üks ületas 20% ja mis tulenesid rahastamiskõlblike 
kulude ebaõigest arvutamisest. 

Seire teel tehtavad kontrollid – tõhus vahend makseasutuste 
tehtavate kontrollide jaoks 

6.28. 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. 2021 aastal kasutasid 10 liikmesriiki 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. 

6.29. 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. 

6.30. Alltoodud kaardil on näidatud, millised liikmesriigid/piirkonnad kasutavad 
seire teel tehtavaid kontrolle. 
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Joonis 6.4. Riigid ja piirkonnad, mis teevad kontrolle seire teel  

 
Allikas: loodud kontrollikoja poolt „Tableau“ abil komisjoni teabe põhjal, kaardi taust ©Mapbox ja 
©OpenStreetMap (litsentseerimise aluseks Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 litsents (CC 
BY-SA)). 

Liikmesriigid ja piirkonnad, 
mis kasutavad 2021. aastal 
ametlikult seire teel 
tehtavat kontrolli 

Belgia

Flandria piirkond, Valloonia piirkond

Taani – kogu riik 

Saksamaa

Baden-Württemberg, Schleswig-
Holstein, Saksi-Anhalt

Iirimaa – kogu riik

Hispaania

Andaluusia, Aragón, Astuuria, Baleaari
saared, Baskimaa, Kantaabria, 
Castilla-la Mancha, Kataloonia, 
Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, 
Navarra, Rioja, Valencia

Horvaatia – kogu riik 

Itaalia

Agrigento, Ancona, Bari, 
Barletta-Andria-Trani, Benevento, 
Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, 
Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, 
Crotone, Enna, Foggia, Isernia, Latina, 
Lecce, Macerata, Matera, Perugia, 
Pordenone, Potenza, Reggio Calabria, 
Rooma, Taranto, Udine, Vibo Valentia, 
Viterbo

Läti – kogu riik 

Malta – kogu riik 

Portugal – kogu riik 
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6.31. Oma hiljuti avaldatud eriaruandes, mis käsitles uute kuvamistehnoloogiate 
kasutamist ÜPP seireks, soovitasime komisjonil edendada seirel põhineva kontrolli 
kasutamist, et see muutuks 2020. aasta järgse ÜPP peamiseks kontrollisüsteemiks, ning 
aidata liikmesriikidel kasutada keskkonna- ja kliimanõuete seireks paremini ära uusi 
tehnoloogiaid10. Oma eriaruandes pettuste kohta ÜPPs soovitasime komisjonil 
edendada uute tehnoloogiate kasutamist ÜPP kulutustega seotud pettuste 
ennetamiseks ja avastamiseks11.  

6.32. 2021. aasta kinnitava avalduse töö käigus uurisime me seire teel tehtud 
kontrollide rakendamist Hispaanias ja Itaalias.  

6.33. Hispaania on alates 2019. aastast rakendanud riiklike ja piirkondlike 
otsetoetuste järelevalveprojektide kaudu seire teel tehtavaid kontrolle. Need hõlmasid 
2020. aastal 14 ja 2021. aastal 15 piirkonda kokku 17-st piirkonnast. Mõned piirkonnad 
on laiendanud seda meetodit üha suuremale arvule maaelu arengu meetmetele, 
hõlmates 2020. aastal kolme meedet ja 2021. aastal 11 meedet. Selgituses 6.3 on 
toodud näide seire teel tehtavate kontrollide kasutamisest maaelu arengu 
põllumajanduse keskkonnameetme puhul. 

                                                      
10 Eriaruanne 04/2020: „Uute kuvamistehnoloogiate kasutamine ühise põllumajanduspoliitika 

jälgimiseks: üldiselt on areng stabiilne, kuid kliima- ja keskkonnaseire puhul aeglasem“, 
punkt 82. 

11 Eriaruanne 14/2022: „Komisjoni meetmed ühise põllumajanduspoliitika valdkonna pettuste 
vastu: teemaga on vaja põhjalikumalt tegeleda“, punkt 112. 
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Selgitus 6.3 

Põllumajanduse keskkonnameetme seire teel tehtavad kontrollid 
Hispaanias (Andaluusia) 2021. aastal 

Analüüsisime seire teel tehtavaid kontrolle Andaluusias. 

Makseasutus tegi ise kombineeritud kontrolle, mille käigus kontrolliti ühte riisi 
tootmiskohustusega seotud toetuse projekti (otsetoetus) ja maaelu arengu 
meedet „Andaluusia riisipõldudel elavate lindude kaitse seisukohast erilist huvi 
pakkuvad põllumajandussüsteemid“. Kontrollide käigus tehti kaheksa nädala 
jooksul seiret satelliitfotode abil, et teha kindlaks, kas riisipõldude talvise 
üleujutuse nõuded on täidetud. Kui põllukultuuri tootmistsükkel on lõppenud, 
peavad riisipõllud jääma üleujutatuks kuni järgmise aasta 15. jaanuarini, et aidata 
säilitada ornitoloogiline elurikkus. 

Allpool esitatud pildid näitavad saagikoristusjärgset üleujutust riisipõldudel, mida 
kinnitasime 2021. aasta novembris toimunud kohapealse kontrollkäigu ajal. 

Sentinel 2 pildid, mis on tehtud  
3. ja 28. septembril, 

13. oktoobril 
(enne üleujutuse 

perioodi) 

 

 

 

23. oktoobril 
ja 17. november 

(üleujutusperioodi 
ajal) 

 

 

 

 
 
 
 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
 

Allikas: Copernicuse Sentineli andmed (2021), mida töötlesid Sentineli keskus ja Andaluusia 
makseasutus. 
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6.34. Itaalias kasutasid kaks makseasutust 11-st (AGEA ja ARCEA) 2021. aastal seire 
teel tehtavaid kontrolle. Võrreldes eelmise aastaga on kaetus suurenenud 17-lt 
omavalitsuselt 29-le; kontrollidega on kaetud 2,9 miljonit hektarit. Kontrollid hõlmasid 
ainult otsetoetusi, kuid Itaalia kavatseb laiendada kontrolle ka mõnele maaelu arengu 
meetmele (nt mullakatte säilitamine püsikultuuride kasvatamisel, otsekülv või 
minimaalne maaharimine). Riigi ametiasutused märkisid, et süsteem on tänu parema 
resolutsiooniga satelliitfotode kasutamisele paranenud. Paranemise märgiks on ka see, 
et põllumajandustootjad esitavad üksikasjalikumaid ja täpsemateid andmeid 
põllukultuuride ja põllumajandustavade kohta. 

6.35. Komisjon on võtnud endale kohustuse toetada liikmesriike seire teel 
tehtavate kontrollide väljatöötamisel12. 2021. aasta lõpus kontrolliti seire teel 13,1% 
peamiste otsetoetuste kavadega (põhitoetus ja ühtne pindalatoetus) hõlmatud maa-
alast13. 

Liikmesriikide kontrollistatistika ja maksete andmete sidususe 
kontroll 

6.36. Igal aastal esitavad liikmesriigid komisjonile andmed oma toetusmaksete 
kontrollide (st kontrollistatistika) kohta ning andmed toetusesaajatele tehtud maksete 
kohta. Uurisime meie otsetoetuste valimisse kaasatud 13 makseasutuse esitatud 
eelarveaasta 2021 kontrollistatistika ja makseandmete kvaliteeti ja sidusust. Nende 
andmete alusel teeb komisjon liikmesriikidele ELi vahenditest makseid. 

6.37. Leidsime mõningaid vastuolusid kontrolli- ja makseandmete vahel, mis 
tulenesid suures osas nende kahe andmekogumi ajastuse erinevusest. 
Kontrolliandmed näitavad olukorda 15. juuli 2021. aasta seisuga, makseandmeid aga 
ajakohastavad makseasutused pidevalt. Ajakohastamised põhinevad muudatustel, mis 
puudutavad toetusesaajaid (näiteks põllumajandusettevõtete võõrandamised) või 
makseasutusi (nende kontrollide tulemusel). Hoolimata sellest olemuslikust 
probleemist saavutasime makseandmete ümberarvutamisel väga suure täpsuse. 
Üldiselt leidsime, et kontrolliks valitud makseasutuste süsteemid arvutasid 
toetusmaksed usaldusväärselt, võttes nõuetekohaselt arvesse kontrolliandmetest 
tulenevaid kohandusi. 

                                                      
12 Komisjoni vastus kontrollikoja eriaruandele nr 04/2020. 

13 DG AGRI aasta tegevusaruanne, 2. lisa, lk 25. 
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Maaelu arengu meede M21: erakorraline toetus eraldati abi 
vajavatele toetusesaajatele, välja arvatud mõned erandid 

6.38. Meetme M21 peamine eesmärk oli aidata lahendada nende 
põllumajandustootjate ja väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
likviidsusprobleeme, kes tegelevad põllumajandustoodete töötlemise, turustamise või 
arendamisega ja keda COVID-19 kriis oli eriti mõjutanud. Eesmärk oli tagada nende 
äritegevuse järjepidevus. Kontrollisime meetme rakendamist neljas liikmesriigis 
(Bulgaaria, Kreeka, Poola ja Rumeenia). Uurisime, kas kaks peamist toetuse andmise 
tingimust olid täidetud, nimelt kas pädev asutus oli toetusetaotlused 31. detsembriks 
2020 heaks kiitnud ning kas toetuse maksimumsumma ei ületanud 7000 eurot 
põllumajandustootja kohta ja 50 000 eurot VKE kohta14. 

6.39. Leidsime, et üldiselt järgiti määruses sätestatud toetuse andmise tingimusi. 
Täheldasime, et selle toetuse saamise tingimused olid vähem ranged kui muud liiki 
otsetoetuste puhul. Arvestades meetme M21 kiireloomulisust, haldas enamik 
liikmesriike seda väljaspool oma IACSi süsteemi.  

6.40. Tuvastasime piiratud arvul juhtumeid, kus rahalisi vahendeid said 
toetusesaajad, kes ei vastanud toetuse saamise kriteeriumidele. Makseasutused 
oleksid võinud seda vältida, kui nad oleksid kasutanud IACSi süsteemi, selle asemel et 
hallata meedet Exceli tabelite abil ja ilma automaatsete kontrollideta. 

                                                      
14 Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 39b lõiked 4 ja 5. 
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Selgitus 6.4 

Näiteid toetusesaajate kohta, kes ei vastanud meetme M21 
kriteeriumidele 

Rumeenias ja Bulgaarias tehti makseid üksustele, mis ei sõltu põllumajanduslikust 
tegevusest, näiteks kloostrid, kirikud, vanglad, riiklikud uurimisinstituudid või 
valitsusvälised organisatsioonid. See toetusesaajate kategooria ei ole kannatanud 
likviidsus- ja rahavoogudega seotud probleemide all sellisel määral, mis õigustaks 
erakorralise abi andmist.  

Poolas leidsime mõned juhtumid, kus linnukasvandused esitasid rohkem kui ühe 
taotluse. Enamikul juhtudel oli tegemist abielupaaridega, mille mõlemad pooled 
taotlesid toetust kuni 7000 euro ulatuses, väites, et neid tuleks kohelda eraldi 
põllumajandustootjatena, isegi kui nende loomad asuvad samas hoones. 
Makseasutus kiitis toetuse heaks üksnes dokumentaalsete tõendite alusel ilma 
põllumajandusettevõtetesse tehtud kontrollkäikudeta, mille abil oleks saanud 
kontrollida põllumajandusliku tegevuse tegelikku eraldatust pereliikmete vahel. 
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Aasta tegevusaruanded ja muu 
juhtimiskord 

DG AGRI ja DG CLIMA aruandlus kulutuste korrektsuse kohta 

6.41. Kõigi makseasutuste direktorid esitavad DG AGRI-le kord aastas vahendite 
haldaja kinnituse oma asutuse juhtimis- ja kontrollisüsteemide tõhususe ning kulude 
seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Lisaks annavad liikmesriigid igal aastal aru oma 
haldus- ja kohapealsete kontrollide (st kontrollistatistika) kohta.  

6.42. 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. 

6.43. DG AGRI kasutab kontrollistatistikas esitatud veamäärasid, tehes 
sertifitseerimisasutuste auditite tulemuste ning makseasutuste süsteemide ja kulude 
omapoolsete auditite põhjal kohandusi, et välja arvutada otsetoetuste, maaelu arengu 
ja turumeetmete maksete vearisk. DG AGRI enda analüüsist tulenevate kohanduste 
tulemuseks on ühekordsed või kindlamääralised korrektsioonid. Ühtsete määrade 
kohaldamine hõlbustab liikmesriikide juhtimis- ja kontrollisüsteemides tuvastatud 
probleemide ühetaolist käsitlemist. DG AGRI arvab maksete tegemisel veariski 
sisaldanud summast maha hinnangulised tulevased finantskorrektsioonid ja 
tagasimaksenõuded, et arvutada välja lõplik veariski sisaldav summa.  

6.44. Makseasutuste esitatud kontrollistatistika näitas, et veamäär on 0,9% ÜPP 
kogukulutustest. Võttes arvesse sertifitseerimisasutuste tööd ja enda tehtud auditeid, 
arvutas DG AGRI, et hinnanguline veariski sisaldav summa maksete tegemisel oli 
1 020,68 miljonit eurot, mis moodustas ligikaudu 1,8% 2021. aasta ÜPP kuludest 
tervikuna. DG AGRI hinnangul oli maksete vearisk (korrigeeritud veamäär) otsetoetuste 
puhul ligikaudu 1,4%, maaelu arengu puhul 2,9% ja turumeetmete puhul 2,1%. DG 
AGRI iga-aastases tegevusaruandes esitatud teave korrektsuse kohta on kooskõlas 
meie leidude ja järeldustega ning auditi käigus saadud teadmistega. 

6.45. Kontrollisime DG CLIMA aasta tegevusaruandes esitatud korrektsust 
käsitlevat teavet piiratud ulatuses. Märkisime oma piiratud läbivaatamise põhjal, et 
makse tegemise (või lõpetamise) lõpliku veariski arvutamise metoodika oli kooskõlas 
komisjoni suunistega. 
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Komisjoni iga-aastane haldus- ja tulemusaruanne 

6.46. Komisjoni iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes esitatud komisjoni 
hinnanguline maksete vearisk on loodusvarade rubriigi puhul 1,8%. 
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Järeldus ja soovitused 

Järeldus 

6.47. Kokkuvõttes viitab meie kogutud ja käesolevas peatükis esitatud auditi 
tõendusmaterjal sellele, et rubriigi „Loodusvarad ja keskkond“ kulutuste veamäär oli 
olulisuse piirmäära lähedal (vt punkt 6.14). Mitmeaastase finantsraamistiku kõnealuse 
rubriigi tehingute testimine näitab, et andmekogumi hinnanguline veamäär oli 1,8%.  

6.48. Meie tulemused näitavad, et otsetoetused, mis moodustavad 
67% 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, merendus, kalandus, keskkond ja kliimameetmed, mis moodustavad 
33% kulutustest.  

Soovitused 

6.49. 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 soovituse15. Lisas 6.2 antakse ülevaade meie 2019. aasta aastaaruandes 
esitatud soovituse täitmisest.  

6.50. Leiame, et soovitus on mõnes aspektis ellu viidud, kuna komisjon on võtnud 
mõningaid meetmeid tuvastatud probleemide lahendamiseks. Kordasime neid 
soovitusi oma hiljutises eriaruandes pettuste kohta ÜPP valdkonnas. Seadsime 
soovituste täitmise tähtajad 2023. aastaks pettuseriskide ja liikmesriikide pettuste 
ennetamise meetmete analüüsimisele, ning 2024. aastaks Arachne andmekaeve- ja 
riskihindamisvahendi kasutamise edendamisele rohkemate makseasutuste poolt. 

6.51. Mainitud analüüsi ning 2021. aastat puudutavate leidude ja järelduste alusel 
esitame komisjonile järgmised soovitused. 

                                                      
15 2019. aasta aastaaruande punktid 6.34–6.41 ja 6.44. 
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Soovitus 6.1. Edendada uute tehnoloogiate kasutamist ÜPP 
maksetega seotud vigade ennetamiseks 

Seire teel tehtavate kontrollide kasutamisel saadud kogemustele tuginedes hõlbustada 
parimate tavade jagamist selle kohta, kuidas liikmesriigid kasutavad ÜPP toetuste 
kontrollimiseks uusi tehnoloogiaid, et toetada liikmesriike pindala seiresüsteemi 
rakendamisel alates 2023. aastast. 

Soovituse täitmise tähtaeg: 2023 

Soovitus 6.2. Meetme M21 maksete kontrollimine 

Viia läbi auditeid ning tagada seire ja hindamine, kinnitamaks, et meetme M21 raames 
eraldatud vahendid on nõuetekohaselt suunatud toetuskõlblikele toetusesaajatele, 
kelle likviidsusprobleemid ohustavad nende põllumajandus- või äritegevuse 
järjepidevust. 

Soovituse täitmise tähtaeg: auditeerimise jaoks 2023. aasta ning seire ja hindamise 
jaoks 2025. aasta 
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Lisad 

6.1 lisa. Teave ELi tegevuse kohta liikmesriikides ja 
Ühendkuningriigis 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal. 

Liikmesriigid,
kus tehinguid auditeeriti

Maksete ning tehingute testimise tulemused 2021. aastal igas liikmesriigis ja Ühendkuningriigis

Auditeeritud tehingud

Liikmesriigid 

Maksed kokku 
Maaelu areng

Turumeetmed

Muu

Kvantifitseeritavad vead

(miljonites eurodes)

Prantsusmaa 9339 544 6808 1915 73 25 6
Hispaania 6905 611 5057 1149 88 17 1
Saksamaa 6114 125 4615 1354 20 28 4
Itaalia 5730 683 3557 1471 20 18 3
Poola 4821 32 3320 1419 51 18 3
Rumeenia 3174 62 1885 1215 11 16 1
Kreeka 2725 50 1991 636 48 9 1
Ungari 1892 34 1276 577 5 14 -
Iirimaa 1545 9 1181 345 11 4 1
Portugal 1320 102 756 401 62 11 -
Austria 1290 24 683 581 2 12 3
Bulgaaria 1233 24 843 355 11 13 -
Tšehhi 1231 17 852 357 4 - -
Rootsi 1016 13 673 320 10 -
Soome 964 9 517 428 10 4 -
Taani 953 10 798 117 28 4 -
Madalmaad 875 52 651 163 9 - -
Horvaatia 757 13 348 382 14 4 -
Leedu 708 4 510 189 4 4 -
Ühendkuningriik 706 0 41 634 31 - -
Belgia 645 59 499 83 5 3 -
Slovakkia 536 12 385 139 0 - -
Läti 432 2 295 124 11 8 -
Eesti 285 2 165 106 12 - -
Sloveenia 261 7 133 119 3 - -
Küpros 77 5 47 22 2 - -
Luksemburg 52 1 34 17 0 - -
Malta 22 0 5 15 2 - -

Otsetoetused
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6.2 lisa. Varasemate soovituste põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täidetud 

Täitmata Ei ole 
asjakohane 

Ebapiisavad 
tõendid Suuremas 

osas Osaliselt 

2019 

Esitame järgmised soovitused: 

1. soovitus: 

komisjon peaks ajakohastama oma analüüsi 
ÜPP pettuseriskide kohta sagedamini, 
analüüsima liikmesriikide pettuste ennetamise 
meetmeid ja levitama parimaid tavasid 
Arachne kasutamisel, et veelgi julgustada 
makseasutusi seda kasutama. 

  X    

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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7. peatükk 

Ränne ja piirihaldus 
Julgeolek ja kaitse 
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Sisukord 
Punkt 

Sissejuhatus 7.1.–7.9. 
Lühikirjeldus 7.2.–7.8. 

Auditi ulatus ja käsitlusviis 7.9. 

Tehingute korrektsus 7.10.–7.11. 

Sisekontrollisüsteemide elementide kontrollimine 7.12.–7.14. 
Auditeerimisasutuste töö läbivaatamine – iga-aastased 
kontrolliaruanded ja kulude auditeerimine 7.12.–7.14. 

Aasta tegevusaruanded ja muu juhtimiskord 7.15.–7.16. 

Järeldus ja soovitused 7.17.–7.19. 
Järeldus 7.17. 

Soovitused 7.18.–7.19. 

Lisad 
7.1 lisa. Varasemate soovituste põhjal võetud meetmed 
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Sissejuhatus 
7.1. Käesolevas peatükis esitatakse meie leiud mitmeaastase finantsraamistiku 
rubriigi 4 „Ränne ja piirihaldus“ ja rubriigi 5 „Julgeolek ja kaitse“ kohta. Kajastame neid 
rubriike ühes peatükis, sest eelmisel mitmeaastase finantsraamistiku perioodil 
kirjendati need peamiselt ühte rubriiki – mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 3 
„Julgeolek ja kodakondsus“ alla. Joonisel 7.1 ja joonisel 7.2 antakse ülevaade nende 
rubriikide 2021. aasta peamistest tegevustest ja kulutustest. 
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Joonis 7.1. Maksed ja auditi andmekogum – ränne ja piirihaldus 

 
(*) Eelmaksed hõlmavad 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 2021. aastal. 
(**) Vastavalt aluseks olevate tehingute ühtsele määratlusele (üksikasjad on toodud lisa 1.1 punktis 12). 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Liidu 2021. aasta konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruande andmete põhjal. 

2021. aasta auditi andmekogum võrreldes maksetega

2021. aasta maksed – kokku 2,5

2021. aasta auditi andmekogum – 2,6

Eelmaksete tasaarvestamine (**): 1,3

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond 
(AMIF)

1,2 (48,2%)
Detsentraliseeritud asutused

0,9 (35,6%)

Sisejulgeolekufondi välispiiride ja viisade rahastamisvahend
0,4 (16,2%)

2021. aasta maksete jaotus suuruse alusel

Ränne ja piirihaldus
2,5 mld eurot (1,4% ELi eelarve kulutustest)

Eelmaksed (*): 2,2

Iga-aastane otsus raamatupidamisarvestuse 
heakskiitmise kohta: 1,0 

Vahe- ja lõppmaksed: 0,3

(miljardites eurodes)

Vahe- ja lõppmaksed: 0,3
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Joonis 7.2. Maksed ja auditi andmekogum – julgeolek ja kaitse 

 
(*) Eelmaksed hõlmavad 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 2021. aastal. 
(**) Vastavalt alustehingute ühtsele määratlusele (üksikasjad on toodud lisa 1.1 punktis 12). 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Liidu 2021. aasta konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruande andmete põhjal. 

Lühikirjeldus 

7.2. Võttes arvesse rände ja piirihalduse kasvavat tähtsust viimastel aastatel, on 
Euroopa Liit loonud mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 rubriigi 4 konkreetselt 
nende poliitikavaldkondade jaoks. 2021. aasta kõige olulisem kuluvaldkond on seotud 
mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 projektide ja kavade lõpuleviimisega. 

2021. aasta auditi andmekogum võrreldes maksetega

2021. aasta maksed – kokku 0,7

2021. aasta auditi andmekogum – 0,6

Eelmaksete tasaarvestamine (**): 0,4

Euroopa Kaitsefond
0,2 (29,2%)

Detsentraliseeritud asutused
0,2 (28,7%)

Sisejulgeolekufond – politsei (ISF-P)
0,2 (24,3%)

Tuumaohutus ja dekomisjoneerimine
0,1 (17,8%)

2021. aasta maksete jaotus suuruse alusel

Eelmaksed (*):  0,6

Iga-aastane otsus 
raamatupidamisarvestuse 
heakskiitmise kohta: 0,1 

Vahe- ja lõppmaksed: 0,1

(miljardites eurodes)

Julgeolek ja kaitse
2,5 mld eurot (0,4% ELi eelarve kulutustest) 

Vahe- ja lõppmaksed: 0,1
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Seega, nagu on näidatud joonisel 7.1, tuleb suurem osa kulutustest perioodi 
2014–2020 Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi1 tegevuse lõpetamisest ning 
viimaste maksete tegemisest Sisejulgeolekufondi piiride ja viisade 
rahastamisvahendist2 (ISF-BV). Perioodi 2014–2020 Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi eesmärk oli edendada rändevoogude tõhusat haldamist ning luua 
varjupaiga- ja sisserändeküsimuste käsitlemiseks ühine ELi lähenemisviis. ISF-BV 
eesmärk oli tagada ELis kõrge turvalisuse tase, hõlbustades samal ajal seaduslikku 
reisimist välispiiride ühetaolise ja kõrgetasemelise kontrolli ning Schengeni viisade 
mõjusa menetlemise abil. 

7.3. Need 2014.–2020. aasta vahendid on aastateks 2021–2027 asendatud vastavalt 
uue Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi3 ning integreeritud piirihalduse fondi 
piirihalduse ja viisapoliitika rahastuga4. Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi 
eesmärk aastaiks 2021–2027 on edendada rändevoogude tõhusat juhtimist ning 
rakendada, tugevdada ja arendada ühist varjupaiga- ja sisserändepoliitikat. Piirihalduse 
ja viisapoliitika rahastu eesmärk on toetada tugevat ja tõhusat integreeritud 
piirihaldust liidu välispiiridel, tagades julgeoleku kõrge taseme ja kaitstes isikute vaba 
liikumist ELi territooriumil. 

7.4. Rubriigi 4 teine oluline kuluvaldkond on rahaliste vahendite eraldamine 
kolmele detsentraliseeritud asutusele5 (EUAA, Frontex, eu-LISA), mis tegelevad ELi 
peamiste prioriteetide rakendamisega rände ja piirihalduse valdkonnas. 

7.5. Mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 rubriik 5 käsitleb julgeolekut ja 
kaitset. Nagu on näidatud joonisel 7.2, hõlmab julgeoleku komponent viimaseid 
makseid Sisejulgeolekufondist (politsei rahastamisvahend aastateks 2014–2020), 
tuumarajatiste dekomisjoneerimise rahastamist (ELi rahaline toetus tuumarajatiste 
dekomisjoneerimiseks Bulgaarias, Leedus ja Slovakkias) ning kolme ELi 
detsentraliseeritud asutuse rahastamist julgeoleku valdkonnas (EMCDDA, Europol, 

                                                      
1 Määrus (EL) nr 516/2014, millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond. 

2 Määrus (EL) nr 515/2014, millega luuakse Sisejulgeolekufondi osana välispiiride ja viisade 
rahastamisvahend. 

3 Määrus (EL) 2021/1147, millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond. 

4 Määrus (EL) 2021/1148, millega luuakse Integreeritud Piirihalduse Fondi osana piirihalduse 
ja viisapoliitika rahastu. 

5 Käsitleme neid asutusi eraldi oma iga-aastastes eriaruannetes. 
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CEPOL)6. Kaitsekomponent hõlmab Euroopa Kaitsefondi, mis toetab ühiseid 
kaitseprojekte teadus- ja arendustegevuse kõigis etappides. 

7.6. Sisejulgeolekufondi7 kohaldamisala on perioodil 2021–2027 varasemast kitsam 
(sest perioodi 2014–2020 Sisejulgeolekufondi piiride ja viisade rahastamisvahendi 
eesmärke täidab nüüd teine rahastamisvahend) ja piirdub Sisejulgeolekufondi 2014.–
2020. aasta politseikoostöö rahastamisvahendi rahastamiseesmärkidega8. 
Rahastamiseesmärkide abil soovitakse suurendada julgeolekut ELis, eelkõige 
terrorismi, radikaliseerumise, raske ja organiseeritud kuritegevuse ning 
küberkuritegevuse ennetamise ja nende vastu võitlemise, kuriteoohvrite abistamise ja 
kaitsmise ning julgeolekuga seotud intsidentideks, ohtudeks ja kriisideks valmisoleku, 
nende eest kaitsmise ja nende ohjamise kaudu. Kõige olulisem kuluvaldkond aastal 
2021 on aga seotud mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 allesjäänud projektide 
ja kavade lõpuleviimisega. 

7.7. Suuremat osa perioodi 2014–2020 Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi 
ning Sisejulgeolekufondi vahenditest haldavad liikmesriigid (või Schengeni 
assotsieerunud riigid) ning komisjoni rände ja siseasjade peadirektoraat (DG HOME) 
koos. Selle korra kohaselt rakendavad liikmesriigid mitmeaastaseid Varjupaiga-, Rände- 
ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi riiklikke programme, mille komisjon on 
heaks kiitnud. 

7.8. 2021. aastal tõhustasid liikmesriigid taas oma riiklike programmide 
rakendamist. Sellest hoolimata on märkimisväärsed summad veel välja maksmata ning 
asjaolu, et 2014.–2020. aasta rahalised vahendid tuleb ära kasutada 2024. aasta 
juuniks9, võib veelgi suurendada survet liikmesriikide ametiasutustele. Joonisel 7.3 
esitatakse kokkuvõte kuludest, mille liikmesriigid on esitanud komisjonile hüvitamiseks 
alates programmitöö perioodi 2014–2020 algusest. 

                                                      
6 Käsitleme neid asutusi eraldi oma iga-aastastes eriaruannetes. 

7 Määrus (EL) 2021/1149, millega luuakse Sisejulgeolekufond. 

8 Määrus (EL) nr 513/2014, millega luuakse Sisejulgeolekufondi osana politseikoostöö, 
kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahend. 

9 Määrus (EL) 2022/585, millega kehtestatakse Varjupaiga, Rände- ja Integratsioonifondi ning 
politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja piiriülese, raske ja organiseeritud kuritegevuse 
vastu võitlemise rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad üldsätted. 
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Joonis 7.3. Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning 
Sisejulgeolekufondi riiklike programmide kulud on küll suurenenud, kuid 
suur osa eelarvest on endiselt kasutamata 

 
(*) Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi/Sisejulgeolekufondi liikmesriigi tasandi kulud 
deklareeritakse komisjonile ja komisjon kiidab need kulude kandmisele järgneval aastal heaks. Seega 
näitab komisjoni 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne liikmesriikide 2020. aasta kulutusi. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Komisjoni andmete põhjal (liikmesriikide programmid ning 
kontrollimise ja heakskiitmise otsused kuni 2021. aasta lõpuni). 

Auditi ulatus ja käsitlusviis 

7.9. Vastavalt lisas 1.1 kirjeldatud auditi käsitlusviisile ja meetodeile kontrollisime 
kõnealuste mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide puhul 2021. aastal järgmist: 

a) 28 tehingust koosnev valim, mis aitab küll kaasa meie üldise kinnitava avalduse 
koostamisele, kuid ei ole statistiliselt esinduslik mitmeaastase finantsraamistiku 
kõnealuste rubriikide kulutuste suhtes. Seetõttu ei saa me arvutada nende 
rubriikide hinnangulist veamäära. Valim koosnes 14 tehingust, mille eelarvet 
täidetakse koostöös liikmesriikidega10 (kaks tehingut igast liikmesriigist), kuuest 
komisjoni otsese eelarve täitmise raames tehtud tehingust (rubriik 4) ja viiest 
kaudse eelarve täitmise raames tehtud tehingust (kaks rubriigi 4, kolm rubriigi 5 

                                                      
10 Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Poola ja Rootsi rubriigi 4 puhul ning Bulgaaria ja Leedu 

rubriigi 5 puhul. 
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puhul), samuti kolmest asutustele tehtud ettemaksete tasaarvestusest (kaks 
rubriigi 4, üks rubriigi 5 puhul); 

b) DG HOME’i aasta tegevusaruandes esitatud tehingute korrektsust puudutav teave 
ning selle kajastamine komisjoni aasta haldus- ja tulemusaruandes; 

c) valitud süsteemid, mille raames uuriti: 

i) kolmelt auditeerimisasutuselt11 saadud ja Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi 2020. aasta raamatupidamise 
aastaaruandele lisatud iga-aastaseid kontrolliaruandeid; hindasime, kas need 
aruanded olid asjaomase määrusega kooskõlas12; 

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

  

                                                      
11 Bulgaaria, Malta ja Rootsi. 

12 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/1291 vastutavate asutuste määramise ning nende 
juhtimis- ja kontrolliülesannete ning auditeerimisasutuste staatuse ja kohustuste kohta. 
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Tehingute korrektsus 
7.10. 28-st kontrollitud tehingust oli vigadest mõjutatud üheksa (32%). Avastasime 
kuus kvantifitseeritavat viga, millel oli mõju ELi eelarvest makstud summadele. Vead 
olid seotud tõendavate dokumentide puudumise, rahastamiskõlbmatute kulude ja 
riigihangetega. Selgituses 7.1 on toodud näiteid meie kvantifitseeritud vigadest. 

Selgitus 7.1 

Toetuskõlbmatute sõidukitüüpide soetamine 

Auditeerisime üht politseikoostöö rahastamisvahendi (ISF-Police) projekti, mille 
eelarvet täidetakse koostöös Bulgaariaga. Projekti viis ellu üks ministeeriumi 
osakond ja see hõlmas 18 uue maastikusõiduki ostmist. 

Koostasime juhuvalimi projekti käigus ostetud kümnest sõidukist, et seda 
üksikasjalikumalt kontrollida. Leidsime, et neist sõidukitest ainult viis vastas 
direktiivis 2007/46/EÜ esitatud maastikusõidukite määratlusele. Seetõttu 
leidsime, et 50% projektikuludest on rahastamiskõlbmatud kulud. Lisaks ei olnud 
sõidukite kasutamise register piisavalt üksikasjalik tõendamaks, et ostetud 
sõidukeid kasutati üksnes projekti raames. 

Deklareeritud rahastamiskõlbmatud majutuskulud 

Ühe auditeeritud Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi erakorralise abi 
projekti rakendas ühe Iirimaa ministeeriumi osakond. Projekti eesmärk oli pakkuda 
varjupaigataotlejatele erakorralist majutust (sealhulgas toitlustamist). Kuna nende 
majutusportfell oli nõudluse rahuldamiseks ebapiisav, korraldasid Iirimaa 
ametiasutused hanke hotellides ja külalistemajades ruumide rentimiseks. 
Kontrollisime väljamaksetaotluses esitatud kümnest arvest koosnevat valimit. 

Auditeerisime hankemenetlust, mille tulemusel sõlmiti lepingud hotellide ja 
külalistemajadega. Kuna Iirimaa ametiasutused ei esitanud teatavaid olulisi 
hankedokumente ja teavet, ei olnud meil võimalik kontrollida, kas hange oli 
nõuetekohaselt korraldatud. Leidsime ka, et pakkujaid oli koheldud ebavõrdselt 
(nt üks pakkumus lükati tagasi, sest kõnealusel hotellil oli liiga vähe tube, kuid 
teiste sama või isegi väiksema tubade arvuga hotellide pakkumused võeti vastu). 
Seetõttu ei ole meil tõendeid selle kohta, et need lepingud oleks sõlmitud 
kohaldatavate riigihankealaste õigusaktide alusel. Seega on meie hinnangul 100% 
deklareeritud kuludest ELi rahastamise saamiseks rahastamiskõlbmatud. 
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Lisaks ei olnud osa hotellidega sõlmitud lepingutest kehtivad, sest mõlemad 
pooled ei olnud neile alla kirjutanud või ei hõlmanud need kontrollitud arvete 
perioodi. Osal arvetel märgitud summadest puudus ka lepinguline alus. See 
mõjutab ka kulude rahastamiskõlblikkust. 

Iirimaa ametiasutused ei jälginud ega dokumenteerinud nõuetekohaselt 
erakorralise majutuse tegelikku kasutamist. Samuti ei esitanud nad piisavaid 
tõendeid selle kohta, et hotellidesse majutatud inimesed on tõepoolest 
varjupaigataotlejad. 

Iirimaa ametiasutused esitasid koos väljamaksetaotlusega audititõendi, kuid 
välisaudiitorid ei kajastanud ühtegi eespool kirjeldatud viga. Samuti ei leidnud DG 
HOME neid vigu enne makse tegemist tehtud kontrollides. 

7.11. Leidsime ka kuus õigusnormide ja finantsnõuete eiramise juhtumit, millel ei 
olnud mõju ELi eelarvele. Juhtumid puudutasid näiteks väljamaksetaotluste toetuseks 
mittetäielike dokumentide esitamist ja osaliselt läbipaistmatu metoodika kasutamist 
ühikuhindade standardiseeritud astmiku arvutamiseks osana lihtsustatud 
kuluvõimalusest. 
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Sisekontrollisüsteemide elementide 
kontrollimine 

Auditeerimisasutuste töö läbivaatamine – iga-aastased 
kontrolliaruanded ja kulude auditeerimine 

7.12. Vaatasime läbi kolme sellise asutuse töö, mille ülesanne on auditeerida oma 
liikmesriigi Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi/Sisejulgeolekufondi 
raamatupidamise aastaaruandeid (Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi puhul 
Malta ja Rootsi ning Sisejulgeolekufondi puhul Bulgaaria) ning esitada komisjonile iga-
aastane kontrolliaruanne. Meie eesmärk oli hinnata, kas need asutused olid: 

a) käsitlenud kõiki makseliike, mida fondide rakendamise eest vastutavad asutused 
olid teinud; 

b) kasutanud asjakohast valimi moodustamise meetoodikat; 

c) kaasanud valimisse piisaval arvul tehinguid, et oleks võimalik teha järeldusi kogu 
andmekogumi kohta; 

d) arvutanud veamäära õigesti13 ning 

e) kehtestanud piisavad menetlused usaldusväärsete auditiarvamuste ja -aruannete 
esitamiseks14. 

7.13. Auditeerimisasutused olid välja töötanud ja rakendanud piisava kvaliteediga 
üksikasjalikud menetlused, mille alusel kajastada oma tööd iga-aastastes 
kontrolliaruannetes. Leidsime siiski puudusi nende aruandluses. Komisjon kajastas 
kõiki neid probleeme oma hinnangus eelarveaasta 2020 kontrolliaruannete kohta. 
Esitame oma leiud selgituses 7.2. 

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

14 Kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/646 (raamatupidamisarvestuse iga-
aastase kontrollimise ja heakskiitmise menetluse rakendamise ning vastavuskontrolli 
rakendamise kohta) lisas esitatud juhtimis- ja kontrollisüsteemide põhinõudega 14. 
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Selgitus 7.2 

Puudused iga-aastastes kontrolliaruannetes 

Puudused Liikmesriik Võimalik mõju 

Kulude auditeerimiseks ei kasutata 
juhuvalimit, mis ei ole kooskõlas 
komisjoni delegeeritud määrusega 
(EL) 2018/1291. 

Malta 

Auditeerimisasutuse 
töö annab piiratud 
kindlust. 

Esitatud andmed ei 
olnud 
usaldusväärsed. 

Rahastamise eest vastutav asutus 
esitas raamatupidamise aastaaruande 
projekti auditeerimisasutusele enne 
oma kontrollide lõpuleviimist. 
Seetõttu ei olnud auditeerimisasutuse 
koostatud auditivalimi aluseks olev 
auditi andmekogum täpne. 

Malta 

Esialgse ja lõpliku raamatupidamise 
aastaaruande vahelisi erinevusi ei 
selgitatud. 

Rootsi 

Allesjäänud veamäära ebatäpne 
esitamine ja ebaõige auditiarvamus 
raamatupidamise aastaaruande 
kohta. 

Malta 

Mittetäielik aruandlus selliste kulude 
auditite kohta, mis on seotud eelmiste 
aastate raamatupidamise 
aastaaruannetes deklareeritud 
negatiivsete maksete või ettemaksete 
tasaarvestamiseks tehtavate 
maksetega. 

Bulgaaria 

 

7.14. Valisime samalt kolmelt auditeerimisasutuselt välja 15 audititoimikut. 
Vaatasime toimikute alusel, kas auditeerimisasutuste kehtestatud auditiprotseduurid 
olid asjakohased ja hõlmasid kõiki Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi/Sisejulgeolekufondi määrustes sätestatud rahastamiskõlblikkuse 
kriteeriume15. Kokkuvõttes leidsime, et auditeerimisasutustel olid üksikasjalikud 
auditikavad ja nad kasutasid oma järelduste toetamiseks kontrollnimekirju. Samas 
avastasime ka puudusi, mis on ära toodud selgituses 7.3. 

                                                      
15 Vt komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/646 lisas esitatud põhinõue nr 12. 
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Selgitus 7.3 

Puudused auditeerimisasutuste töös 

Puudused Liikmesriik Võimalik mõju 

Projektide valikuprotsessi ei 
kontrollitud nõuetekohaselt. Rootsi 

Rahastamiskõlbmatuid 
kulusid ei avastatud. 

Auditijäreldused ei ole 
usaldusväärsed. 

Auditeerimisasutuse 
töö annab piiratud 
kindlust. 

Hankemenetlusi ei kontrollitud 
nõuetekohaselt. Bulgaaria 

Kulude rahastamiskõlblikkust ei 
testitud piisavalt. 

Bulgaaria 

Rootsi 

Ebapiisav kontrolljälg või audititöö 
ja -tulemuste puudulik 
dokumenteerimine. 

Bulgaaria 

Rootsi 
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Aasta tegevusaruanded ja muu 
juhtimiskord 
7.15. Eelarveaasta 2021 kohta vaatasime läbi DG HOME’i aasta tegevusaruande. 
Keskendusime oma analüüsis sellele, kas DG HOME oli oma aasta tegevusaruandes 
esitanud korrektsusega seotud teavet vastavalt komisjoni juhistele ning kas see teave 
oli kooskõlas meie auditite käigus saadud teabega. Me ei leidnud teavet, mis võiks 
meie järeldustega vastuollu minna. 

7.16. Vaatasime läbi DG HOME’i koostatud hinnangud veariski sisaldanud 
summade kohta makse tegemise ajal ja kontode sulgemisel. Leidsime, et need on 
arvutatud vastavalt sisemeetoditele ja esitatud aasta haldus- ja tulemusaruandes 
korrektselt. 2021. aasta kogusummast (2,511 miljardit eurot) hindas DG HOME 
maksete tegemise ajal veariski sisaldavaks kogusummaks 48 miljonit eurot (1,91%) 
ning järgnevatel aastatel tehtavatest kontrollidest tulenevate korrektsioonide 
väärtuseks 16 miljonit eurot. 

DG HOME’i peadirektor kinnitas, et tal on piisav kindlus selle kohta, et aasta 
tegevusaruandes kirjeldatud tegevustele eraldatud vahendeid kasutati 
sihtotstarbeliselt ja kooskõlas usaldusväärse juhtimise põhimõtetega, kuid lisas ka 
mõningad reservatsioonid. Kuna meiepoolne 25 tehingu kontrollimine puudutab vaid 
väikest osa DG HOME’i vastutusalasse kuuluvatest tehingutest, ei saa me seda väidet 
oma töö tulemuste põhjal kinnitada. 
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Järeldus ja soovitused 

Järeldus 

7.17. Tehingute ja süsteemide uurimisel ilmnes kaks valdkonda, mis vajaksid 
parandamist (vt punktid 7.10–7.11). Me ei auditeerinud piisaval arvul tehinguid, et 
hinnata nende mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide veamäära (vt punkt 7.9). 
Tehingute testimise tulemused moodustavad osa meie kinnitavast avaldusest. 

Soovitused 

7.18. Lisas 7.1 on toodud meie leiud 2019. aasta aastaaruandes esitatud kolme 
soovituse täitmise analüüsi kohta. Soovituste täitmise tähtaeg oli 2021. aasta. 
Leidsime, et komisjon oli need kolm soovitust täielikult täitnud. 

a) Leiame, et 1. soovitus, mille kohaselt peaks komisjon andma Varjupaiga-, Rände- 
ja Integratsioonifondi/Sisejulgeolekufondi auditeerimisasutustele suunised auditi 
katvuse arvutamiseks, kui nad kasutavad allvalimit, on täidetud. Sellise hinnangu 
aluseks on asjaolu, et DG HOME andis 2021. aasta juulis välja suunise allvalimite 
kohta. 

b) Leiame, et 2. soovitus, mille kohaselt peaks komisjon Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi auditeerimisasutustele meelde 
tuletama, et nad peavad järgima tema juhiseid valimi moodustamise ja veamäära 
arvutamise kohta, on täidetud. Lähtume oma hinnangus asjaolust, et komisjon on 
iga-aastase raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise raames 
auditeerimisasutustele saadetud kirjades esitanud asjakohased ja kohandatud 
valimi koostamise suunised ja tagasiside. 

c) Leiame, et 3. soovitus, mille kohaselt peaks komisjon andma Varjupaiga-, Rände- 
ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi auditeerimisasutustele suuniseid 
auditiprotseduuride dokumenteerimise, nende tulemuste ja kogutud auditi 
tõendusmaterjali kohta, on täidetud. Tugineme oma hinnangus asjaolule, et 2021. 
aasta märtsis saatis komisjon auditeerimisasutustele brošüüri pealkirjaga 
„Reflection paper on audit documentation – Good practices from and for 
auditors“. 

7.19. Mainitud analüüsi ning 2021. aastat puudutavate leidude ja järelduste alusel 
esitame komisjonile järgmised soovitused. 
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Soovitus 7.1. Kontrolljälg ja hanked 

Anda liidu meetmete ja erakorralise abi saajatele ning DG HOME’i rahaliste vahendite 
rakendamise eest vastutavatele liikmesriikide ametiasutustele täiendavaid suuniseid 
järgmise kohta: 

a) eeskirjad asjakohaste tõendavate dokumentide kogumise kohta, mida saab 
esitada kontrollide või auditite korral; 

b) kohustus järgida kaupade või teenuste ostmisel riigihankeid käsitlevaid 
siseriiklikke eeskirju. 

Soovituse täitmise tähtaeg: 2023. aasta lõpp 

Soovitus 7.2. DG HOME’i poolt otse hallatavate meetmete 
projektikulude rahastamiskõlblikkus 

Teha kulude rahastamiskõlblikkuse sihipärasemat eelkontrolli, eriti erakorralise abi 
puhul, pöörates erilist tähelepanu võimalikele riskidele, mis on seotud järgmisega: 

a) kulude liik (nt hanked) ja 

b) toetusesaaja liik (nt toetusesaajad, kellel on vähe kogemusi ELi rahastamisega või 
kellel puudub see üldse). 

Seejuures peaks komisjon võtma arvesse asjaolu, et kontrollitõendite kasutamine 
toetusesaajate maksenõuete toetamiseks on piiratud. 

Soovituse täitmise tähtaeg: 2023. aasta lõpp 
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Lisad 

7.1 lisa. Varasemate soovituste põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täidetud 

Täitmata Ei ole 
asjakohane 

Ebapiisavad 
tõendid Suuremas 

osas Osaliselt 

2019 

Soovitame komisjonil: 

1. soovitus Anda liikmesriikide 
auditeerimisasutustele Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi 
jaoks suuniseid selle kohta, kuidas arvutada 
auditi katvust, kui nad kasutavad allvalimeid. 
Nõu tuleks anda selleks, et tagada valimi 
piisavus ja asjakohasus, andes seega audiitorile 
nõuetekohase aluse järelduste tegemiseks kogu 
auditeeritava andmekogumi kohta. 

Tähtaeg: 2021. aasta jooksul 

X      
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täidetud 

Täitmata Ei ole 
asjakohane 

Ebapiisavad 
tõendid Suuremas 

osas Osaliselt 

2. soovitus Tuletada liikmesriikide Varjupaiga-, 
Rände- ja Integratsioonifondi ning 
Sisejulgeolekufondi auditeerimisasutustele 
meelde, et nad peavad järgima komisjoni 
juhiseid valimi moodustamise ja veamäära 
arvutamise kohta. Kasutada tuleks eelkõige 
juhuvalimeid, andmekogumi igal valimikontrolli 
ühikul peaks olema võimalus saada valituks ja 
vajaduse korral tuleks kõik vead ekstrapoleerida 
asjaomasele andmekogumile. 

Tähtaeg: 2021. aasta jooksul 

X      

3. soovitus Anda liikmesriikide Varjupaiga-, 
Rände- ja Integratsioonifondi ning 
Sisejulgeolekufondi auditeerimisasutustele 
suuniseid selle kohta, et asutused 
dokumenteeriksid piisaval ja asjakohasel viisil 
oma auditiprotseduuride laadi, ajastust ja 
ulatust, nende tulemusi ja kogutud auditi 
tõendusmaterjali. 

Tähtaeg: 2021. aasta jooksul 

X      

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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8. peatükk 

Naabrus ja maailm 
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Sisukord 
Punkt 

Sissejuhatus 8.1.–8.7. 
Lühikirjeldus 8.2.–8.6. 

Auditi ulatus ja käsitlusviis 8.7. 

Tehingute korrektsus 8.8.–8.14. 

Aasta tegevusaruanded ja muu juhtimiskord 8.15.–8.26. 
DG ECHO aasta tegevusaruanne 8.15.–8.19. 

DG NEARi 2021. aasta allesjäänud veamäära kokkuleppeline toiming 8.20.–8.25. 

DG INTPA aasta tegevusaruanne 8.26. 

Järeldus ja soovitused 8.27.–8.33. 
Järeldus 8.27. 

Soovitused 8.28.–8.33. 

Lisad 
8.1 lisa. DG NEARi ja DG INTPA maksed delegatsioonide 
kaupa 

8.2 lisa. Rubriigi „ Naabrus ja maailm“ kohta varem esitatud 
soovituste põhjal võetud meetmed 
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Sissejuhatus 
8.1. Käesolevas peatükis esitatakse meie leiud mitmeaastase finantsraamistiku 
rubriigi 6 „Naabrus ja maailm“ kohta. Joonisel 8.1 antakse ülevaade rubriigi 2021. aasta 
peamistest tegevustest ja kulutustest. 

Joonis 8.1. Maksed ja auditi andmekogum 

 
(*) Vastavalt alustehingute ühtsele määratlusele (üksikasjad on toodud lisa 1.1 punktis 12). 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Liidu 2021. aasta konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruande andmete põhjal. 

2021. aasta auditi andmekogum võrreldes maksetega

Eelmaksed (*): 8,1

2021 aasta maksed kokku – 10,9 miljardit eurot

2021. aasta auditi andmekogum – kokku 10,0 miljardit eurot

Vahe-/lõppmaksed 2,8

Vahe-/lõppmaksed  2,8

Naabruspiirkonna, arengu- ja 
rahvusvahelise koostöö instrument 

„Globaalne Euroopa“
5,8 (53,0%) 

2021. aasta maksete jaotus suuruse alusel

Naabrus ja maailm
10,9 mld eurot (6,0% ELi eelarve kulutustest)

Humanitaarabi 2,4 (22,4%)

Ühinemiseelse abi rahastamisvahend  2,2 (20,0%)

Muud meetmed ja programmid 0,5 (4,6%)

(miljardites eurodes)

Eelmaksete tasaarvestamine (sh usaldusfondide väljamaksed) (*): 7,2
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Lühikirjeldus 

8.2. Kuluvaldkond koosneb mitmest rahastamisvahendist, eelkõige uuest 
naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrumendist „Globaalne 
Euroopa“ (NDICI – Globaalne Euroopa)1 ja ühinemiseelse abi rahastamisvahendist. See 
hõlmab ka humanitaarabi eelarvet. 

8.3. Naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrumendi „Globaalne 
Euroopa“ üldeesmärk on kaitsta ja edendada kogu maailmas ELi väärtusi, põhimõtteid 
ja põhihuve ning aidata edendada mitmepoolsust ja tugevamaid partnerlusi 
kolmandate riikidega. Võrreldes 2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistikuga 
kajastab see kahte olulist muudatust selles, kuidas EL rahastab välistegevust 
(välispoliitikat): 

a) koostöö Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna partnerriikidega, mida 
varem rahastati Euroopa Arengufondidest, on nüüd viidud ELi üldeelarvesse; 

b) seda koostööd rahastatakse nüüd samast vahendist kui ELi naabruspoliitikat, 
säilitades samal ajal mõlemat liiki toetuste eripärad. 

8.4. Ühinemiseelse abi rahastamisvahendi üldeesmärk on toetada abisaajariike 
reformide vastuvõtmisel ja rakendamisel, et viia nad vastavusse ELi väärtustega, 
pidades silmas ELi liikmelisust. Seeläbi parandatakse nende stabiilsust, julgeolekut ja 
heaolu. 

8.5. Peamised ELi välistegevuse rakendamisel osalevad peadirektoraadid on 
naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraat (DG NEAR), rahvusvahelise 
partnerluse peadirektoraat (DG INTPA), Euroopa kodanikukaitse ja 
humanitaarabioperatsioonide peadirektoraat (DG ECHO) ning välispoliitika vahendite 
talitus (FPI). 

8.6. Rubriigi „Naabrus ja maailm“ maksete summa oli 2021. aastal 10,9 miljardit 
eurot (lõppmaksed, sh sihtotstarbeline tulu) ja neid tehti mitmete poliitikavahendite 
(vt joonis 8.1) ja abi andmise viiside (näiteks ehitus-/tarne-/teenuslepingud, toetused, 
erilaenud, laenutagatised ja finantsabi, eelarvetoetus ja muud sihtotstarbelise 
eelarvetoetuse liigid) kaudu enam kui 150 riigis (vt lisa 8.1). 

                                                      
1 Määrus (EL) 2021/947, millega luuakse naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise 

koostöö instrument „Globaalne Euroopa“. 
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Auditi ulatus ja käsitlusviis 

8.7. Vastavalt lisas 1.1 kirjeldatud auditi käsitlusviisile ja meetodeile kontrollisime 
kõnealuse mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi puhul 2021. aastal järgmist: 

a) 67 tehingust koosnev valim, mis aitab küll kaasa meie üldise kinnitava avalduse 
koostamisele, kuid ei ole statistiliselt esinduslik mitmeaastase finantsraamistiku 
kõnealuse rubriigi kulutuste suhtes. Seetõttu ei saa me arvutada selle rubriigi 
veamäära. Valimisse kuulus 37 DG NEARi, 14 DG INTPA, 12 DG ECHO ja neli 
välispoliitika vahendite talituse tehingut. 

b) DG ECHO aasta tegevusaruandes esitatud kulutuste korrektsust puudutav teave 
ning selle kajastamine Euroopa Komisjoni aasta haldus- ja tulemusaruandes.  
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Tehingute korrektsus 
8.8. 67-st kontrollitud tehingust oli vigadest mõjutatud 32 (48%). Hoolimata valimi 
piiratud suurusest kinnitavad meie audititulemused, et mitmeaastase 
finantsraamistiku selles rubriigis on vearisk suur. Avastasime 24 kvantifitseeritavat 
viga, millel oli finantsmõju ELi eelarvest makstud summadele. Kõige levinumad 
veakategooriad rubriigis „Naabrus ja maailm“ olid kandmata kulud, 
rahastamiskõlbmatud kulud, tõendavate dokumentide puudumine ja riigihankevead. 
Selgituses 8.1 on esitatud näiteid meie kvantifitseeritud vigadest. 

Selgitus 8.1 

Osa kuludest on kandmata 

DG NEAR 

Auditeerisime soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise 
küsimustega tegeleva rahvusvahelise organisatsiooni toetuslepingu alusel 
taotletud kulusid seoses meetmetega, mille eesmärk on võidelda sooliste 
stereotüüpide vastu idapartnerluse riikides (Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, 
Gruusia, Moldova ja Ukraina). Toetuslepingu kohaselt on meetme hinnanguline 
kogumaksumus 7,9 miljonit eurot, millest ELi toetus on kuni 7 miljonit eurot. 

Kolmeaastase rakendusperioodi esimese 12 kuu kohta teatas toetusesaaja 2,2 
miljoni euro ulatuses kantud kuludest, mille komisjon heaks kiitis. Kontrollisime 
tõendavaid dokumente ja leidsime, et rahastamiskõlblikud kulud olid ainult 1,2 
miljonit eurot. Rahvusvaheline organisatsioon oli valesti deklareerinud 977 434 
eurot kantud kuludena. Kuigi see summa oli kulukohustustega seotud, ei olnud 
seda veel tegelikult ära kasutatud. Seetõttu oli komisjon ekslikult heaks kiitnud 
44% auditeeritud summast. 

Hanke-eeskirjade tõsine eiramine 

DG INTPA 

Auditeerisime 823 066 euro suurust arvet, mille töövõtja väljastas 2017. aastal 3,8 
miljoni euro suuruse teenuslepingu alusel, mis sõlmiti taastamis- ja 
ülesehitusrahastu jaoks. Lepingu eesmärk oli anda valitsusele nõudlusel põhinevat 
tehnilist ekspertiisi asjaomases riigis toimunud loodusõnnetuse järgseks 
ülesehitamiseks. 

Komisjon sõlmis lepingu konkurentsipõhise läbirääkimistega menetluse teel, 
kutsudes kaheksat ettevõtet üles pakkumusi esitama. Komisjon oli ühe varasema 
raamlepingu raames lugenud neist seitse võimalikuks teenuseosutajaks. 
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Kaheksandal ettevõttel (võitnud pakkujal) paluti esitada oma pakkumus pärast 
seda, kui ta oli vahetult enne hankemenetluse algust pöördunud selles riigis asuva 
ELi delegatsiooni poole, et väljendada oma huvi projekti vastu. Pakkumusi esitama 
kutsutud ettevõtete suutlikkust ei olnud selle menetluse jaoks eelnevalt hinnatud. 

Hindamiskomisjon kutsus kolm tehniliselt nõuetele vastavat pakkujat vestlustele, 
kuigi hankedokumentides oli selgelt märgitud, et selliseid vestlusi ei kavandatud. 
Vestluste tulemusel tõsteti eduka pakkuja tehnilist punktisummat 82 punktilt 86-
le, samas kui tema konkurentide punktisummad jäid samaks. Ilma punktisumma 
suurendamiseta oleks üks neist konkurentidest saanud rohkem punkte ja leping 
oleks sõlmitud temaga. 

Seega sõlmiti hankeleping ettevõttega, kelle suutlikkust ei olnud eelnevalt 
hinnatud ja kelle tehnilise hindamise punktisummat muudeti pärast vestlusi, mida 
hankemenetluses tegelikult ei olnud ette nähtud. Seetõttu leiame, et 
hankemenetluse tulemus ei olnud õige. 

8.9. Lisaks leidsime 12 juhtumit, mis ei vastanud õiguslikele ja finantsnõuetele. 
Need ei mõjutanud ELi eelarvet, kuid eeskirjade järgimata jätmine võib kahjustada 
usaldusväärset finantsjuhtimist ja muuta kulud rahastamiskõlbmatuks. Nõuetele 
mittevastavad juhtumid olid seotud projektide valiku ja hanke-eeskirjade 
kohaldamisega, väljamaksetaotlusi tõendavate dokumentide esitamisega ning kantud 
kulude sidumisega asjakohaste eelarveridadega. 

8.10. Tegime kindlaks kaks kuluvaldkonda, kus tehingutes esineb maksetingimuste 
tõttu vähem vigu. Need valdkonnad on i) eelarvetoetus (vt punkt 8.11) ja ii) 
rahvusvaheliste organisatsioonide rakendatavad projektid, mille suhtes kohaldatakse 
nn eeldavat käsitlusviisi (vt punkt 8.12). 2021. aastal auditeerisime kolme 
eelarvetoetuse tehingut ja 22 projekti, mida haldasid rahvusvahelised 
organisatsioonid, sealhulgas viit nn eeldava käsitlusviisi tehingut. 

8.11. Eelarvetoetusega toetatakse riigi üldeelarvet või selle teatud poliitikat või 
eesmärki. 2021. aastal maksti ELi üldeelarvest eelarvetoetuseks 0,8 miljardit eurot. 
Uurisime, kas komisjon on täitnud partnerriikidele antava eelarvetoetuse maksete 
tingimused ja kontrollinud, kas need riigid täitsid rahastamiskõlblikkuse tingimused 
(näiteks piisavad edusammud avaliku sektori finantsjuhtimises). Me ei saa korrektsuse 
auditiga hõlmata seda, mis juhtub pärast komisjonipoolse toetuse maksmist toetust 
saavale riigile, kuna edasi suunatakse summad selle riigi eelarvevahenditesse2. 

                                                      
2 Mitmes meie eriaruandes vaadeldakse eelarvetoetuse tõhusust ja tulemuslikkust, millest 

uusimad on eriaruanne nr 9/2019: „ELi toetus Marokole – siiani on tulemused olnud 
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Selgituses 8.2 on esitatud näide leiu kohta, mis on seotud eelarvetoetuse toiminguga, 
mille puhul ei olnud võimalik täpselt kindlaks teha rahastamiskõlbmatut summat. 

Selgitus 8.2 

Eelarvetoetuse osamaksete pangaülekannete tegemise tingimused 
on ebaselged 

DG INTPA 

Auditeerisime 2,9 miljoni euro suurust eelarvetoetuse osamakset, mis oli seotud 
abisaajariigi poliitika reformiga, mille eesmärk on aidata teatavatel inimrühmadel 
ühiskonda taasintegreeruda ja tööd leida. 

ELi ja abisaajariigi valitsuse vahelises rahastamislepingus on sätestatud, et 
vahendite konverteerimine eurodest kohalikku vääringusse peab toimuma 
kuupäeval, mil need krediteeritakse asjaomasele keskpanga kontole, 
täpsustamata, mida tähendab „asjaomane konto“. 

Valitsuse taotlusel kandis komisjon eurodes olevad vahendid üle ühe 
kommertspanga kontole Euroopas. Kontoväljavõttel oli näha ainult pangasisene 
ülekanne kohalikus vääringus ühelt keskpanga kontolt teisele rohkem kui kümme 
päeva hiljem. Eurode kohalikusse vääringusse konverteerimisel kasutati 
vahetuskurssi, mis kehtis kuupäeval, mil vahendid Euroopas kontole kanti. Nende 
kümne päeva jooksul oli kohalik vääring devalveerunud. 

Komisjon kiitis tehingu heaks vaatamata viivitusele vahendite ülekandmisel 
abisaajariigi keskpangale. 

Kuna puudus selgus selle kohta, milline konto oli „asjakohane“, ja kuna puudusid 
tõendid selle kohta, millal vahendid sellele kontole tegelikult kanti, ei olnud meil 
võimalik kindlaks teha vea täpset finantsmõju. 

8.12. Kui komisjoni toetus mitme rahastajaga projektidele liidetakse teiste 
rahastajate panusele ja see ei ole ette nähtud kindlaksmääratud kuluartiklite 
rahastamiseks, hindab komisjon eeldava käsitlusviisi alusel, 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. 2021. aastal maksti ELi üldeelarvest 
rahvusvahelistele organisatsioonidele 3,6 miljardit eurot. Nn eeldava käsitlusviisi 

                                                      
piiratud“, ja eriaruanne nr 25/2019: „Eelarvetoetuse andmete kvaliteet: puudujäägid 
mõningates näitajates ja muutuva summaga maksete kontrollis“. 
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osakaal nimetatud summast ei ole teada, kuna komisjon seda eraldi ei arvuta. Leidsime 
selles valdkonnas ühe mittekvantifitseeritava vea. 

8.13. Tehingute korrektsuse kontrollimisel leidsime ka näiteid mõjusatest 
kontrollidest. Ühe sellekohase näite esitame selgituses 8.3. 

Selgitus 8.3 

Kontrolliaruandes tuvastatud rahastamiskõlbmatud kulud 

DG NEAR 

Komisjon rahastas toetuslepingu kaudu 400 miljoni euro suuruse eelarvega 
meedet, mille eesmärk oli anda lapsrändajatele juurdepääs vastuvõtva riigi 
haridussüsteemile. 

Toetuslepingu raames esitatud väljamaksetaotluste auditiga leiti, et komisjon oli 
kulude kontrollimise järel õigesti tagasi lükanud 306 873 euro suuruse summa. 
Rahastamiskõlbmatud kulud puudutasid eelkõige vale hankemenetluse kasutamist 
sõidukite ostmiseks. 

8.14. Nagu varasematel aastatel, võimaldasid mõned rahvusvahelised 
organisatsioonid dokumentidele üksnes piiratud juurdepääsu, näiteks kirjutuskaitstud 
kujul, mis tähendab, et me ei saanud neist koopiaid teha. Need probleemid takistasid 
auditi kavandamist ja läbiviimist ning tõid auditirühma jaoks kaasa liigseid viivitusi 
nõutavate dokumentide hankimisel ja oma töö läbiviimisel. Esitasime 2018. ja 2020. 
aasta aastaaruannetes vastavad soovitused. Kuigi komisjon on tõhustanud 
teabevahetust rahvusvaheliste organisatsioonidega, on meil endiselt raskusi nõutud 
dokumentide hankimisega.   
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Aasta tegevusaruanded ja muu 
juhtimiskord 

DG ECHO aasta tegevusaruanne 

8.15. Vaatasime 2021. eelarveaasta kohta läbi kodanikukaitse ja 
humanitaarabioperatsioonide peadirektoraadi (DG ECHO) aasta tegevusaruande. 
Keskendusime oma analüüsis sellele, kas DG ECHO oli oma aasta tegevusaruandes 
esitanud korrektsusega seotud teavet vastavalt komisjoni juhistele ning kas ta on 
järjepidevalt kohaldanud tulevaste korrektsioonide ja tagasinõudmiste hindamise 
metoodikat. 

8.16. 2021. aastal heaks kiidetud kogukulud (3,092 miljardit eurot) olid DG ECHO 
kõigi aegade suurimad. Sellest summast hindas DG ECHO maksete tegemise ajal 
veariski sisaldavaks kogusummaks 15,8 miljonit eurot (0,51%) ning järgnevatel aastatel 
tehtavatest kontrollidest tulenevate korrektsioonide väärtuseks 11,8 miljonit eurot 
(74,7% veariski sisaldavast kogusummast; seda suhet nimetatakse 
korrektsioonivõimeks). 

8.17. See on DG ECHO siiani teatatud tulevaste korrektsioonide suurim väärtus nii 
absoluutarvudes kui ka korrektsioonivõime seisukohast. Peadirektoraadi 
korrektsioonivõime on igal aastal suurenenud alates 2016. aastast, mil see oli 33,5%. 
DG ECHO 2021. aasta korrektsioonivõime on suur ka võrdluses teiste välissuhete 
valdkonna peadirektoraatidega (näiteks 14,4% DG NEARis, 17,1% DG INTPAs ja 37,3% 
välispoliitika vahendite talituses). 

8.18. Madala hinnangulise allesjäänud veamäära põhjal teatas DG ECHO 
peadirektor, et peadirektoraadi finantsrisk jääb allapoole olulisuse piirmäära (2%). 
Kuna vaid väike osa meie kontrollidest on seotud DG ECHO vastutusalasse kuuluvate 
tehingutega, ei saa me seda väidet oma töö tulemuste põhjal kinnitada. 

8.19. COVID-19 pandeemia ja poliitilised kriisid on seadnud ohtu humanitaarabi 
kohaletoimetamise, kuna need on piiranud või takistanud juurdepääsu 
humanitaarkriisist mõjutatud inimestele. See risk ei puuduta mitte ainult 
humanitaarvajaduste hindamist, vaid ka abi andmist ennast ning sellega seotud 
kontrolle. DG ECHO on seisukohal, et humanitaarabi menetlused ja poliitika hõlmavad 
meetmeid selliste riskide leevendamiseks. 

238



 

DG NEARi 2021. aasta allesjäänud veamäära kokkuleppeline toiming 

8.20. 2021. aastal tegi välistöövõtja DG NEARi nimel seitsmenda 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 peadirektori kinnitava avalduse jaoks ning annab teavet iga-aastases 
haldus- ja tulemusaruandes avaldatud välistegevuse valdkonna tehingute korrektsuse 
kohta. 

8.21. DG NEAR tutvustas oma aasta tegevusaruandes 2021. aasta allesjäänud 
veamäära kokkuleppelise toimingu tulemusi. Peadirektoraadi hinnanguline allesjäänud 
veamäär (mida nimetatakse aasta tegevusaruandes üldiseks (peadirektoraadi 
tuletatud) veamääraks) oli 1,05%, mis on allpool komisjoni kehtestatud olulisuse 
piirmäära (2%). Veamäär koosneb üldisest veamäärast ja koos abisaajariikidega 
kaudselt täidetava eelarve tehingute veamäärast. Vastav allesjäänud veamäära valim 
koosnes 266 tehingust, mis pärinesid vaatlusperioodil (september 2020 kuni august 
2021) lõpetatud lepingutest. 2020. aasta allesjäänud veamäär oli 1,36%. DG NEAR 
arvutas ka otsese eelarve täitmise alla kuuluvate toetuste hinnangulise allesjäänud 
veamäära. Seda veamäära ei arvestata aga peadirektoraadi üldise allesjäänud 
veamäära arvutamisel. 

8.22. Allesjäänud veamäära kokkuleppeline toiming ei ole kindlustandev töövõtt 
ega audit. See põhineb DG NEARi esitatud allesjäänud veamäära metoodikal. Meie 
varasemates aastaaruannetes3 on juba kirjeldatud kokkuleppelistes toimingutes 
esinevaid piiranguid, mis võivad kaasa aidata allesjäänud veamäära alahindamisele. 

8.23. Allesjäänud veamäära arvutamise eeskirjad välistavad teatavad lepingute 
kategooriad, sealhulgas vanad lepingud ja DG NEARi valdkondlikud toetuslepingud. 
Vanad lepingud on lepingud, mille alusel ei ole viimase viie aasta jooksul operatiiv- ega 
järelevalvetegevust toimunud või mis on seisma jäänud kauem kui kaheksaks aastaks. 
2021. aasta allesjäänud veamäära toimingu valimist jäeti välja vaatlusperioodil 
lõpetatud vanad lepingud koguväärtusega 389 miljonit eurot. Selliseid lepinguid ei 
olnud võimalik eelmiste allesjäänud veamäära kokkuleppeliste toimingute käigus 
läbivaatamiseks valimisse võtta ja neid ei vaadata läbi ka tulevikus. 

                                                      
3 2017. aasta aastaaruanne, 2018. aasta aastaaruanne, 2019. aasta aastaaruanne ja 2020. 

aasta aastaaruanne. 
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8.24. Üldise (peadirektoraadi tuletatud) allesjäänud veamäära kokkuleppelise 
toimingu valimist jäeti välja ka DG NEARi valdkondlikud toetuslepingud summas 50 
miljonit eurot. Allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu eeskirjade kohaselt 
vastutab nende lepingute eest DG INTPA, kuigi kõnealuse peadirektoraadi allesjäänud 
veamäära kokkuleppeline toiming neid ei hõlma. 

8.25. Eespool nimetatud kahte liiki väljajäetud lepingud väärtusega 439 miljonit 
eurot moodustavad kokku ligikaudu 20% DG NEARi lõpetatud lepingute portfellist 
(2,27 miljardit eurot). Tegemist on olulise osaga, mis jäetakse püsivalt allesjäänud 
veamäära käsitlevatest kontrollidest välja, eriti arvestades, et üldise (peadirektoraadi 
tuletatud) lõpliku allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu valimi väärtus on 
ligikaudu 1,7 miljardit eurot. Selline olukord võib põhjustada vigade avastamata 
jäämist. Nende lepingute väljajätmine kujutab endast piirangut, mida DG NEAR oma 
2021. aasta tegevusaruandes ei avalikustanud. 

DG INTPA aasta tegevusaruanne 

8.26. DG INTPA 2021. aasta tegevusaruande läbivaatamise tulemused on 
üksikasjalikult esitatud meie aastaaruandes 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 
kohta. 2019. aastal sulges komisjon 8. EAFi projektide selleks ajaks tegemata tehingud. 
Kõik saldod ja vabastatud assigneeringud on ümber paigutatud 9. EAFi. 2021. aastal 
teatas komisjon 8. EAFi finants- ja operatiivtegevuse lõpetamisest. Kõik 8. EAFi 
tegevused on lõpule viidud, kõik kontrollid on tehtud ning kõik lepingud ja 
finantsotsused on EAFi 2021. aasta raamatupidamise aastaaruandes suletud.  
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Järeldus ja soovitused 

Järeldus 

8.27. Tehingute ja süsteemide uurimisel ilmnes kolm valdkonda, mis vajaksid 
parandamist. Kuigi me ei auditeerinud piisavalt tehinguid, et hinnata mitmeaastase 
finantsraamistiku selle rubriigi veamäära (vt punkt 8.7), kinnitavad meie 
audititulemused, et tegemist on suure riskiga valdkonnaga. Tehingute testimise 
tulemused moodustavad osa meie kinnitavast avaldusest. 

Soovitused 

8.28. Lisas 8.2 antakse ülevaade järelkontrollist meie 2018. aasta aastaaruandes 
esitatud kolme soovituse täitmise kohta. Komisjon oli neist kaks täielikult ja ühe 
osaliselt ellu viinud. 

8.29. Leiame, et komisjon on täitnud 2. soovituse, mille kohaselt peab komisjon 
kohandama DG NEARi allesjäänud veamäära arvutamise metoodikat, et vähendada 
täielikult teiste tööle tuginevaid otsuseid, ning tagama põhjaliku kontrolli metoodika 
rakendamise üle. Tugineme sellise hinnangu andmisel asjaolule, et komisjon 
ajakohastas oma allesjäänud veamäära käsitleva 2020. aasta juhise. 

8.30. Samuti leiame, et komisjon on täitnud 3. soovituse, mille kohaselt peab 
komisjon üle vaatama DG ECHO 2019. aasta korrektsioonivõime arvutamise, jättes 
sellest välja kasutamata eelmaksete tagasimaksenõuded. Tugineme sellise hinnangu 
andmisel asjaolule, et komisjon ajakohastas kohaldatavaid suuniseid ja andis aastatel 
2018–2020 välja täiendavad kvaliteedikontrolli juhised. 

8.31. Kontrollisime ka 2019. ja 2020. aasta aastaaruandes esitatud soovituste 
täitmist, mis vajasid viivitamatut tegutsemist või mille täitmine pidi toimuma 2021. 
aasta jooksul. 

8.32. Leiame, et meie 2020. aasta aastaaruande 2. soovitus, mille kohaselt peab 
DG ECHO kehtestama menetluse, millega tagatakse, et partnerorganisatsioonid 
võtavad jagatud kulude jaotamisel aluseks tegelikult kantud kulud, on täidetud. 
Tugineme sellise hinnangu andmisel asjaolule, et DG ECHO viis läbi eelhindamise, mille 
valitsusvälised organisatsioonid pidid läbima, enne kui nad sertifitseeriti komisjoni 
humanitaarpartneriteks ajavahemikuks 2021–2027. Hindamine hõlmab kontrolle, 
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millega tagatakse, et partnerite kulude jaotamise süsteemid võimaldavad nende 
projektide raames katta ainult tegelikult kantud rahastamiskõlblikud kulud. Lisaks on 
DG ECHO avaldanud suunised kulude rahastamiskõlblikkuse kohta ning teinud otsuse, 
millega lubatakse kasutada personali ja kohapealsete büroode jaoks ühikukulusid. 

8.33. Kirjeldatud analüüsi ning 2021. aastat puudutavate leidude ja järelduste 
alusel (vt selgitus 8.1, selgitus 8.2 ja punkt 8.25) esitame komisjonile järgmised 
soovitused. 

Soovitus 8.1. Arvata kandmata kulud maha enne makse 
tegemist või tasaarvestamist 

Võtta asjakohaseid meetmeid, mille eesmärk on tagada, et kõik kulukohustused või 
ettemaksed, mille toetusesaajad on oma finantsaruannetes kantud kuludena 
deklareerinud, arvatakse maha enne maksete või tasaarvelduste tegemist. 

Soovituse täitmise tähtaeg: 2023. aasta lõpp 

Soovitus 8.2. Tugevdada kontrollimenetlusi seoses  
rahastamislepingute koostamisega eelarvetoetuse toimingute 
jaoks 

Tugevdada kontrollimenetlusi seoses rahastamislepingute koostamisega 
eelarvetoetuse toimingute jaoks, et kehtestada rahastamislepingutes selged 
tingimused vahendite ülekandmiseks abisaajariigi keskpangale ja kohaldatava 
vahetuskursi kohta; tingimused peaksid olema kooskõlas eelarvetoetuse suunistega. 

Soovituse täitmise tähtaeg: 2023. aasta lõpp 

Soovitus 8.3. Avalikustada lepingud, mis on allesjäänud 
veamäära kokkuleppelise toimingu andmekogumist välja jäetud 

Avalikustada allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu andmekogumist välja 
jäetud lepingute liik ja maksumus 2022. aasta tegevusaruandes ja tulevaste aastate 
tegevusaruannetes. 

Soovituse täitmise tähtaeg: 2022. aasta tegevusaruandes 
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Lisad 

8.1 lisa. DG NEARi ja DG INTPA maksed delegatsioonide kaupa 

 
Allikas: loodud kontrollikoja poolt „Tableau“ abil, kaardi taust ©Mapbox ja ©OpenStreetMap 
(litsentseerimise aluseks Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 litsents (CC BY-SA)) ja muudetud 
kontrollikoja poolt Euroopa Liidu 2021. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande andmete 
põhjal. 

DG INTPA 5 suurimate kulutustega delegatsiooni 
(miljonit eurot)

1. Bangladesh 140
2. Iraak 103
3. Pakistan 89
4. Nepal 85
5. Afganistan 77

DG NEARi 5 suurimate kulutustega delegatsiooni
(miljonit eurot)

1. Türgi 127
2. Moldova 109
3. Maroko 106
4. Egiptus 88
5. Jordaania 70
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8.2 lisa. Rubriigi „Naabrus ja maailm“ kohta varem esitatud soovituste põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täidetud 
Täitmata Ei ole 

asjakohane 
Ebapiisavad 

tõendid Suuremas 
osas Osaliselt 

2018 

Esitame komisjonile järgmised soovitused. 

Soovitus 1: 

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. 

  X4    

                                                      
4 Komisjon tõhustas teabevahetust rahvusvaheliste organisatsioonidega seoses meie õigusega dokumentidega tutvuda. Mõned organisatsioonid, näiteks 

Maailmapanga Grupp (WBG), parandasid koostööd meiega, teised aga mitte. Mõned ÜRO organisatsioonid, nagu ÜRO Lastefond (UNICEF) ja ÜRO 
Rahvastikufond (UNFPA), tagavad endiselt vaid tõendavate dokumentide lugemisõiguse või ei võimalda tutvuda kõigi nõutavate tõendavate 
dokumentidega. 
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täidetud 
Täitmata Ei ole 

asjakohane 
Ebapiisavad 

tõendid Suuremas 
osas Osaliselt 

Soovitame DG NEARil 

Soovitus 2: 

võtta 2020. aastaks meetmeid, et vähendada 
DG NEARi allesjäänud veamäära metoodikas 
täielikult teiste tööle tuginevaid otsuseid, ning 
tagada põhjalik kontroll metoodika 
rakendamise üle. 

X      

Esitame DG ECHO-le järgmised soovitused. 

Soovitus 3: 

vaadata läbi DG ECHO 2019. aasta 
korrektsioonivõime arvutamine, jättes sellest 
välja kasutamata eelmaksete 
tagasimaksenõuded. 

X      
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täidetud 
Täitmata Ei ole 

asjakohane 
Ebapiisavad 

tõendid Suuremas 
osas Osaliselt 

2019 

Esitame DG NEARile, DG DEVCO-le,DG ECHO-
le, DG CLIMA-le ja välispoliitika vahendite 
talitusele järgmised soovitused. 

Soovitus 3: 

tugevdada kontrolle, tehes kindlaks ja 
ennetades korduvaid vigu (nt 
ajaarvestussüsteemide puudumine ja 
rahastamiskõlbmatu käibemaksu 
sissenõudmine ELi rahastatavate projektide 
puhul). 

Tähtaeg: 2021. aasta lõpuks 

 X5     

                                                      
5 Kõik peadirektoraadid, välja arvatud välispoliitika vahendite talitus, täitsid soovituse täielikult. Välispoliitika vahendite talitus algatas selles küsimuses 

auditi ja aruanne tehakse kättesaadavaks 2022. aasta lõpuks. 
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täidetud 
Täitmata Ei ole 

asjakohane 
Ebapiisavad 

tõendid Suuremas 
osas Osaliselt 

2020 

Esitame komisjonile järgmised soovitused. 

Soovitus 1: 

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 lõpuks 

  X6    

Esitame DG ECHO-le järgmised soovitused. 

Soovitus 2: 

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

Tähtaeg: 2021. aasta lõpuks 

X      

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

                                                      
6 Vt 2018. aasta 1. soovitus. 
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9. peatükk 

Euroopa avalik haldus 
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Lisad 
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varasemate soovituste põhjal võetud meetmed 
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Sissejuhatus 
9.1. Käesolevas peatükis esitatakse meie leiud mitmeaastase finantsraamistiku 
rubriigi 7 „Euroopa avalik haldus“ kohta. Joonisel 9.1 antakse ELi institutsioonide ja 
organite kaupa ülevaade rubriigi 2021. aasta kulutustest. 

Joonis 9.1. Maksed ja auditi andmekogum 

 
(*) Selles mitmeaastases finantsraamistikus tehti 2021. aastal tasaarvestusi ja eelmakseid summas 0,01 
miljardit eurot. Käsitlesime neid vastavalt alustehingute ühtsele määratlusele (üksikasjad on toodud 
lisa 1.1 punktis 12). 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Liidu 2021. aasta konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruande andmete põhjal. 

Euroopa Komisjon: 6,3 (58,5%)

Euroopa Parlament: 2,1 (19,4%)

Euroopa välisteenistus: 1,0 (8,9%)

A) 2021. aasta maksete jaotus institutsioonide kaupa

Euroopa avalik haldus
10,9 mld eurot (5,9% ELi eelarve kulutustest)

(miljardites eurodes)

Euroopa Liidu Nõukogu: 0,6 (5,3%)

Euroopa Liidu Kohus: 0,4 (4,1%)

Euroopa Kontrollikoda: 0,1 (1,4%)

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee: 0,1 (1,2%)

Muud: 0,1 (1,2%)

B) 2021. aasta auditi andmekogum võrdluses maksetega (*)

2021. aasta maksed – kokku 10,7

2021. aasta auditi andmekogum – kokku 10,7

Vahe- ja lõppmaksed: 10,7 

Vahe- ja lõppmaksed: 10,7 
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9.2. Euroopa Liidu asutusi, muid organeid ning Euroopa koole1 käsitleme eraldi 
aruannetes. Meie volitused ei hõlma Euroopa Keskpanga finantsauditit. 

                                                      
1 Meie iga-aastased eriaruanded ELi asutuste, muude organite ja Euroopa koolide kohta 

avaldatakse meie veebilehel. 
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Lühikirjeldus 
9.3. Halduskulud sisaldavad peamiselt personalikulusid ja pensionimakseid, mis 
moodustasid 2021. 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 üldiselt väike. 
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Auditi ulatus ja käsitlusviis 
9.4. Vastavalt lisas 1.1 kirjeldatud auditi käsitlusviisile ja meetoditele kontrollisime 
kõnealuse mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi puhul järgmist: 

a) statistiliselt esinduslik valim 60 tehingust, mis hõlmavad kõiki mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriigi kulutusi. Valim sisaldas kõigi ELi institutsioonide ja 
organite tehinguid. Meie eesmärk oli hinnata mitmeaastase finantsraamistiku 
selle rubriigi veamäära ja aidata seeläbi kaasa meie kinnitava avalduse 
koostamisele; 

b) Euroopa välisteenistuse järelevalve- ja kontrollisüsteemid; 

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 teave, mis on seejärel 
lisatud komisjoni iga-aastasesse haldus- ja tulemusaruandesse; 

d) Euroopa välisteenistuse delegatsioonide hankemenetluste ja kohalike töötajate 
värbamise ülevaatamine, mis kujutab endast põhjalikku järelkontrolli seoses meie 
2015. aasta aastaaruandes kajastatud puudustega. 

9.5. Meie enda kulutusi auditeerib välisaudiitor3. Meie 31. detsembril 2021 
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 ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. 
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Tehingute korrektsus 
9.6. Tehingute testimise tulemuste kokkuvõte on esitatud joonisel 9.2. Kontrollitud 
60 tehingust sisaldas vigu 15 (25%). Meie kvantifitseeritud viie vea põhjal jääb veamäär 
meie hinnangul alla olulisuse piirmäära. 

Joonis 9.2. Euroopa avaliku halduse rubriigi tehingute testimise 
tulemused 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Tähelepanekud tehingute valimi kohta 

9.7. Punktides 9.8–9.11 käsitletud küsimused puudutavad Euroopa Parlamenti, 
Euroopa Komisjoni ja Euroopa välisteenistust. Me ei leidnud märkimisväärseid puudusi 
Euroopa Liidu 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. 

0%

1%

2%

3%

Olulisuse piirmäär 2,0%

20212020

Ei ole 
olulisel määral 

vigadest mõjutatud

Kvantifitseeritavate vigade hinnanguline mõju

Ei ole 
olulisel määral 

vigadest mõjutatud

2020. aastal
48 tehingut

Valimi suurus
2021. aastal
60 tehingut
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Euroopa Parlament 

9.8. Leidsime Euroopa Parlamendi tehtud maksetes kaks kvantifitseeritavat viga. 
Neist üks puudutas IT-teenuste eest tehtud makset, mis oli veidi suurem, kui oleks 
pidanud. See tulenes lepingutingimuste ebaõigest rakendamisest. Teine oli seotud 
Euroopa Parlamendi poolt ühele Euroopa tasandi fraktsioonile tehtud maksega. 
Euroopa Parlamendi juhatuse vastu võetud hankealased sise-eeskirjad4 ja Euroopa 
Parlamendi suunised nende rakendamise kohta, mida fraktsioonid peavad järgima, 
nõuavad suure maksumusega lepingute puhul läbirääkimistega hankemenetluste 
kasutamist. See on vastuolus finantsmäärusega, milles sätestatakse avatud või piiratud 
hankemenetluste kasutamine. Euroopa Parlamendi sise-eeskirjad piiravad konkurentsi, 
kuna need võimaldavad suure maksumusega lepingute võimalike pakkujate eelvalikut 
ega nõua hanketeate avaldamist. Lisaks leidsime, et kõnealune fraktsioon ei järginud 
täielikult neid sise-eeskirju, kuna ta ei küsinud piisaval hulgal pakkumusi ega 
dokumenteerinud nõuetekohaselt kriteeriume, mida võitja väljaselgitamiseks kasutas. 
Oleme ka varem teatanud puudustest fraktsioonide hangetega seotud tehingutes5. 

9.9. Lisaks uurisime 74,9 miljoni euro suurust makset, mis oli seotud hoone 
ostmisega Brüsselis Wiertzi tänaval. Ostu rahastati COVID-19 kriisi ajal kasutamata 
jäänud ja 2020. aastast üle kantud vahenditest. Parlament alustas hoone ostmise 
menetlust 2020. aasta oktoobris. Hankemenetluses kasutas ta hindamiskriteeriume, 
milles omistati väljapakutud hoone nii hinnale kui ka kvaliteedile 50% punktisummast. 
Kooskõlas parlamendi kinnisvarastrateegiaga olid lähedus ja lihtne juurdepääs 
parlamendi peamisele asukohale Brüsselis olulised elemendid, moodustades 
maksimaalsest kvaliteedi eest antavast punktisummast 48%. Parlament sai kaks 
pakkumust ja kuulutas võitjaks pakkuja, kes pakkus välja Wiertzi tänaval asuva hoone. 
See hoone oli parlamendi peakorterile märkimisväärselt lähemal, kuid samas oli selle 
ruutmeeter 30% kallim kui teise pakkuja pakutud hoone. Leiame, et Euroopa 
Parlamendi pakkumuste hindamise kriteeriumid vähendasid märkimisväärselt hinna 
tähtsust ostuotsuse tegemisel, muutes mis tahes muu pakkumuse edukaks 
tunnistamise ebatõenäoliseks. 

                                                      
4 Eelarvepunkti 400 assigneeringute kasutamise eeskiri, viimati muudetud 6. juulil 2020. 

5 Vt 2015. aasta aastaaruande punkt 9.11 ja 2016. aasta aastaaruande punkt 10.15. 
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Euroopa Komisjon 

9.10. Leidsime komisjoni tehtud maksetes ühe kvantifitseeritava vea, mis oli 
seotud ühe väheolulise ebakorrektselt tehtud mahaarvamisega pensionimaksetest. 
Lisaks täheldasime viiest auditeeritud pensionimaksest kahe puhul, et pensionitoimik 
ei sisaldanud hiljutist elusolekutõendit. Elusolekutõendid on vajalikud selleks, et 
tõendada jätkuvat õigust pensionile ja muudele toetustele. Komisjon oli COVID-19 
pandeemia tõttu nende tõendite kontrollimise ajutiselt peatanud. 

Euroopa välisteenistus 

9.11. Leidsime Euroopa välisteenistuse tehtud maksetes kaks kvantifitseeritavat 
viga. Üks neist seisnes selles, et ühe ELi delegatsiooni ostetud teenuste osutamiseks ei 
olnud lepingut sõlmitud. Teine oli seotud toetustega, mida maksti töötajale, kes ei 
olnud teatanud hiljutistest muutustest oma isiklikus olukorras. Oleme sarnaseid vigu 
komisjoni makstavates peretoetustes täheldanud ka varasematel aastatel6. 

Tähelepanekud järelevalve- ja kontrollisüsteemide kohta 

9.12. Me ei leidnud olulisi puudusi Euroopa välisteenistuse järelevalve- ja 
kontrollisüsteemides (vt punkt 9.4(b)). Meie konkreetsed leiud hanke- ja 
värbamismenetluste kohta ELi delegatsioonides on esitatud punktides 9.16–9.17. 

                                                      
6 Vt 2020. aasta aastaaruande punkt 9.9 ja 2019. aasta aastaaruande punkt 9.9. Need vead 

on komisjon hiljem parandanud. 
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Aasta tegevusaruanded ja muu 
juhtimiskord 
9.13. Me ei leidnud üheski kontrollitud aasta tegevusaruandes olulisel määral vigu. 
See on kooskõlas meie auditileidudega (vt punkt 9.6). 
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ELi delegatsioonide hankemenetlused 
ja kohalike töötajate värbamine 
9.14. Andsime oma 2015. aasta aastaaruandes teada olulistest puudustest ELi 
delegatsioonide korraldatud hanke- ja värbamismenetlustes. Sel aastal tegime nende 
tähelepanekute järelkontrolli. Selleks moodustasime valimi ELi delegatsioonide 
korraldatud kümnest hankemenetlusest ja kaheksast kohalike töötajate 
värbamismenetlusest. Need menetlused ei kuulunud meie esinduslikku valimisse ja ei 
mõjutanud seega meie hinnangulist veamäära. 

9.15. Euroopa välisteenistus parandas hankeprotsessi, lihtsustades ja 
ajakohastades ELi delegatsioonide töömenetlusi, tsentraliseerides mõned protsessid 
peakorteris ja luues hankedokumentide jaoks uued vormid. Ta vaatas 2019. aastal läbi 
eeskirjad ja tingimused, mis reguleerivad kohalike töötajate töölevõtmist ELi 
delegatsioonidesse, ning teeb enne nende töölevõtmist eelkontrolle. Sellest hoolimata 
tuvastasime mõningaid puudusi. 

9.16. Leidsime kümnest kontrollitud hankemenetlusest viies puudusi selles, kuidas 
ELi delegatsioonid riigihanke-eeskirju kohaldasid. Vead seisnesid eelneva 
avalikustamise puudumises väikese maksumusega lepingu puhul, sobimatu meetodi 
kasutamises hinnakriteeriumile punktide omistamiseks ning ebasobivat tüüpi 
hankemenetluse kasutamises. Samuti leidsime, et pakkumuste hindamise kriteeriumid 
ja nende hilisem rakendamine ei olnud alati piisavalt täpsed. 

9.17. Leidsime mõningaid puudusi kõigis kaheksas uuritud värbamismenetluses, 
mis puudutasid kohalike töötajate töölevõtmist. Nende hulka kuulusid valikukomisjoni 
dokumenteerimata otsused selle kohta, kas kanda kandidaat nimekirja või mitte, 
konfidentsiaalsuse ja huvide konflikti deklaratsioonide puudumine ning ebaselged vaba 
ametikoha teated. Samuti täheldasime, et Euroopa välisteenistus ei andnud suuniseid 
kandidaatide hindamise ja nimekirja kandmise kohta. See võib takistada 
värbamisprotsessi läbipaistvust, parimate kandidaatide kindlakstegemist ja võrdset 
kohtlemist.  
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Järeldus ja soovitused 

Järeldus 

9.18. Kokkuvõttes viitab meie kogutud ja käesolevas peatükis esitatud auditi 
tõendusmaterjal sellele, et rubriigi „Euroopa avalik haldus“ kulutused ei olnud olulisel 
määral vigadest mõjutatud (vt joonis 9.2). 

Soovitused 

9.19. Lisas 9.1 antakse ülevaade meie analüüsist komisjonile 2018. aasta 
aastaaruandes esitatud soovituse täitmise kohta. Sarnase soovituse esitasime ka oma 
2020. aasta aastaaruandes7. Komisjon on pärast seda meetmeid võtnud ja soovituse 
osaliselt täitnud. 

9.20. Mainitud analüüsi ning 2021. aastat puudutavate leidude ja järelduste alusel 
esitame järgmised soovitused. 

Soovitus 9.1. Euroopa Parlament 

Euroopa Parlamendi administratsioon peaks läbi vaatama oma suunised selle kohta, 
kuidas fraktsioonid riigihanke-eeskirju kohaldavad, ning tegema parlamendi juhatusele 
ettepaneku need eeskirjad läbi vaadata, et viia need finantsmäärusega paremini 
kooskõlla. Ta peaks eeskirjade kohaldamist paremini jälgima (vt punkt 9.8). 

Tähtaeg: 2023. aasta lõpp 

Soovitus 9.2. Euroopa välisteenistus 

Euroopa välisteenistus peaks tagama hanke-eeskirjade kohaldamise ELi 
delegatsioonide poolt, võttes selleks asjakohaseid meetmeid, nagu koolituse 
tõhustamine ning suuniste ja vormide täiustamine (vt punktid 9.11 ja 9.16). 

Tähtaeg: 2023. aasta lõpp 

                                                      
7 Vt 2020. aasta aastaaruande soovitus 9.2. 
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Soovitus 9.3. Euroopa välisteenistus 

Euroopa välisteenistus peaks tõhustama koolitust ja suuniseid ELi delegatsioonide 
kohalike töötajate värbamismenetluste kohta, et tagada läbipaistvuse ja võrdse 
kohtlemise põhimõtete järgimine. Samuti peaks ta parandama oma järelevalvet selle 
üle, kas ELi delegatsioonid dokumenteerivad värbamisprotsessi olulisi etappe 
(vt punkt 9.17). 

Tähtaeg: 2023. aasta lõpp 
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Lisad 
9.1 lisa. Rubriigi „Euroopa avalik haldus“ kohta esitatud varasemate soovituste põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täidetud 

Täitmata Ei ole 
asjakohane 

Ebapiisavad 
tõendid Suuremas 

osas Osaliselt 

2018 

Soovitame komisjonil: 

1. soovitus 

võimalikult kiiresti parandada kohustuslike 
peretoetuste haldamise süsteeme, suurendades 
töötajate isikliku olukorra kontrollide sagedust ja 
tõhustades töötajate poolt teistest allikatest saadud 
toetuste deklareerimise järjepidevuse kontrollimist, 
eriti kui liikmesriikides on peretoetuste süsteeme 
reformitud. 

  x8    

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

                                                      
8 Mujalt saadavate toetuste jälgimine on keeruline, muu hulgas üha mitmekesisemate perekondlike olukordade ja teatud 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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10. peatükk 

Taaste- ja vastupidavusrahastu 
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Taaste- ja vastupidavusrahastu juhtimis- ja kontrolliraamistik 10.8.–10.15. 
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Komisjon ei hinnanud kõiki vahe-eesmärgiga seotud 
kriteeriume 10.22.–10.28. 

Liikmesriigi kontrollisüsteemi jaoks seatud vahe-eesmärkide 
kriteeriumid ei ole piisavalt usaldusväärsed 10.29.–10.33. 

Hindamisprotsess oli ebapiisavalt dokumenteeritud 10.34.–10.35. 

Iga-aastased tegevusaruanded ja muu juhtimiskord 10.36.–10.43. 

Järeldused ja soovitused 10.44.–10.46. 
Järeldused 10.44.–10.45. 

Soovitused 10.46. 

Lisad 
10.1 lisa. Taaste- ja vastupidavusrahastu maksed 2021. aastal 
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Sissejuhatus 
10.1. Käesolevas peatükis esitatakse esimest korda meie leiud taaste- ja 
vastupidavusrahastu kohta. Joonisel 10.1 antakse ülevaade taaste- ja 
vastupidavusrahastu 2021. aasta kulutustest. 

Joonis 10.1. Maksed ja auditi andmekogum 

 
(*) Vastavalt alustehingute ühtsele määratlusele (üksikasjad on toodud lisa 1.1 punktis 12). 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Lühikirjeldus 

Poliitikaeesmärgid  

10.2. Euroopa taasterahastu (edaspidi „NGEU“) on ELi loodud ajutine fond, mille 
eesmärk on toetada liikmesriike COVID-19 pandeemia sotsiaal-majandusliku mõju 
vähendamisel ja kestliku majanduskasvu taastamisel. NGEU maht on kuni 750 miljardit 
eurot, millest 390 miljardit eurot moodustavad tagastamatud toetused ja 360 miljardit 
eurot laenud (mõlemad 2018. aasta hindades). Taaste- ja vastupidavusrahastu on 
peamine poliitikavahend, mille kaudu NGEU vahendeid jaotatakse. See loodi 
määrusega (EL) 2021/241 (edaspidi „määrus“). Taaste- ja vastupidavusrahastu kaudu 
makstakse välja 312 miljardit eurot (80%) NGEU raames eraldatud tagastamatutest 
toetustest. Ülejäänud 78 miljardit eurot (20%) kasutatakse olemasolevatele 
poliitikavaldkondadele täiendavate eraldiste tegemiseks. Lisas 10.1 antakse ülevaade 

Taaste- ja vastupidavusrahastu

2021. aasta auditi andmekogum võrreldes kõigi toetusmaksetega

Toetusmaksete eelrahastamine (*): 36,4

Vahe-eesmärkidel ja sihtidel põhinevad toetusmaksed: 10,0

2021. aasta toetusmaksed – kokku 46,4

2021. aasta auditi andmekogum – 11,5 

(miljardites eurodes)

Toetusmaksete eelrahastamise tasaarvestamine (*): 1,5

Vahe-eesmärkidel ja sihtidel põhinevad toetusmaksed: 10,0
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taaste- ja vastupidavusrahastu toetustest (sh eelrahastamine) liikmesriikide kaupa 
2021. aastal. 

10.3. Taaste- ja vastupidavusrahastust antakse ulatuslikku rahalist toetust avaliku 
sektori investeeringuteks ja reformideks, et kiirendada liikmesriikide majanduste 
taastumist COVID-19 pandeemia tagajärgedest ja muuta need vastupidavamaks. 
Liikmesriigid võivad kasutada taaste- ja vastupidavusrahastut järgmises kuues 
poliitikavaldkonnas: 

i) rohepööre; 

ii) digiüleminek; 

iii) arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv; 

iv) sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus; 

v) tervishoiualane, majanduslik, sotsiaalne ja institutsiooniline vastupidavus;  

vi) järgmisele põlvkonnale suunatud poliitika. 

10.4. 2022. aasta mais avaldas komisjon ettepaneku luua kava „REPowerEU“, mis 
on ELi vastus ülemaailmse energiaturu häiretele, mille on põhjustanud Venemaa 
sissetung Ukrainasse. Kava peamine eesmärk on lõpetada ELi sõltuvus Venemaa 
fossiilkütustest, muutes ELi energiasüsteemi. Ettepanek sisaldab määruse sihipäraseid 
muudatusi, et integreerida REPowerEU spetsiaalsed peatükid liikmesriikide 
olemasolevatesse taaste- ja vastupidavuskavadesse. REPowerEU eesmärkide 
saavutamiseks on vaja kuni 2027. aastani täiendavalt investeerida 210 miljardit eurot. 
Nimetatud summat rahastatakse 225 miljardi euro ulatuses juba praegu saada olevate 
laenude kaudu, mida võib taotleda kuni 31. augustini 2023. Lisaks suurendatakse 
taaste- ja vastupidavusrahastu rahastamispaketti 20 miljardi euro võrra, mida 
rahastatakse heitkogustega kauplemise süsteemi saastekvootide enampakkumisest.  

Taaste- ja vastupidavusrahastu rakendamine 

10.5. Taaste- ja vastupidavusrahastust toetuse saamiseks peavad liikmesriigid 
koostama riiklikud taaste- ja vastupidavuskavad, mis vastavad määruses sätestatud 
tingimustele1. Taaste- ja vastupidavuskavad peaksid hõlmama sidusat ja osadeks 

                                                      
1 Määruse artikli 18 lõikes 4 on esitatud kõik tingimused puhul, millele taaste- ja 

vastupidavuskavad peavad vastama. 
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jagatud avaliku sektori investeeringute ning reformide paketti. Liikmesriigid peavad 
seadma iga investeeringu või reformi jaoks vahe-eesmärgid ja sihid ning esitama 
üksikasjad nende lähtenäitajate kohta. Liikmesriigid peavad ka esitama kavandatavate 
meetmete hinnangulise maksumuse koos täiendavate dokumentidega2. Joonisel 10.2 
kirjeldatakse taaste- ja vastupidavusrahastu rakendamise protsessi. 

Joonis 10.2. Taaste- ja vastupidavusrahastu rakendamise protsess 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

                                                      
2 Eriaruanne 21/2022: „Riiklike taaste- ja vastupidavuskavade hindamine komisjoni poolt – 

üldiselt asjakohane, ent rakendamisega on endiselt seotud riske“. 

Taaste- ja vastupidavuskava heaks kiidetud

Taaste- ja vastupidavuskava esitatud

Makse

Maksetaotlus esitatud (peale vahe-eesmärkide ja sihtide saavutamist)

Esialgne hinnang vahe-eesmärkide ja sihtide saavutamisele

Majandus- ja rahanduskomitee arvamus

Komisjoni otsus raha välja maksta

2 kuud

Nõukogu rakendusotsus

4 nädalat

Euroopa Komisjoni tegevus

Liikmesriigi tegevus

Nõukogu tegevus

Tegevuskord kokku lepitud
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10.6. Kui nõukogu on liikmesriigi taaste- ja vastupidavuskava heaks kiitnud, võib 
liikmesriik paluda komisjonil teha eelmakseid kuni 13% ulatuses kas tagastamatu 
toetuse osast või laenuna antavast toetussummast3. Eelmaksed tasaarvestatakse 
proportsionaalselt järgnevatest maksetest. 

10.7. Taaste- ja vastupidavusrahastu alusel tehtavad täiendavad maksed sõltuvad 
sellest, kas liikmesriigid saavutavad vastavas nõukogu rakendusotsuses sätestatud 
vahe-eesmärgid ja sihid. Liikmesriigid võivad taotleda väljamakseid kaks korda aastas, 
kui nad põhjendavad piisavalt asjaomaste vahe-eesmärkide ja sihtide rahuldavat 
saavutamist. Veel üks tingimus on see, et varem saavutatud sihtide või vahe-
eesmärkidega seotud meetmeid ei tohi olla muudetud4. Seepärast sõltub komisjoni 
hinnang taaste- ja vastupidavusrahastu maksete seaduslikkusele ja korrektsusele 
sellest, kas need kaks tingimust on täidetud. Komisjoni tehtav korrektsuse kontroll ei 
hõlma vastavust riigisiseste õigusaktidele ja ELi eeskirjadele, nagu hanke-eeskirjad või 
riigiabi. See eristab taaste- ja vastupidavusrahastu makseid mitmeaastase 
finantsraamistiku tavapärastest kulutustest, mille puhul komisjoni või liikmesriigi 
maksete korrektsus sõltub peamiselt toetusesaaja, projekti ja deklareeritud kulude 
rahastamiskõlblikkusest. 

Taaste- ja vastupidavusrahastu juhtimis- ja kontrolliraamistik 

10.8. Määruses sätestatakse liikmesriikide ja kohustused taaste- ja 
vastupidavusrahastu loomise ja rakendamise etappides (vt joonis 10.3). 

                                                      
3 Vt määruse artikkel 13. 

4 Vt määruse artikkel 24. 
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Joonis 10.3. Taaste- ja vastupidavusrahastu juhtimis- ja kontrolliraamistik 

 
Allikas: Euroopa Komisjon. 

Komisjon

Liikmesriik

Ülesehitus Rakendamine ja sulgemine

Maksete seaduslikkus ja korrektsus Liidu finantshuvide kaitse

Liidu finantshuvide kaitseks võetud 
liikmesriikide meetmete auditid
Rahastamis- ja laenulepingute

tingimustest kinnipidamise auditid

Esmane kohustus
Auditid, mis käsitlevad i) liidu 

finantshuvide kaitseks võetud meetmeid
ja ii) rahastamis- ja laenulepingu 

tingimuste täitmist

Soovituslik

Investeeringuteks ja reformideks antud 
toetuste auditid (sealhulgas 

süsteemiauditid)

Investeeringuteks ja reformideks antud 
toetuste auditid (sealhulgas 

süsteemiauditid)

Iga-aastane tegevusaruanne

Taaste- ja 
vastupidavuskava

hindamine 
ja heakskiitmine

Maksetaotluste eelkontroll

Maksetaotluse tõendamine vahendite haldaja 
kinnituse allkirjastamise teel

Juhtimiskontrollid

Taaste- ja vastupidavuskavade 
koostamine ning juhtimis- ja 

kontrollisüsteemide 
kavandamine

Tegevuse seire (liikmesriikidega tegelevad osakonnad)

Esitamine 
Auditi kokkuvõteVahendite haldaja 

kinnitus
Maksetaotlus

p
r
o
t
s
e
s
s
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Liikmesriikide kohustused 

10.9. Liikmesriigid pidid koostama oma taaste- ja vastupidavuskavad ning töötama
välja asjakohased juhtimis- ja kontrollisüsteemid. Samuti peavad nad koguma andmeid 
vahendite lõppsaajate kohta ja tagama, et andmed oleksid kergesti kättesaadavad5. 
Selleks võivad nad kasutada komisjoni andmekaeve- ja riskihindamisvahendit6. Nad 
võivad kasutada ka olemasolevaid riiklikke juhtimis- ja kontrollisüsteeme või muid 
sarnastel eesmärkidel kasutatavaid süsteeme, näiteks muude ELi vahendite 
haldamiseks kasutatavaid süsteeme. Liikmesriigid peavad taaste- ja 
vastupidavuskavades üksikasjalikult kirjeldama riigis protsessi kaastatud erinevaid 
asutusi. 

10.10. Rakendusetapis peavad liikmesriigid esitama koos iga maksetaotlusega
järgmise teabe: 

o teave ja tõendid, mis kinnitavad taaste- ja vastupidavuskavas sätestatud vahe-
eesmärkide ja sihtide saavutamist;

o liikmesriigi tehtud auditite, sealhulgas avastatud puuduste ja võetud
parandusmeetmete kokkuvõte7;

o liidu vahendite haldaja kinnitus8 selle kohta, et:

o vahendeid on kasutatud ettenähtud otstarbel;

o koos maksetaotlusega esitatud teave on täielik, täpne ja usaldusväärne;

o kehtestatud kontrollisüsteemid annavad vajaliku kindluse, et vahendeid on
hallatud kooskõlas kõigi kohaldatavate reeglitega, eeskätt reeglitega, mis on
kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttega kehtestatud huvide
konflikti, pettuse, korruptsiooni ja rahastust ning muudest liidu
programmidest topeltrahastamise ärahoidmise kohta.

5 Määruse artikli 22 lõike 2 punkt d. 

6 Määruse artikli 22 lõige 4. 

7 Rahastamislepingu vormi artikkel 6. Seda erinõuet ei kohaldata pärast eelmakse taotlust 
esitatud esimese maksetaotluse suhtes. 

8 Määruse artikli 22 lõike 2 punkt c. 

269

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN


Euroopa Komisjoni kohustused 

10.11. Komisjon vastutab liikmesriikide taaste- ja vastupidavuskavade
asjakohasuse, tulemuslikkuse, tõhususe ja sidususe hindamise eest. See hindamine 
hõlmab liikmesriikide välja töötatud kontrollisüsteemide töökindlust. 

10.12. Komisjoni kontrollisüsteem peab tagama, et taaste- ja vastupidavusrahastu
maksed oleksid seaduslikud ja korrektsed, mis omakorda sõltub vahe-eesmärkide ja 
sihtide rahuldavast saavutamisest9. Selleks on komisjon loonud süsteemi, millega 
nähakse ette liikmesriikide maksetaotluste eelkontroll ja liikmesriikides pärast makse 
tegemist läbiviidavad järelauditid.  

10.13. Komisjon hindab maksetaotlusi liikmesriikide esitatud andmete ja teabe
alusel10. Esialgse hindamise eesmärk on tagada, et vahe-eesmärgid ja sihid oleksid 
rahuldavalt täidetud. Selle töö põhjal esitab komisjon esialgse hinnangu nõukogu 
majandus- ja rahanduskomiteele arvamuse saamiseks. Edasi teeb komisjon lõpliku 
otsuse selle kohta, kas anda luba vahendite väljamaksmiseks (vt joonis 10.4).  

9 DG ECFINi2021. aasta tegevusaruanne, lk 53. 

10 Määruse artikli 24 lõige 3. 
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Joonis 10.4. Eelkontrollide protsessi kirjeldus 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

10.14. Samuti peab komisjon tagama ELi finantshuvide kaitse, st et liikmesriik 
täidaks oma kohustust kehtestada menetlused tõsiste rikkumiste (nt pettus, 
korruptsioon või huvide konflikt) või rahastamislepingust tulenevate kohustuste tõsiste 
rikkumiste (sealhulgas topeltrahastamine) ennetamiseks ja avastamiseks11. Selleks 
võtab komisjon maksetaotluse hindamise ajal arvesse liikmesriikide liidu vahendite 

                                                      
11 Määruse artikli 22 lõige 1. 

Esialgne hindamine on lõpule viidud

Maksetaotluse esitamine koos audititekokkuvõtte 
ja vahendite haldaja kinnitusega

Komisjoni rakendusotsus, millega lubatakse raha välja maksta

Pidev seire ja dialoog liikmesriigiga kõigi 
allesjäänud vahe-eesmärkide ja sihtide üle

Vahe-eesmärgid ja sihid
hinnatakse saavutatuks

Majandus- ja rahanduskomitee arvamus 

Euroopa Komisjoni tegevus

Liikmesriigi tegevus

Nõukogu majandus- ja rahanduskomitee tegevus

Esialgsed hinnangud kõigi vahe-eesmärkide ja 
sihtide saavutamise kohta 

Hinnang auditite kokkuvõttele ja vahendite 
haldaja kinnitusele

Vajaduse korral liikmesriigilt täiendavate üksikasjade või 
selgituste küsimine

Õiguslikud kontrollid ja märkused hindamise 
kohta

Talitustevaheline konsulteerimine hindamise 
teemal
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haldaja kinnitust ja tehtud auditite kokkuvõtet. Komisjon teeb ka süsteemide auditeid 
ja spetsiifilisi järelauditeid ELi finantshuvide kaitse kohta liikmesriikides.  

10.15. Komisjon võib kohaldada finantskorrektsioone (rahalise toetuse 
vähendamist või juba välja makstud vahendite tagasinõudmist), kui ta leiab: 

o ELi finantshuve kahjustavad tõsiseid rikkumisi, mida liikmesriik ei ole kõrvaldanud, 
või 

o toetus- või laenulepingute tõsiseid rikkumisi. 

Auditi ulatus ja käsitlusviis 

10.16. Meie auditi eesmärk oli aidata kaasa kinnitava avalduse koostamisele ja 
anda alus meie arvamusele taaste- ja vastupidavusrahastu 2021. aasta kulutuste 
korrektsuse kohta. 

10.17. Auditi andmekogum koosnes 2021. aasta ainsast väljamaksest (Hispaaniale 
tehtud makse) ja sellega seotud eelrahastamise tasaarvestamisest (vt joonis 10.1). 
Hispaania 2021. aasta 11. novembril esitatud maksetaotlus sisaldas 52 vahe-eesmärki 
(need olid peamiselt seotud reformide ja mõne investeeringuga), mille Hispaania 
kuulutas saavutatuks. Nõukogu rakendusotsuses määrati kindlaks, et Hispaaniale tuleb 
maksta 11,5 miljardit eurot. Komisjon võttis oma positiivse esialgse hinnangu vastu 3. 
detsembril 2021 ja andis pärast majandus- ja rahanduskomiteelt positiivse arvamuse 
saamist 22. detsembri 2021. aasta rakendusotsusega loa väljamakse tegemiseks. 27. 
detsembril 2021 maksis ta Hispaaniale 10 miljardit eurot, tasaarvestades samal ajal 
eelrahastamise summas 1,5 miljardit eurot.  

10.18. Meie audit hõlmas Hispaaniale tehtud taaste- ja vastupidavusrahastu 
makse korrektsust. Tuginesime oma hinnangus maksetingimusele, st sellele, et 
nõukogu rakendusotsuses määratletud vahe-eesmärgid ja sihid on rahuldavalt 
saavutatud (vt punkt 10.11). Selleks uurisime, kas komisjon on kogunud piisavaid ja 
asjakohaseid tõendeid, et toetada hinnangut Hispaania maksetaotluses esitatud 52 
vahe-eesmärgi rahuldava täitmise kohta. Korrektsuse hindamisel ei vaadeldud 
vastavust ELi ja liikmesriikide reeglitele (vt punkt 10.7) ega hinnatud ka reformide 
tulemuslikkust. Neid küsimusi käsitleme spetsiaalsetes eriaruannetes. 

272



10.19. Vaatasime läbi ka majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadi
(DG ECFIN) aasta tegevusaruande taaste- ja vastupidavusrahastu 2021. aasta kulude 
korrektsust käsitleva osa ning selle, kuidas nimetatud teave on esitatud iga-aastases 
haldus- ja tulemusaruandes.  

10.20. Komisjoni poolt ELi finantshuvide kaitsmiseks kasutatavate
kontrollimehhanismide ülesehitust uuritakse ühes teises praegu pooleliolevas auditis. 
Selle auditi tulemused esitatakse eraldi eriaruandes.  
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Tehingute korrektsus 
10.21. Peatüki käesolevas osas käsitletakse meie sellel aastal testitud tehingut, 
milleks on ainus 2021. aastal Hispaaniale tehtud taaste- ja vastupidavusrahastu makse. 
Uurisime komisjoni eeltööd selle maksega seotud kõigi 52 vahe-eesmärgi täitmise 
hindamisel ja tuvastasime komisjoni hinnangus mitu puudust. Üks puudus, mille mõju 
ei olnud võimalik kvantifitseerida, mõjutab komisjoni hinnangut vahe-eesmärgi nr 395 
rahuldava täitmise kohta. Muud puudused ei sea teiste vahe-eesmärkide 
saavutamisele antud hinnangut kahtluse alla. 

Komisjon ei hinnanud kõiki vahe-eesmärgiga seotud 
kriteeriume 

10.22. Komisjon lähtus vahe-eesmärgi rahuldava täitmise hindamisel tema 
kirjelduses ja sellega seotud meetmes sisalduvatest asjakohastest elementidest, mis 
mõlemad olid sätestatud vastavas nõukogu rakendusotsuses ja tegevuskorras ette 
nähtud kontrollimehhanismis. 

10.23. See lähenemisviis sisaldus ka komisjoni sisesuunistes. Nende kohaselt 
tuleks reeglina arvesse võtta kõiki elemente, mis on esitatud nii nõukogu 
rakendusotsuse vahe-eesmärgi/sihi kirjelduses kui ka samas esitatud meetme 
kirjelduses. 

10.24. Vahe-eesmärk nr 395 („Äriühingu tulumaksu muutmine 2021. aastal“) on 
Hispaania taaste- ja vastupidavuskava komponendi nr 28 reformi nr 8 ainus vahe-
eesmärk. Leidsime, et komisjon ei hinnanud kõiki nõukogu rakendusotsuses selle vahe-
eesmärgi jaoks ette nähtud elemente (selgitus 10.1). 
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Selgitus 10.1 

Vahe-eesmärk nr 395: „Äriühingu tulumaksu muutmine 2021. aastal“ 

Vahe-eesmärgi nr 395 (komponendi nr 28 reform nr 8) kirjeldus nõukogu 
rakendusotsuse lisas (lk 244): 

„2021. aasta eelarveseadusega ja äriühingu tulumaksuga seotud 
arengumäärustega kehtestatud muudatuste jõustumine, et suurendada äriühingu 
tulumaksust saadavat tulu.“ 

Reformi kirjeldus (K28.R8) – maksualaste meetmete kiire vastuvõtmine äriühingu 
tulumaksu valdkonnas – nõukogu rakendusotsuse lisas (lk 241): 

„Reformiga muudetakse äriühingu tulumaksu seadust, et suurendada selle maksu 
panust avaliku sektori kulutuste rahastamisse, lihtsustades samal ajal 
maksuvabastusi ja mahaarvamiste tegemist, et tagada maksumaksjatele 15%-line 
miinimummäär. Teisest küljest vähendatakse Hispaania territooriumil nii 
residendist kui ka mitteresidentidest tütarettevõtjatelt saadud dividendide ja 
kapitalitulu maksuvabastust 5% võrra. Meetme rakendamine viiakse lõpule 31. 
märtsiks 2021.“ 

Komisjon hindas asjakohaselt dividendide ja kapitalitulu maksuvabastuse 
vähendamise elementi. Samas ei hinnanud ta reformi elemendiks olevat 15% 
suurust miinimummäära, mis oli ette nähtud nõukogu rakendusotsuses esitatud 
reformi kirjelduses. 

10.25. Komisjon ja Hispaania ametiasutused teatasid meile, et muudatuste 
tegemine, et tagada minimaalne 15%-line maksumäär, on keskpika perioodi eesmärk 
ning seda ei olnud kunagi kavandatud osana vahe-eesmärgist nr 395. See saavutataks 
hoopis tulevikus äriühingu tulumaksu alal kavandatava mitme muu muudatusega, mis 
hõlmavad 28. detsembril 2021 vastu võetud ja 1. jaanuaril 2022 jõustunud 
eelarveseadust.  

10.26. Kuigi märgime, et „minimaalse 15% maksumäära tagamist“ võib pidada 
keskpika perioodi vahe-eesmärgiks, ei viidanud sellele elemendile ei liikmesriigi 
esitatud dokumendid ega komisjoni hinnang. Hinnangus ei selgitatud, miks see 
element ei ole vahe-eesmärgi nr 395 jaoks asjakohane ning kuidas ja millal seda 
reformi elementi analüüsitakse ja hinnatakse. Sellest hoolimata hindas komisjon kogu 
vahe-eesmärgi rahuldavalt täidetuks. 
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10.27. Kirjeldatud olukorras, kus vahe-eesmärk on saavutamata, tuleks rahalise 
toetuse (või vajaduse korral laenu) täielik või osaline maksmine kuni kuueks kuuks 
peatada. Peatamist saab tühistada üksnes juhul, kui liikmesriigid esitavad komisjonile 
tõendid vahe-eesmärkide või sihtide rahuldava saavutamise kohta. Kui seda kuue kuu 
jooksul ei tehta, peaks komisjon rahalise toetuse või laenu (kui see on asjakohane) 
summat proportsionaalselt vähendama. 

10.28. Samas ei ole selge, kuidas komisjon ja liikmesriigid arvutasid välja 
liikmesriikidele tehtavate eri maksete suurused ja millist osa mängis selles iga vahe-
eesmärk või siht. Seetõttu on teadmata, kui suur oli iga konkreetse vahe-eesmärgi või 
sihi saavutamise osa Hispaaniale tehtud makses. Komisjon ei ole seda probleemi seni 
lahendanud ega võtnud kasutusele meetodit peatatavate või vähendatavate maksete 
summa arvutamiseks. Kuna selline meetod ja kvantitatiivne teave vahe-eesmärkide või 
sihtide kohta puudub, ei ole selge, kuidas komisjon rakendaks taaste- ja 
vastupidavusrahastu määruse artiklit 24 ja kvantifitseeriks vahe-eesmärgi nr 395 
mittesaavutamise mõju. 

Liikmesriigi kontrollisüsteemi jaoks seatud vahe-eesmärkide 
kriteeriumid ei ole piisavalt usaldusväärsed 

10.29. Taaste- ja vastupidavuskavade heakskiitmise tingimuseks oli liikmesriikide 
välja pakutud seire- ja kontrollisüsteemide asjakohane toimimine. Nende kavade 
hindamisel tuvastas komisjon liikmesriikide süsteemides puudusi. Seetõttu nõudis 
komisjon 2021. aastal, et 16 liikmesriiki lisaksid nende puuduste kõrvaldamiseks 
konkreetsed reformid ja vahe-eesmärgid12. Nende vahe-eesmärkide saavutamine on 
taaste- ja vastupidavuskava rakendamise ning taaste- ja vastupidavusrahastu tulevaste 
kulutuste korrektsuse eeltingimus. Kui vahe-eesmärgid ja sihid ei ole nõukogu 
rakendusotsuses selgelt määratletud, on oht, et neid võib olla raske hinnata ja et need 
ei pruugi täita eesmärki, mille toetamiseks nad on mõeldud. 

10.30. Hispaania jaoks oli vahe-eesmärk nr 173 („Taaste- ja vastupidavusrahastu 
integreeritud infosüsteem“) üks Hispaania kontrollisüsteemile seatud vahe-eesmärk. 
Hispaania ametiasutused tõlgendasid vahe-eesmärgiga seotud nõudeid nii, et süsteem 
peaks olema nõuetekohaselt kavandatud, kuid mitte tingimata täielikult toimiv. 
Nõukogu rakendusotsuses nõutud auditiaruandes (mille eesmärk oli tõendada selle 
vahe-eesmärgi rahuldavat täitmist), keskenduti seega süsteemi ülesehitusele, mitte 
selle tegelikule toimimisele. Komisjon palus lisateavet, et kontrollida, kas süsteem 

                                                      
12 DG ECFINi2021. aasta tegevusaruande XIV lisa. 

276

https://ec.europa.eu/info/system/files/annual-activity-report-2021-economic-and-financial-affairs_en.pdf


 

 

suudab ka tegelikult koguda ja säilitada andmeid toetusesaajate, töövõtjate, 
alltöövõtjate ja tegelike tulusaajate kohta. 

10.31. Komisjoni kinnitas tehtud testide põhjal, et süsteem suudab neid 
funktsioone täita, ja hindas, et vahe-eesmärk nr 173 on rahuldavalt saavutatud. Samas 
täheldas komisjon oma hindamiskokkuvõttes veel kahte puudust selles, kuidas 
süsteemis käsitleti teavet, mis puudutas tegelikke tulusaajaid (välismaiste äriühingute 
puhul, kellel ei ole Hispaanias registreeritud esindajat). Leitud puudused mõjutasid 
seda, kuidas seda teavet koguti ja kuidas seda kontrolli eesmärgil kasutada. 

10.32. Komisjon arutas neid küsimusi Hispaania ametiasutustega, kes leppisid 
kokku, kuidas need lahendada. Hispaania ametiasutused teatasid, et nende lahenduste 
rakendamiseks kulub kuus kuni üheksa kuud. Kuigi lahendused lepiti kokku 
1. detsembril, andis komisjon maksetaotluse kohta juba 3. detsembril positiivse 
esialgse hinnangu. Komisjon ei olnud Hispaania ametiasutustega ametlikku 
tegevuskava kokku leppinud. Ilma sellise kavata ei ole süsteemi järelejäänud piirangute 
kõrvaldamiseks võetavate parandusmeetmete ajakava selge ja nende rakendamine ei 
ole tagatud. 

10.33. Nõukogu rakendusotsuse sõnastus võimaldas komisjonil pidada vahe-
eesmärki rahuldavalt täidetuks. Kuigi me ei seadnud komisjoni tõlgendust kahtluse 
alla, tähendas see, et integreeritud infosüsteemi mõned elemendid hindamise ajal veel 
ei toiminud. Komisjon kavatseb selle vahe-eesmärgi täitmist oma järelauditite käigus 
täiendavalt uurida. 

Hindamisprotsess oli ebapiisavalt dokumenteeritud 

10.34. Sisekontrollisüsteem peaks hõlmama piisavat kontrolljälge: täielikku ja 
läbipaistvat dokumentatsiooni selle kohta, kuidas vahe-eesmärkide ja sihtide 
saavutamist hinnati. Komisjon rõhutab seda oma teatises taaste- ja 
vastupidavusrahastu sisekontrolli korralduse kohta, märkides, et „täielik 
kontrollistrateegia peab sisaldama dokumendihalduse eeskirju, et tagada 
töömeetodite võimalikult täielik läbipaistvus ja täielik kontrolljälg“. Komisjon 
dokumenteerib oma kontrolljäljes elemendid, mis on seotud vahe-eesmärgi või sihi 
rahuldava täitmisega (vt punkt 10.7). 
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10.35. Leidsime kahe vahe-eesmärgi13puhul, et kontrolljäljest ei piisanud kõigi 
hindamisprotsessis asjakohaste elementide hõlmamiseks. Selgituses 10.2 on toodud 
näide ühest sellisest projektist. 

Selgitus 10.2 

Näide vahe-eesmärgi hindamist dokumenteerivast ebapiisavast 
kontrolljäljest 

Vahe-eesmärgi nr 215 (komponendi nr 14 reform nr 1) kirjeldus nõukogu 
rakendusotsuse lisas (lk 138): 

„Veebisaidil kogutakse andmeid Hispaania turismi kohta erinevatest 
turismistatistika allikatest, sealhulgas avaliku ja erasektori asutustest, nagu INE, 
Turespaña, Hispaania keskpank, AENA ja RENFE, ning see toimib.“ 

Komisjon leidis, et kõik vahe-eesmärgi nr 215 elemendid on saavutatud ja jõudis 
järeldusele, et vahe-eesmärk on rahuldavalt täidetud. Kokkuvõtliku 
hindamistoimiku analüüsi osas märkis komisjon, et vahe-eesmärgis mainitud 
veebisait toimib ning kogub ja ajakohastab pidevalt avaliku sektori 
turismiandmeid, mida saadakse era- ja avalik-õiguslikelt asutustelt. 

Vahe-eesmärgi nr 215 hindamisprotsessi kontrolljälg ei sisaldanud aga mingeid 
tõendeid selle kohta, et komisjon kontrollis, kas veebisait kogus andmeid 
peamistest turismistatistika allikatest. 

                                                      
13 Vahe-eesmärk nr 215 „Turismiandmete kogumise veebisaidi „DATAESTUR“ käivitamine“, 

vahe-eesmärk nr 303 „Haridust käsitleva konstitutsioonilise seaduse jõustumine“. 
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Iga-aastased tegevusaruanded ja muu 
juhtimiskord 
10.36. Iga-aastased tegevusaruanded on komisjoni peadirektoraatide peamine 
aruandlusvahend, et neil on piisav kindlus selle kohta, et kontrollimenetlused tagavad 
kulutuste korrektsuse. Majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadi (DG ECFIN) 
2021. aasta tegevusaruandes esitatud peadirektori kinnitav avaldus sisaldab esimest 
korda taaste- ja vastupidavusrahastu kulutusi.  

10.37. Peadirektori 2021. aasta kinnitava avalduse kohaselt annavad DG ECFINi 
kehtestatud kontrollimenetlused vajalikud tagatised seoses järgmisega:  

i) alustehingute seaduslikkus ja korrektsus; 

ii) määruse artikli 22 lõike 5 rakendamine. 

10.38. DG ECFIN määratles 2021. aastal taaste- ja vastupidavusrahastu auditi- ja 
kontrollistrateegiad ning alustas rahastu tegevuse uue kontrolliraamistiku 
rakendamist. Lisaks eeltööle sisaldab kontrolliraamistik ka auditistrateegiat, mille DG 
ECFIN kiitis heaks 2021. aasta detsembris. Selle eesmärk on kontrollida, kas vahe-
eesmärgid ja sihid on saavutatud, ning hinnata, kas liikmesriikide ametiasutused on 
taaste- ja vastupidavuskava rakendamiseks loonud maksete korrektsuse ja ELi 
finantshuvide kaitseks vajalikud juhtimis- ja kontrollisüsteemid.  

10.39. Auditistrateegias on ette nähtud kolme liiki järelauditid: 

o vahe-eesmärkide ja sihtide saavutamist kontrollivad auditid (korrektsus); 

o süsteemiauditid, mis keskenduvad andmete kogumisele ning vahe-eesmärkide ja 
sihtide alasele aruandlusele liikmesriikides (korrektsus); 

o süsteemiauditid, mille keskmes on ELi finantshuvide kaitse. 

10.40. Piisav kindlus Hispaaniale tehtud maksete korrektsuse kohta põhines 
põhjalikel eelkontrollidel. Hispaania kasutab taaste- ja vastupidavusrahastu vahendite 
haldamiseks hiljuti kehtestatud seire- ja kontrollikorda. Kooskõlas komisjoni 
kontrollistrateegiaga muutuvad kontrolli puudutava vahe-eesmärgiga seotud 
täiendavate kohustuste täitmise järelauditi või -kontrolli tulemused (vt punkt 10.33) 
kättesaadavaks alles hiljem. 

279

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN


 

 

10.41. Erinevalt muudest ELi programmidest annab komisjon taaste- ja 
vastupidavusrahastu puhul kvalitatiivse hinnangu tegevusega seotud kontrollide 
tulemustele ja riskitasemele, kuid ei esita hinnangulist veamäära. 

10.42. Taaste- ja vastupidavusrahastu 2021. aasta kulutusi ei võeta arvesse 
komisjoni iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes avaldatud mitmeaastase 
finantsraamistiku kulutuste üldises maksete veariskis. Komisjon viitab eraldi avalduses 
volitatud eelarvevahendite käsutaja kinnitusele, mille kohaselt on viimasel piisav 
kindlus 2021. aastal tehtud taaste- ja vastupidavusrahastu ainukese makse 
seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Kindlus põhineb positiivsel hinnangul tõenditele 
maksetaotluse rahuldamiseks vajalike vahe-eesmärkide täitmise kohta. 

10.43. Märgime, et komisjoni siseauditi talitus esitas oma iga-aastases haldus- ja 
tulemusaruandes üldise auditiarvamuse osana asjaolu rõhutava punkti taaste- ja 
vastupidavusrahastu kohta. Asjaolu rõhutav punkt puudutab taaste- ja 
vastupidavusrahastu kontrollistrateegia teatavaid elemente, mis käsitlevad 
seaduslikkust ja korrektsust ning mida tuleb 2022. aastal veel edasi arendada.14 

                                                      
14 2021. aasta haldus- ja tulemusaruande III köite IV lisa. 
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Järeldused ja soovitused 

Järeldused 

10.44. Kokkuvõttes viitab meie kogutud ja käesolevas peatükis esitatud auditi 
tõendusmaterjal sellele, et üks Hispaaniale tehtud esimese väljamaksega seotud vahe-
eesmärk ei olnud rahuldavalt täidetud. Komisjon ei ole veel määratlenud meetodit 
vahe-eesmärgi või sihi saavutamata jätmise mõju kvantifitseerimiseks. Oleme 
seisukohal, et nimetatud viga ei ole oluline. 

10.45. Muud puudused, mis leiti komisjoni töös vahe-eesmärkide hindamisel, on 
seotud vahe-eesmärgile seatud ebapiisavate kriteeriumidega ja komisjoni töö 
ebapiisava dokumenteerimisega, kuigi see ei mõjuta vahe-eesmärgi täitmise 
hindamist. 

Soovitused 

10.46. 2021. aastat käsitlevate leidude ja järelduste alusel anname komisjonile 
järgmised soovitused. 

Soovitus 10.1. Põhjendada vahe-eesmärkide ja sihtide 
hindamise seisukohast ebaasjakohaseid elemente 

Põhjendada selgelt ja läbipaistvalt selliseid tegevuskorras ja nõukogu rakendusotsuses 
sisalduvaid elemente, mida komisjon ei pea vahe-eesmärkide ja sihtide rahuldava 
saavutamise seisukohast asjakohaseks.  

Soovituse täitmise tähtaeg: viivitamata 

Soovitus 10.2. Töötada välja metoodika makse (osaliseks) 
peatamiseks 

Töötada välja metoodika peatatava summa suuruse kindlaksmääramiseks kooskõlas 
määruse artiklitega 24.6 ja 24.8. 

Soovituse täitmise tähtaeg: viivitamata 
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Soovitus 10.3. Parandada vahe-eesmärkide ja sihtide hindamise 
dokumenteerimist 

Parandada vahe-eesmärkide ja sihtide hindamise dokumenteerimist, dokumenteerides 
täielikult kõik eelneva (ex ante) töö käigus kontrollitud elemendid. 

Soovituse täitmise tähtaeg: viivitamata 
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Lisad 
10.1 lisa. Taaste- ja vastupidavusrahastu maksed 2021. aastal 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjonitaaste- ja vastupidavusrahastu rakendamise veebisaidi põhjal. 

Hispaania 9037 10 000

Itaalia 8954 –

Prantsusmaa 5118 –

Kreeka 2310 –

Saksamaa 2250 –

Rumeenia 1851 –

Portugal 1808 –

Tšehhi Vabariik 915 –

Slovakkia 823 –

Horvaatia 818 –

Belgia 770 –

Austria 450 –

Leedu 289 –

Läti 237 –

Sloveenia 231 –

Taani 202 –

Küpros 131 –

Eesti 126 –

Malta 41 –

Luksemburg 12 –

Liikmesriigid, kelle
taaste- ja vastupidavuskava on 
heaks kiidetud 

Taaste- ja 
vastupidavusrahastu

toetuste 
eelrahastamine

(miljonites eurodes)
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283

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html


  

 

 

 

 

 

 

Institutsioonide vastused 
aastaaruandele eelarveaasta 2021 

ELi eelarve täitmise kohta 
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Sisukord 
Lehekülg 

1. peatükk Kinnitav avaldus ja selle aluseks olev teave

287 

2. peatükk Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

Euroopa Komisjoni vastused 296 

3. peatükk Tulud

Euroopa Komisjoni vastused 301 
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347 
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KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 

2021. AASTA ARUANDELE 

„1. PEATÜKK – KINNITAV AVALDUS JA SELLE ALUSEKS OLEV 

TEAVE“ 

SISSEJUHATUS KOMISJONI VASTUSTELE 

2021. aastal nägime ülemaailmse pandeemia ajal kehtestatud piirangute järkjärgulist 
leevendamist, kuid paljastus ka COVID-19 põhjustatud sotsiaalsete ja majanduslike kulude tegelik 
mõõde.  

ELi eelarve on suurel määral aidanud leevendada pandeemia majanduslikku mõju ning muuta 
Euroopa riikide majanduse tugevamaks ja vastupanuvõimelisemaks. Taasterahastu 
„NextGenerationEU“ ning taaste- ja vastupidavusrahastu on vaid kaks näidet ELi ühtsest 
reageerimisest COVID-19 pandeemiale. 

Sellel ebatavalisel ajal on ka komisjon jätkuvalt pidanud väga oluliseks ELi eelarve 

vastutustundlikku ja korrektset kasutamist ning kõigi osalistega, sealhulgas liikmesriikidega 
koostöö tegemist, et eelarve annaks kohapeal reaalseid 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. 

ELi eelarve täitmine hõlmab kõigi programmide ja juhtimisviiside raames miljonite tehingute ja 
sadade tuhandete kontrollide haldamist. Komisjon püüab 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 probleemide tuvastamist, ennetus- ja parandusmeetmete võtmist tuvastatud 
puudustega tegelemiseks ja selleks, et tagada vigade parem ennetamine ja avastamine ajapikku 
kõigis programmides. 

EELARVEAASTA 2021 AUDITILEIUD 

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus 

1.8. Komisjon tunneb heameelt selle üle, et ELi raamatupidamise aastaaruandes ei leita

viieteistkümnendat aastat järjest olulisi vigu. 

Tehingute korrektsus 

1.18. a) Komisjon tunneb heameelt selle üle, et Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“)

ei leia ELi eelarve tuludes olulisi vigu. 
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Komisjon tunneb heameelt ka selle üle, et kontrollikoda peab tuludega seotud süsteeme, mida ta 
kontrollis, üldiselt tõhusaks. Nagu ka oma järelduste puhul, võtab komisjon kontrollikoja auditiga 
tuvastatud probleemidega seoses järelmeetmeid teatavates liikmesriikides, kes peavad võtma 
asjakohaseid meetmeid tuvastatud puudustega tegelemiseks ja nende lahendamiseks. 

Komisjon jätkab pikaajaliste traditsiooniliste omavahendite avatud punktidega seotud 
järelmeetmete tõhustamist ja võimaluse korral käibemaksureservatsioonide tühistamist. 

Seoses tollimaksude alalaekumise vähendamise meetmetega märgib komisjon, et kuigi tollialase 
tegevuskava üldeesmärk ei ole seda alalaekumist vähendada, püütakse tegevuskava mitme 
meetmega selle eesmärgi täitmisele kaasa aidata (vt ka komisjoni vastus punktile 3.13). 

b) Kulude korrektsuse valdkonnas jäi arvukate auditite ja kontrollide põhjal stabiilseks komisjoni

hinnang maksete veariski kohta, s.o allesjäänud veamäär makse tegemise ajal, mis oli pärast

komisjoni ennetavaid kontrolle 1,9 % asjaomastest kuludest ehk samal tasemel kui 2020. aastal.
See stabiilsus on kooskõlas asjaoluga, et suurem osa 2021. aasta kuludest on endiselt seotud
programmitöö perioodiga 2014–2020.

Arvestades, et komisjoni kulutused ja kontrollistrateegiad on mitmeaastased, teeb komisjon 
märkimisväärseid jõupingutusi, et viia pärast maksete tegemist läbi kontrolle ja jätkata 
korrektsioonide tegemist. Need jõupingutused kajastuvad hinnangulises veariskis programmide 

lõpetamisel,1 mis on kokku 0,8 % (2020. aastal 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 kontrollide käigus kogutud teabele ja selle üksikasjalikule analüüsile on komisjonil võimalik 
jagada kulutused, mille puhul maksete vearisk on üle 1,9 %, järgmisteks osadeks: 

 keskmise riskiga kulutused, mille puhul maksete vearisk on 1,9–2,5 % ja mis
moodustavad 23 % kogukulutustest, ning

 suurema riskiga kulutused, mille puhul maksete vearisk on üle 2,5 % ja mis

moodustavad 22 % kogukulutustest 2021. aastal.

Seega järeldab komisjon, et üle poole kulutustest (55 %) on väikse riskiga, sest maksete 
vearisk on allpool olulisuse piirmäära (vt üksikasju 2021. aasta haldus- ja tulemusaruandest, 
II köide, lk 50). 

Eeskirjade keerukuse ja ELi vahendite väljamaksmise viisi mõju veariskile 

1.19. Esimene taane. Komisjon on nõus järeldusega, et vearisk on väiksem kulutuste puhul,

millele kohaldatakse lihtsustatud õigusnorme (peamiselt toetusõigustel põhinevad maksed). 
Seetõttu on komisjon 2021.–2027. aasta programmide kavandamisel püüdnud võimalikult suurel 
määral teha jõupingutusi lihtsustamiseks, eriti teadusuuringute ja innovatsiooni ning 
ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas, propageerides lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamist ja 
rahastamist, mis ei ole seotud kulukavadega ega ühise põllumajanduspoliitika (edaspidi „ÜPP“) uue 
tarnemudeliga. 

1 Kuna Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi meetmeid ei lõpetata, asendatakse põllumajanduskulutustes 
vearisk programmi lõpetamisel riskiga seotud kulutuste lõpliku summaga. 
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Teine taane. Kuigi eeskirjade keerukus võib veariski suurendada, leiab komisjon, et

olemasolevad kontrollisüsteemid võimaldavad mõne keerukama programmiga seotud riske 
maandada. 

Komisjon võtab sihipäraseid parandusmeetmeid eelkõige keskmise ja suurema riskiga kategooriate 
puhul. Sellised meetmed hõlmavad toetusesaajate ja rakenduspartnerite teadlikkuse suurendamist 
kohaldatavatest ELi eeskirjadest ja korduvatest probleemidest, vajaduse korral kontrollistrateegiate 
kohandamist, õpitu rakendamist tulevastes programmides ja võimaluse korral eeskirjade 
lihtsustamist. 

Samal ajal võib vaja olla keerulisi tingimusi ja rahastamiskõlblikkuse eeskirju, kui ambitsioonikate 
poliitikaeesmärkide täitmiseks 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. 

1.20. Komisjon jagab kontrollikoja seisukohta, et vahendite väljamaksmise viis mõjutab

veariski.  

Samas aga leiab komisjon tema käsutuses oleva üksikasjaliku teabe põhjal, et maksete veariskid 

ei ole kulude hüvitamisel põhinevate maksete puhul ühtselt olulised. Riskipositsioon võib sama 
poliitikavaldkonna ja isegi sama kuluprogrammi piires erineda. 

Suure riskiga kulutused 

1.22.–1.23. Oma üksikasjaliku hinnangu põhjal jagab komisjon oma kulutused nende

hinnangulise maksete veariski järgi. Selle põhjal leiab komisjon, et tema asjaomastest kulutustest 
45 % puhul on maksete vearisk üle 1,9 %, mis on 2020. aastaga võrreldes stabiilne.  

See on seotud mõne ühtekuuluvuse valdkonna rakenduskavaga, s.o ainult nendega, milles esineb 
tõsiseid puudusi ja/või mille veamäär on üle 1,9 %; teadusuuringute programmi „Horisont 2020“ 
toetustega ja muude sama mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi keerukate toetustega; üksikute 
ÜPP makseasutustega otsetoetuste ja maaelu arengu valdkonnas ning mõnes liikmesriigis 
turumeetmetega, mille veamäär on üle 1,9 %. 

Vt ka komisjoni vastus punktidele 1.19 ja 1.20. 

1.24. Poliitikavaldkonnas „Ühtekuuluvus, vastupanuvõime ja väärtused“ tuvastasid

komisjon ja auditeerimisasutused ühise liigituse alusel üldiselt samad õigusnormide rikkumiste 
kategooriad kui kontrollikoda: rahastamiskõlbmatud kulud, riigihanked, kontrolljälg ja riigiabi.  

Komisjon võtab vigade vähendamiseks suutlikkuse suurendamise meetmete ja auditite kaudu 
meetmeid koos programmi haldavate asutustega, kes vastutavad esmatasandil vigade ennetamise 
ja tuvastamise eest. Komisjon esitas ajakohastatud suunised, mille eesmärk koos lihtsustatud 
kuluvõimaluste kohustusliku kasutamisega on veelgi parandada juhtimiskontrollide kvaliteeti.  

Komisjon rakendab ka riigihangete ja riigiabiga seotud tegevuskavasid. 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 
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teavet. Asjaomaste programmide süsteeme aitavad täiendada ka parandusmeetmete kavad, mida 
nõutakse asjaomastelt programmi haldavatelt asutustelt iga kord, kui avastatakse puudusi. 

1.25. Poliitikavaldkonnas „Loodusvarad ja keskkond“ on kontrollikoja hinnang turumeetmete ja

maaelu arengu kohta kooskõlas komisjoni hinnanguga, mille kohaselt on nendes valdkondades 
vearisk suurem. Praeguses ÜPP õigusraamistikus kohaldatakse keerulisi tingimusi ja 
rahastamiskõlblikkuse eeskirju, kui ambitsioonikate poliitikaeesmärkide täitmiseks on vaja abi 
suunata. Seega tuleb seaduslikkuse ja korrektsuse kaalutlused viia tasakaalu poliitikaeesmärkide 
saavutamisega, pidades samal ajal silmas rakendamiskulusid. Perioodil 2023–2027 toetab 
komisjon selleks lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamist ja lihtsustab ÜPPd. 

1.26. Valdkonnas „Teadusuuringud ja innovatsioon“ on tegelikel kuludel põhinev rahastamine

suhteliselt keeruline ja veaohtlik, eriti teatavat liiki toetusesaajate puhul (vt punkt 1.19), hoolimata 
komisjoni jõupingutustest anda juhiseid kõigile osalejatele.  

Lisaks sellele propageerib komisjon alternatiivina tegelikel kuludel põhinevale rahastamisele 
kindlasummaliste maksete suuremat kasutamist ja iga toetuse puhul võimalikku ühikuhinna 
süsteemi personalikulude arvutamiseks, mis on peamine vigade allikas. 

1.27. Komisjon on seisukohal, et peatüki „Naabrus ja maailm“ väiksema riskiga kulutused ei

piirdu üksnes eelarvetoetuse maksete ja halduskuludega, vaid hõlmavad ka muid otsese ja kaudse 
juhtimise segmentide kulusid, mille maksete vearisk on väike või keskmine. 

Vigade liigitus: rahastamiskõlblikkus ning riigiabi ja riigihangete eeskirjade rikkumised 

1.28. Vigade liigitus kajastab eeskirjade keerukust. 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 1.19. 

1.29. Seoses kontrollikoja poolt ühtekuuluvuspoliitika vahendite valdkonnas tuvastatud

rahastamiskõlblikkuse vigadega leiab komisjon, et ühe programmiga seotud kahe tehingu puhul 
puudub finantskorrektsioonide kehtestamiseks õiguslik alus. Komisjon märgib ka, et kolmandik 
kontrollikoja hinnangu kohasest veamäärast puudutab vaid üht noorte töötust käsitlevat riiklikku 
programmi ja väga spetsiifilist küsimust. Komisjon viitab ka punktidele 5.15 ja 5.22 antud 
vastusele. 

Komisjon märgib, et teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas ei ole „toetuskõlbmatud 
projektid“ levinud vigade allikas. 

1.30. Komisjon märgib, et viimastel aastatel on liikmesriikide ametiasutuste ja komisjoni

tuvastatud riigiabi eeskirjadega seotud vead jäänud ühtekuuluvuspoliitika vahendite valdkonnas 
harvemaks, mis viitab komisjoni riigiabi tegevuskava raames kavandatud meetmete mõjule. 

Riigihanked on endiselt oluline vigade allikas auditeerimisasutuste hinnangul, kes tuvastavad 
selliseid probleeme nüüdseks paremini, mis on märk sellest, et ka komisjoni riigihangete 
tegevuskava raames rakendatud haldussuutlikkuse meetmed kannavad vilja. Komisjon viitab 
punktidele 5.27 ja 5.29 antud vastustele. 

290



Väikese riskiga kulutused 

1.32. Tuginedes oma üksikasjalikule hinnangule leiab komisjon, et rahastamisprogrammid (nende

osad), mille risk on väike, st nendega seotud maksete vearisk on alla 1,9 %, moodustavad 
2021. aastal ligikaudu 55 % asjaomastest kulutustest, nagu ka 2020. aastal.  

See hõlmab enamiku ÜPP makseasutuste ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kulutusi ning 
teatavaid, s.o 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.  

Valdkonnas „Loodusvarad ja keskkond“ on komisjon rahul kontrollikoja järeldusega (millele on 
viidatud ka 6. peatükis), et Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) otsetoetustes, mis 
moodustavad 68 % loodusvarade rubriigi kulutustest, ei ole jätkuvalt olulisi vigu. See on kooskõlas 
komisjoni järeldustega ÜPP kulutuste kohta põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi iga-
aastases tegevusaruandes. 

Komisjoni teave korrektsuse kohta 

Komisjoni hinnanguline veamäär 

1.36.–1.38. Kuna rakendamine ei ole programmide ja liikmesriikide lõikes ühtlane, on komisjoni

eesmärk kindlaks teha, kus on vaja võtta asjakohaseid parandusmeetmeid, suurendades kindlust 
alt üles suunal ja üksikasjalikult, s.o programmide või muude asjakohaste kulusegmentide kaupa. 

Komisjon on iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes maksete veariskide ja programmi 

lõpetamisel esineva veariski kohta esitatud teabes kindel. See põhineb sadadel tuhandetel 
kontrollidel, mille komisjon ja liikmesriigid viivad igal aastal läbi oma hoolikalt kehtestatud 
kontrollistrateegiate alusel, mida on kohandatud kuluprogrammide eripärade järgi. 

Komisjon jälgib hoolega maksete veariski ja veariski programmi lõpetamisel, eesmärgiga et vearisk 
programmi lõpetamisel oleks allpool olulisuse piirmäära ehk 2 %. 

Komisjon märgib ühtlasi, et tema kui ELi eelarve haldaja lähenemisviis erineb sellest, mida järgib 
kontrollikoda oma välisaudiitori rollis. See võib põhjustada mõningaid erinevusi veamäära 
hindamisel kahes institutsioonis. 

Lisaks ei nõustu komisjon alati kontrollikoja hinnanguga üksikute vigade kohta. 

Tehtud töö põhjal on komisjon seisukohal, et mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 1 „Ühtne turg, 
innovatsioon ja digitaalvaldkond“ iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes esitatud maksete 
vearisk kajastab veamäära (vt 4. peatüki punktid 4.6 ja 4.29). 

Komisjon märgib seoses valdkonnaga „Ühtekuuluvus, vastupanuvõime ja väärtused“, et tema 
mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 2 hinnangulise veamäära maksimumväärtus (2,3 %), mida 
on kasutatud iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes, et arvutada komisjoni üldine maksete 
vearisk, jääb kolmandat aastat järjest kontrollikoja hinnangulise veamäära piiridesse. 

Rubriigi 3 „Loodusvarad ja keskkond“ puhul nõustub komisjon kontrollikoja hinnangulise 1,8 % 
veamääraga, mis on allpool olulisuse piirmäära ja kooskõlas komisjoni enda hinnanguga maksete 
veariski kohta. 
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1.39. Komisjon jätkab meetmete võtmist järelkontrollide mõjususe suurendamiseks.

Näiteks teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas on komisjoni ühine audititalitus tegelenud 
aspektidega, millele kontrollikoda on varasemates aruannetes tähelepanu juhtinud. Enamik nende 
probleemide lahendamiseks võetud meetmeid on rakendatud ja komisjon jätkab nendega tööd. 

Komisjon leiab, et ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas võib üldiselt auditeerimisasutuste ja nende 
kontrollorganite tööd usaldada, välja arvatud iga-aastastes tegevusaruannetes esitatud piiratud 
hulk andmeid. Mõnel juhul on täiendavad avastatud vead juhuslikumad ega osuta süsteemsele 
puudusele auditeerimisasutuse tasandil.  

Komisjon jätkas 2021. aastal ulatuslikku koostööd liikmesriikide auditeerimisasutustega, et tagada 
järjepidev ja tugev kontrolli- ja kindlustandev raamistik, sealhulgas pandeemia ajal kehtestatud 
praktiliste auditipiirangute tingimustes, ning parandada vajaduse korral kindlust andva töö 
kvaliteeti, suurendades vajalikku avastamis- ja korrigeerimissuutlikkust.  

Komisjoni riskihindamine 

1.40.–1.41. Nagu selgitatud vastuses punktile 1.36, on komisjon kindel iga-aastases haldus- ja

tulemusaruandes maksete veariskide ja programmi lõpetamisel esineva veariski kohta esitatud 
teabes. 

Teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas on komisjoni ühine audititalitus võtnud meetmeid, 
et järgida nõuetekohaselt kontrollikoja soovitusi järelauditite ja programmi „Horisont 2020“ 
veamäära arvutamise metoodika kohta. Selle põhjal on komisjon kindel kõnealuse mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriigi jaoks arvutatud veamäära tulemuses. 

Arvestades kulude üksikasjalikumat segmenteerimist riskiprofiilide ja kontrollisüsteemide kaupa 
valdkonnas „Ühtekuuluvus, vastupanuvõime ja väärtused“ ja võttes arvesse ka kontrollikoja 
tööd, on komisjonil võimalik vigade avastamisel teha kindlaks konkreetne osa programmi 
andmekogumist, mida vead tõenäolisemalt mõjutavad. Seega on tal võimalik esitada 
diferentseeritud ülevaade tehtud maksete veamäärast ja määrata selgelt kindlaks täiustamist 
vajavad valdkonnad.  

Komisjon on veendunud, et veamäära üksikasjalik hindamine, mis põhineb eri üksikprogramme ja 
kindlustandva teabe pakette hõlmaval dokumendipõhisel ja kohapealsel auditeerimisel nende jaoks 
määratud riskidest lähtudes, võimaldab koostada põhjendatud ja õiglase veamäärade hinnangu iga 
programmi kohta eraldi ja kumulatiivselt kõigi programmide kohta.  

Järelejäänud avastamata vigade riski vähendamiseks arvutavad peadirektoraadid välja ka oma 
kulude seaduslikkuse ja korrektsuse põhilise tulemusnäitaja maksimumväärtuse, mida kasutatakse 
ühtekuuluvuspoliitika ning iga-aastase haldus- ja tulemusaruande rubriigi 2 maksete veariski 
hindamiseks. 

Komisjon leiab, et poliitikavaldkonnas „Naabrus ja maailm“ vastab allesjäänud veamäära uuring 
oma eesmärgile ja sellele ei kehti piirangud, mis võivad põhjustada vigade alahindamist. 

Komisjoni aruandlus finantskorrektsioonide ja tagasinõuete kohta 

1.43. Komisjon on teinud seoses 2021. aasta haldus- ja tulemusaruandega olulisi jõupingutusi, et

anda täielik ja läbipaistev ülevaade kõigist eelarveaastal nii komisjoni kui ka liikmesriikide võetud 
ennetus- ja parandusmeetmetest. Komisjonil on hea meel, et kontrollikoda tunnistab, et 
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läbivaatamine on kaasa toonud finantskorrektsioone ja tagasinõudeid käsitleva aruandluse 
lihtsustamise ning põhjendamatute, parandatud ja ELi eelarvesse tagastatud kulude täpsustamise. 

1.44. Komisjon nõustub, et suurem osa netokorrektsioone ja tagasinõudeid puudutab perioodi

2014–2020. Loodusvarade valdkonna 631 miljoni euro väärtuses netokorrektsioonidest ja 
tagasinõuetest on vähemalt peaaegu 439 miljonit eurot (69 %) seotud perioodiga 2014–2020. See 
summa moodustab 57 % liikmesriikidele kehtestatud netokorrektsioonide 765 miljoni euro 
suurusest kogusummast.  

Ühtekuuluvuse valdkonnas rakendatakse komisjoni korrektsioone alates 2014.–2020. aasta 
mitmeaastasest finantsraamistikust liikmesriikide tasandil, tagades õigeaegse ja tõhusa 
rakendamise. Kindlustandva mudeliga keskendutakse 2 % veamäära tagamisele iga programmi 
puhul. Seni ei ole netofinantskorrektsioone rakendatud kaasseadusandja kehtestatud väga piiravate 
kriteeriumide tõttu. Siiski toimib see perioodil 2014–2020 kehtestatud uus säte jätkuvalt stiimulina, 
mis mõjutab liikmesriike tegema finantskorrektsioone enne raamatupidamise aastaaruande 
esitamist.   

1.45. Liikmesriikide ennetavaid meetmeid ei saa seostada otseselt komisjoniga. Sellegipoolest

leiab komisjon punktile 1.44 antud vastuses selgitatud põhjustel, et korrigeerimisvõime peaks 
hõlmama ka neid korrektsioone, mida liikmesriigid on rakendanud komisjoni nõudmisel. 

Komisjon on läbipaistvalt selgitanud, kuidas iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes on saadud 
tulemus 3,3 % ja millistest eri osadest 5 620 miljonit eurot koosneb (vt 2021. aasta haldus- ja 
tulemusaruanne, III köide, 5. lisa, lk 31 ja II köide, 2. lisa, lk 44). 

Komisjon märgib, et kõigist kehtivas finants- ja õigusraamistikus kohaldatavatest kontrollikihtidest 
tervikliku ülevaate saamiseks tuleks arvesse võtta ka liikmesriikide võetud meetmeid. Nendest 
teatati juba varem, kuigi need esitati eraldi. Ühtekuuluvuse valdkonnas esitatud korrektsioonid olid 
seotud auditeerimisasutustega.  

Õigusriigi tugevdamise menetluse mõju 2021. aasta kulude korrektsusele 

1.46. Komisjon peab vajalikuks saata Ungarile õigusriigi tingimuslikkuse määruse artikli 6 lõike 1

kohane teade, et kaitsta liidu finantshuve praeguste või tulevaste riskide eest ning käsitleda selles 
liikmesriigis tuvastatud levinud ja omavahel seotud õigusnormide rikkumisi ja puudusi.  

Enne 2021. aastat sai komisjon nende õigusnormide rikkumiste ja puuduste kõrvaldamiseks 
kasutada ainult valdkondlike õigusaktidega ette nähtud meetmeid. Ta kasutas neid meetmeid 
laialdaselt, nagu tõendavad Ungari suhtes aja jooksul kehtestatud finantskorrektsioonide ulatus 
ning pikaajalised soovitused ja nõudmised. Seejuures aga olid need meetmed üldiselt seotud 
komisjonile juba deklareeritud kuludega ega võimaldanud paljude aastate jooksul täielikult ära 
hoida nende või sarnaste rikkumiste ja puuduste jätkumist ega süsteemi struktuurselt muuta.  

Õigusriigi tingimuslikkuse määruse jõustamisega 2021. aastal täiendati valdkondlikke õigusakte 
ulatuslikuma vahendiga, mis võimaldab selliste puuduste kõrvaldamisega aja jooksul struktuurselt 
tegeleda. Õigusriigi tingimuslikkuse määruse alusel esitatav teade on siiski alles menetluse 
esimene etapp ja liikmesriik võib esitada kahtlusi hajutavat teavet ja/või parandusmeetmeid selliste 
probleemide lahendamiseks. Liidu finantshuvide kaitsmiseks meetmete vastuvõtmise ja nende 
meetmete tühistamise menetlus peab vastama objektiivsuse, mittediskrimineerimise ja 
liikmesriikide võrdse kohtlemise põhimõtetele ning seda tuleb läbi viia erapooletult ja 
tõenduspõhiselt. Komisjon võib vaid teha meetmete kohta ettepanekuid nõukogule, kes vastutab 
nende vastuvõtmise eest.  
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Kõigil eespool esitatud põhjustel ei saa komisjon ette teada, millised meetmed nõukogu lõpuks 
vastu võtab. Seetõttu jääb komisjonil üle ainult teatada ettevõtte tasandil võetud meetmetest iga-
aastases haldus- ja tulemusaruandes. 

PETTUSEKAHTLUSTEST OLAFILE JA EUROOPA 
PROKURATUURILE TEATAMINE 

1.53. Seoses ÜPPga ja tuginedes kontrollikoja 2019. aasta aruandes esitatud pettusi käsitleva

soovituse raames juba tehtud tööle, teeb komisjon kõik vajaliku selleks, et rakendada kontrollikoja 
eriaruandes 14/2022 „Komisjoni meetmed ühise põllumajanduspoliitika valdkonna pettuste vastu: 
teemaga on vaja põhjalikumalt tegeleda“ esitatud soovitusi.  

Seoses auditeerimisasutuste tööga ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas on komisjonil hea meel 
punktis 5.49 esitatud edusammude üle selliste kontrollnimekirjade kasutamisel, milles käsitletakse 
sõnaselgelt pettuseriski. Komisjon rõhutab, kui tähtis on koostöös OLAFiga välja töötatud ühise 
pettustevastase võitluse strateegia jätkuv rakendamine koos programmi haldavate asutustega, mis 
on kooskõlas komisjoni põhimõttega, et pettuste suhtes rakendatakse nulltolerantsi. Eelkõige 
hõlmab see andmekaeve- ja riskianalüüsivahendi Arachne propageerimist ja pidevat täiustamist, 
mis praegu on antud liikmesriikidele kasutada vabatahtlikul alusel ja mille kasutamise 
kohustuslikuks muutmine kaasati hiljuti finantsmääruse läbivaatamise ettepanekusse. 

JÄRELDUSED 

1.53.–1.58. Komisjon rõhutab, et omistab suurt tähtsust ELi eelarve usaldusväärsele

finantsjuhtimisele. ELi eelarve haldajana on komisjon kehtestanud puuduste ennetamiseks, 
avastamiseks ja parandamiseks kindlad mitmeaastased kontrollistrateegiad. Ta kohandab, 
arendab ja täiustab neid pidevalt ning võtab ka meetmeid programmide edasiseks lihtsustamiseks. 
Komisjon märgib ühtlasi, et tema kui ELi eelarve haldaja lähenemisviis erineb sellest, mida järgib 
kontrollikoda oma välisaudiitori rollis. See võib põhjustada mõningaid erinevusi veamäära 
hindamisel kahes institutsioonis. 

Komisjon tunneb heameelt selle üle, et ELi raamatupidamise aastaaruandes ei leita 
viieteistkümnendat aastat järjest olulisi vigu. Seoses ELi eelarve tulude poolega on komisjon 
koos kontrollikojaga seisukohal, et selles valdkonnas ei ole olulisi vigu. 

Poliitikavaldkonna „Loodusvarad ja keskkond“ kulude puhul nõustub komisjon kontrollikoja 
hinnangulise 1,8 % veamääraga, mis on allpool olulisuse piirmäära ja kooskõlas komisjoni enda 
hinnanguga maksete veariski kohta. Samuti nõustub komisjon kontrollikoja üldise järeldusega, et 
valdkonna „Euroopa avalik haldus“ kulude veamäär ei olnud oluline. 

Komisjon on kindel iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes veamäärade ja maksete veariskide 
kohta esitatud teabes. Lisaks leiab komisjon, et veamäär, mis esindab kõige paremini nii 
liikmesriikide kui ka komisjoni talituste tehtud jõupingutusi, on vearisk programmi lõpetamisel (vt 
ka vastus punktis 1.34), millega mõõdetakse allesjäänud veamäära, kui kõik järelkontrollid ja 
korrektsioonid on tehtud. 2021. aasta üldine vearisk programmi lõpetamisel on hinnanguliselt 

0,8 %, mis jääb tunduvalt alla olulisuse piirmäära ehk 2 % ja on kooskõlas eelmiste aastate 
tasemega (0,7 % 2019. aastal ja 0,9 % 2020. aastal). 
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Peale selle on komisjonil tänu programmide üksikasjalikule juhtimisanalüüsile (vt ka vastus 
punkti 1.18 alapunktile b) võimalik saada nüansirohke ülevaade riskitasemest 
poliitikavaldkondades ja kuluprogrammides. See näitab, et maksete veariskid ei ole 
konkreetses poliitikavaldkonnas ühtlaselt väikesed, keskmised ega suured (vt 2021. aasta haldus- 
ja tulemusaruanne, II köide, lk 50).  

 Selline lähenemisviis võimaldab komisjonil täpselt kindlaks teha, kus on riskid ja nende
algpõhjused, ning võtta sihipäraseid parandusmeetmeid: väiksema riskiga kulutused,
mille puhul maksete vearisk on alla 1,9 %, moodustavad 55 % kogukulutustest;

 keskmise riskiga kulutused, mille puhul maksete vearisk on 1,9–2,5 %, moodustavad
22 % kogukulutustest ja

 suurema riskiga kulutused, mille puhul maksete vearisk on üle 2,5 % või on tuvastatud
tõsised puudused, moodustavad 23 % kogukulutustest.

See toetab komisjoni järeldust, et enam kui poolte asjaomaste kulutuste puhul on maksete 

vearisk allpool olulisuse piirmäära.  

Nagu kontrollikoda on tunnistanud, on komisjon täiustanud ka finantskorrektsioonide ja 
tagasinõuete aruandlust. 
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KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 2021. 

AASTA ARUANDELE 

„2. PEATÜKK. EELARVE HALDAMINE JA FINANTSJUHTIMINE“ 

KOMISJONI VASTUSED – SISSEJUHATUS 

Komisjon rõhutab, et kooskõlas kehtiva finants- ja õigusraamistikuga on võetud kõik vajalikud 
meetmed ELi eelarve täieliku ja tõhusa täitmise tagamiseks. 

ELi 2021. aasta eelarve oli esimene eelarve uues seitsme aasta pikkuses mitmeaastases 
finantsraamistikus (2021–2027). Kuna mitmeaastase finantsraamistiku määruse vastuvõtmisega 
jäädi hilja peale (17. detsembril 2020), oli uute programmide õigusaktide vastuvõtmiseks aega vaid 
aasta. See omakorda mõjutas eelarve täitmist 2021. aastal, arvestades, et paljude programmide ja 
rakendusetappide tegevused (konkursikutsed, valikumenetlused, hanked) ning seega maksed 
lükkusid edasi. Peale selle avaldasid COVID-19 pandeemiast tingitud jätkuvad erilised asjaolud 
märkimisväärset mõju 2021. aastale eelnenud perioodi programmide ja vahendite lõpuleviimisele 
kogu ELi eelarve ulatuses. Suur osa kulukohustuste assigneeringutest kanti üle või planeeriti ümber 
kasutamiseks ajavahemikul 2022–2025. 

Kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku ja varasemate mitmeaastaste finantsraamistike täitmata 
kulukohustuste tase oli 2021. aasta lõpus võrreldes eelnenud aastaga madalam. See tuleneb 
peamiselt 2021. aasta eraldiste ümberplaneerimisest ja kiirendatud maksetest käimasolevatele 
ühtekuuluvuspoliitika programmidele. Täitmata kulukohustuste väärtuse nominaalne kasv 
2021. aasta lõpus võrrelduna 2020. aastaga on seotud taasterahastu „NextGenerationEU“ 
rakendamisega. 

Mis puudutab ELi eelarvet mõjutavaid suuremaid riske ja väljakutseid, siis on TERAga seotud 
tingimuslike kohustuste suurenemisest tulenev risk tähtsusetu. TERA esimene kaitsetasand on 
liikmesriikide antud tagatised kogusummas 25 miljardit eurot – sellega kaetakse ELi riskipositsioon 
2,5 aasta jooksul. Peale selle on TERA-l ka muid kaitsemeetmeid. Eeskätt on selle laenuportfell 
struktureeritud nii, et piirata kontsentratsiooniriski, iga-aastast riskipositsiooni ja ülemäärast 
riskipositsiooni üksikute liikmesriikide suhtes. Peale selle saab komisjon vajaduse korral 
asjaomaseid laene pikendada. 

Seoses asjaoluga, et Venemaa sissetung Ukrainasse suurendab riske ELi eelarvele, esitas 
komisjon 18. mail 2022 paketi, milles käsitleti sõja tõttu esile kerkinud küsimusi, alates 
energiavarustuskindlusest kuni ELi kaitseinvesteeringute puudujäägi ja Ukraina toetamiseni. 
Kõikidel nendel küsimustel võib olla mõju ELi edasistele eelarvetele; 2021. eelarveaasta eelarve 
täitmisele need aga mõju ei avalda. 

EELARVE HALDAMINE JA FINANTSJUHTIMINE 2021. AASTAL 

Eelarve täitmine 

Määruste hilise vastuvõtmise mõju kulukohustuste assigneeringute kasutamisele 
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2.5. See, et kulukohustuste assigneeringute kasutamise määr oli 2021. aastal madal, ei tähenda,

et täitmata assigneeringud aegusid – neid kasutatakse järgmistel aastatel kooskõlas mitmeaastase 
finantsraamistiku määruse ja asjaomaste alusaktidega. Jagatud eelarve täitmise vormis 
hallatavate fondide puhul oli vajadus ja võimalus paigutada 2021. aasta kulukohustuste summa 
ümber järgnevatesse aastatesse ette nähtud juba mitmeaastase finantsraamistiku määrusega. 

Õigupoolest õnnestus komisjonil tagada, et 2021. aasta eelarveassigneeringuid kasutati või 
kasutatakse täies mahus tänu jagatud eelarve täitmise kohaste programmide ümberplaneerimisele 

kooskõlas mitmeaastase finantsraamistiku määruse artikliga 7,1 assigneeringute järgmisse 
eelarveaastasse ülekandmisele kooskõlas finantsmääruse ja muude asjaomaste alusaktidega ning 
sellele, et ülejäänud kasutada olev eelarve täideti täies mahus. 

2.8. Valdkondlike määruste vastuvõtmisel tekkinud viivituste tõttu ei kiidetud 2021. aastal heaks

ühtki programmi ning seepärast planeeriti ühissätete määruse alla kuuluvate programmide 
2021. aasta kulukohustuste summa ümber perioodi 2022–2025. 

Tuleb rõhutada, et viivitused programmitöös ei olnud tingitud üksnes viivitustest õigusaktide 
vastuvõtmisel, vaid ka sellest, et liikmesriikide prioriteedid olid erinevad. Ühelt poolt pidid nad toime 
tulema COVID-19 pandeemiast tingitud kriisi ja selle tagajärgedega, mistõttu keskenduti 2014.–
2020. aasta programmide ümberplaneerimisele, kasutades koroonaviirusele reageerimise 
investeerimisalgatuse ja selle täiendatud versiooni (CRII ja CRII+) ning ühtekuuluvust ja Euroopa 
territooriume toetava taasteabi (REACT-EU) võimalusi, teiselt poolt tuli neil aga koostada riiklikud 
taaste- ja vastupidavuskavad. 

2014.–2020. aasta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite kasutamine 

Punktid 2.14–2.16 ja joonis 2.2. Komisjon juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa

Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) puhul on 2014.–2020. aasta vahendite (programmitöö 
perioodi alguses tehtud eraldised) kasutamise tegelik määr 79 %, mis on väga hea tulemus. 
Kontrollikoja joonisel 2.2 esitatud andmed sisaldavad mitmeaastasest finantsraamistikust 2021–
2027 aastateks 2021 ja 2022 tehtud täiendavaid eraldisi. Nende eraldisteta oleksid ka iga 
liikmesriigi tegelikud andmed teistsugused kui on osutatud joonisel 2.3. 

Seega hõlmavad esitatud kumulatiivsed andmed Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
2014.–2020. aasta programme, mille rakendamisperiood kestab 31. detsembrini 2023, välja 
arvatud EAFRD puhul, mille käimasolevad programmid kestavad 2025. aasta lõpuni. Seepärast 
rõhutab komisjon, et kirjeldatud viivitused rakendamisel ei ole seotud EAFRDga. 

Eelarvevahendite ümberpaigutused 

2.19. Ümberpaigutuste mahu täheldatud kasv oli peamiselt tingitud 2021. aasta eriasjaoludest

(viivitused uute programmidega alustamisel, COVID-19 jätkuv mõju projektide elluviimisele) ning 
peamiselt olid ümberpaigutused seotud vajaduste tasandamisega, et tagada täielik rakendamine. 
Kulukohustuste puhul tehti ümberpaigutusi (korrigeerimisi) peamiselt selleks, et tagada võimalikult 
suur eelarve täitmise määr ning reageerida ettenägematutele asjaoludele, võtta arvesse 
asjaomaste alusaktide lõplikku vastuvõtmist (selleks et viia eelarves ettenähtud summad 
vastavusse lõplikult vastu võetud summadega) ning tegeleda nende alusaktide hilise vastuvõtmise 
mõjuga. 

1 COM(2022) 81. 
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ELi eelarve ja NGEU täitmata kulukohustused 

2.26. Komisjon märgib, et täitmata kulukohustused vähenesid ajavahemikul 2020–2021 suuresti

ka seepärast, et ühtekuuluvuspoliitika alla kuuluvate 2014.–2020. aasta programmide puhul 
kiirendati maksete tegemist. 2021.–2027. aasta ühtekuuluvuspoliitika fondide hilinenud 
kasutuselevõtu tulemusena oli 2021. eelarveaasta uute täitmata kulukohustuste summa väiksem. 

2.31. Komisjon hindab täitmata kulukohustuste summat ka ELi majanduse suurust arvesse

võttes. Ajavahemikul 2021. aasta lõpust 2027. aasta lõpuni väheneb täitmata kulukohustuste (v.a 
taasterahastu „NextGenerationEU“) osakaal protsendina ELi kogurahvatulust prognooside kohaselt 
1,7 %-st 1,6 %-ni. Peale selle on täitmata kulukohustused peamiselt seotud toetusesaajatele 
tehtavate ELi maksete tähtajaga ning osaliselt on see ELi eelarvesüsteemi loomulik tagajärg, 
arvestades, et kulukohustuste assigneeringuid ja maksete assigneeringuid kajastatakse eraldi. 

2.32. Komisjon jälgib eelarve täitmist ja täitmata kulukohustuste üldise taseme muutumist ning

seonduvaid alustegureid. Komisjon teavitab korrapäraselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu 
prognoositavatest vajadustest ja võimalikest riskidest tulevikus. Eeskätt esitatakse kõnealune teave 
iga-aastases aruandes ELi eelarve vahendite tulevase sisse- ja väljavoolu pikaajalise prognoosi 
(2021–2027) kohta, mis moodustab osa finantsmääruse artikli 247 kohastest integreeritud 
finants- ja vastutusaruannetest. 

Komisjon koostab oma prognoosi mitmesuguste kättesaadavate andmete põhjal (eelmiste aastate 
eelarvete täitmine, tegeliku eelarve täitmine ja viimased arengusuundumused ning järgmise aasta 
eelarveprojektis esitatud tulevased vajadused). Lisaks võtab komisjon arvesse liikmesriikide 
prognoose Euroopa ühtekuuluvuspoliitika fondide rakendamise kohta, mis on mitmeaastase 
finantsraamistiku üldiste makseprognooside peamine tõukejõud. Komisjon esitab iga-aastaste 
eelarvemenetluste raamistikus ka edaspidi ettepanekuid maksete assigneeringute kohta, et need 
oleksid maksevajaduste katmiseks piisavad. Sellegipoolest tuletab komisjon meelde, et 
eelarveassigneeringute vastuvõtmine kuulub lõppkokkuvõttes eelarvepädeva institutsiooni 
pädevusse. 

COVID-19ga seotud aruandlus 

2.39. Nagu on osutatud vastustes kontrollikoja aastaaruandele eelarveaasta 2020 kohta,

keskendub komisjon COVID-19 pandeemiast taastumisele ja täidab oma aruandluskohustusi, 
eelkõige seoses taasterahastuga „NextGenerationEU“. Komisjon ei kavatse lisaks erinevate 
vahendite kohta juba olemasolevatele aruannetele kohese reageerimise kohta täiendavaid 
aruandeid koostada. 

RISKID JA VÄLJAKUTSED 

Eri eelarveinstrumentide samaaegne rakendamine 

2.40. Komisjon teeb liikmesriikidega koostööd, et teha kindlaks rakendamisega seotud riskid ja

neid vähendada – seda tehakse korraldusasutustega toimuvas igapäevases töös, 
seirekomisjonides, iga-aastastel läbivaatamiskoosolekutel, sihtotstarbelise teabevahetuse ja 
võimalike tegevuskavade raames jne. 
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Samuti juhib komisjon tähelepanu sellele, et punktis 2.40 osutatud rakendamisprobleemid ei ole 
seotud kahe põllumajandusfondiga (EAFRD ja EAGF), mille jaoks võeti vastu üleminekuperiood 
2021. ja 2022. aastaks. 

2.41. Nagu komisjon oma vastuses kontrollikoja 2020. aasta aruandes esitatud soovitusele 2.3

märkis, tuletab komisjon meelde, et ta juba pakub liikmesriikidele märkimisväärset nõustamisalast 
tuge jagatud eelarve täitmise raames ja teeb seda ka edaspidi. Seoses täiendavate riskidega, mis 
võivad tekkida COVID-19 pandeemiast tingitud kriisi ja liikmesriikidele eraldatud lisavahendite 
tõttu, rõhutab komisjon, et ta on andnud programmide korraldusasutustele täiendavat sihipärast 
toetust olukorra lahendamiseks ning teinud paralleelselt koostööd auditeerimisasutustega, et 
tagada kindel ja ühtlustatud auditi tegemise käsitlus. Vaatamata olukorrale edastati programme 
haldavatele asutustele selge sõnum, et eeskirjade järgimine on endiselt eeltingimus. Komisjon 
hindab ka edaspidi hoolikalt olukorda ja pikaajalise kriisi võimalikku mõju kindluse tagamise 
protsessile ning toetab pidevalt kõiki programme haldavaid asutusi nende haldussuutlikkuse 
parandamisel. 

EAFRD puhul võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2020/532, millega nähakse 
liikmesriikidele ette realistlikud ja saavutatavad kontrollinõuded ühise põllumajanduspoliitika 
raames. Muudetud eeskirjad olid ajaliselt ja ulatuselt piiratud ning nendes pakuti välja 
alternatiivsed meetodid, et liikmesriigid saaksid COVID-19 piirangute raames kontrolle teostada, 
ning seega olid need koos sertifitseerimisasutuste tööga endiselt hea alus kindluse tagamiseks. 

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 

Järeldused 

2.55. Kulukohustuste täitmise puhul ei olnud programmitöö viibimise peamine põhjus ainuüksi

õigusaktide hiline vastuvõtmine, vaid ka COVID-19 pandeemia ning prioriteetide erinevused, 
arvestades, et liikmesriigid pidid kõigepealt toime tulema kriisi ja selle tagajärgedega. Seega 
keskendusid nad 2014.–2020. aasta programmide ümberplaneerimisele CRII(+) ja REACT-EU 
pakutavate võimaluste abil ning taaste- ja vastupidavuskava koostamisele. 

Komisjon tuletab meelde, et viivitused uute programmide käivitamisel ei mõjuta 
põllumajandusfonde, võttes arvesse ajavahemikuks 2021–2022 vastu võetud üleminekuperioodi. 

2.56. Maksete tegemist kiirendati 2020. ja 2021. aastal suures osas seepärast, et ajavahemikul

2020–2021 võeti olulisi ümberplaneerimismeetmeid koroonaviirusele reageerimise 
investeerimisalgatuse (CRII) ja selle täiendatud versiooni (CRII+) raames. CRII+ võimalust saada 
ajutiselt ELilt kaasrahastamist 100 % ulatuses kasutas 17 liikmesriiki (ja ETK) 179 programmi 
raames ning sellest tulenevalt suurenesid ERFi, Ühtekuuluvusfondi, ESFi ja noorte tööhõive algatuse 
maksed 12,9 miljardi euro võrra. 

Programmide rakendamine edeneb. Komisjon jälgib tihedas dialoogis liikmesriikidega hoolikalt 
programme, millel on risk viibida. 

Komisjon pakub liikmesriikidele olulist tehnilist tuge ja nõustamisteenuseid: lihtsustatud 
kuluvõimalustega tegelevate töötajate riikidevahelised võrgustikud, regionaal- ja linnapoliitika 
praktikakogukonnad ja vastastikune kogemuste vahetus, ühine abi Euroopa piirkondade projektide 
toetuseks (JASPERS), pädevate lairibaühenduse asutuste Euroopa võrgustik ja toetusvahend, fi-
compass jne. 
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Peale selle soovitati täiendavaid erakorralisi meetmeid seadusandlikus ettepanekus, milles käsitleti 
ühtekuuluvusmeetmeid pagulaste toetamiseks Euroopas (CARE), nt eriotstarbeline täiendav 
rahastamine ERFist ja ESFist, võimalus kasutada ajutiselt ELi 100 %-list kaasrahastamismäära 
eelarveaastaks 2021–2022, suurem eelmakse REACT-EU 2021. aasta vahenditest ning 
kasutusvalmis lihtsustatud kuluvõimalused. 

2022. aasta märtsis avas komisjon Ukraina pagulaskriisi teemalise veebisaidi, kus programme 
haldavad asutused saavad tutvuda tõlgendavate vastustega kõigi kättesaadavate ELi ressursside 
kasutamise kohta. 

Samuti juhib komisjon tähelepanu sellele, et esitatud andmed hõlmavad EAFRD-le mitmeaastasest 
finantsraamistikust 2021–2027 tehtud täiendavaid eraldisi. Nende eraldisteta oleks iga liikmesriigi 
tegelikud andmed teistsugused. 

2.62. Aruandluses keskendub komisjon COVID-19 pandeemiast taastumisele ja täidab oma

aruandluskohustusi, eelkõige seoses taasterahastuga „NextGenerationEU“. Komisjon ei kavatse 
lisaks eri vahendite kohta juba olemasolevatele aruannetele kohese reageerimise kohta 
täiendavaid aruandeid koostada. 

Soovitused 

Soovitus 2.1. Täitmata kulukohustused 

Komisjon on soovitusega nõus. 

Komisjon juba jälgib eelarve täitmist ja täitmata kulukohustuste üldise taseme muutumist ning 
seonduvaid alustegureid. Ta teavitab korrapäraselt nõukogu ja Euroopa Parlamenti 
prognoositavatest vajadustest ja võimalikest riskidest tulevikus. Eeskätt esitatakse kõnealune teave 
iga-aastases aruandes ELi eelarve vahendite tulevase sisse- ja väljavoolu pikaajalise prognoosi 
(2021–2027) kohta, mis moodustab osa finantsmääruse artikli 247 kohastest integreeritud 
finants- ja vastutusaruannetest. 

Komisjon esitab iga-aastaste eelarvemenetluste raamistikus ka edaspidi ettepanekuid maksete 
assigneeringute kohta, et need oleksid piisavad maksevajaduste katmiseks, võttes samuti arvesse 
konkreetsete programmide ja fondide rakenduseeskirju, mille kaasseadusandjad on vastu võtnud. 
Komisjon tuletab meelde, et eelarve vastuvõtmine kuulub lõppkokkuvõttes eelarvepädeva 
institutsiooni pädevusse. 

Soovitus 2.2. ELi eelarve riskipositsiooni jätkusuutlikkus 

Komisjon on soovitusega nõus. 

Komisjon jälgib tingimuslike kohustustega seotud riske pidevalt ning arutab neid korrapäraselt 
(tavaliselt iga kahe kuu järel) tingimuslike kohustuste juhtkomitees, kui see osutub vajalikuks. 
Tingimuslike kohustustega seotud riskide kohta esitatakse igal aastal teave kooskõlas 
finantsmääruse artikli 41 lõikega 5. 
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KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 

2021. AASTA ARUANDELE 

„3. PEATÜKK. TULUD“ 

KOMISJONI VASTUSED – SISSEJUHATUS 

Komisjon tunneb heameelt selle üle, et Euroopa Kontrollikoja (kontrollikoda) arvates ei olnud tulud 
endiselt olulisel määral vigadest mõjutatud ning et tuludega seotud süsteemid, mida kontrolliti, olid 
üldjoontes tõhusad. 

Komisjon võtab järelmeetmeid kontrollikoja kindlakstehtud probleemide suhtes. Traditsiooniliste 
omavahendite ja käibemaksupõhiste omavahendite puhul tugevdab komisjon võimaluse 
korral järelmeetmeid seoses traditsiooniliste omavahendite pikaajaliste avatud punktidega ja 
käibemaksureservatsioonide tühistamisega. Järelmeetmeid võetakse traditsiooniliste omavahendite 
arvestuse puuduste suhtes, mille kontrollikoda tegi kindlaks Iirimaal, Itaalias ja Rootsis tehtud 
auditite tulemusena. Erinevusi Itaalia traditsiooniliste omavahendite arvestuses võidakse uurida 
rikkumismenetluse raames, kui ettenähtud tähtaegade jooksul lahendust ei leita. Kõikides 
liikmesriikides hoitakse ka edaspidi tähelepanelikult silma peal sissenõudmata summadel B-
arvestuses, sealhulgas tehakse seda traditsiooniliste omavahendite arvestuse sihipäraste 
dokumendipõhiste ülevaatuste abil lisaks tavapärasele kontrolliprogrammile. 

Mis puudutab käibemaksu, siis hakkab komisjon oma tegevuskorda läbi vaatama 2023. aasta 
keskpaigas ning võtab selles töös arvesse käibemaksupõhiste omavahendite süsteemi (mida hiljuti 
lihtsustati) toimimisest saadud kogemusi. Vahepealsel ajal jätkab komisjon reservatsioonide 
analüüsi kontrollitegevuse raames ning kasutab kättesaadavaid vahendeid, et määrata 
liikmesriikide ametiasutustele kindlaks tähtajad, kui see on asjakohane. 

Kogurahvatulul põhinevate omavahendite puhul teeb komisjon ka edaspidi koostööd 
liikmesriikidega, et veelgi kiirendada kogurahvatulul põhinevate omavahendite kontrollimise 
protsessi ning seega lõpetada praegune kontrollitsükkel 2024. aasta lõpuks. Eurostat on loonud 
süsteemi, et jälgida liikmesriikide vastavust õigusnõuetele, ning annab sidusrühmadele läbipaistval 
viisil teada kogurahvatulu reservatsioonide seisust. 

TEHINGUTE KORREKTSUS 

3.8. Komisjon rakendas Ühendkuningriigi kasuks tehtavas korrektsioonis aastate 2017–2019

puhul tehtud ajakohastuste eelarvesse lisamise meetodit, millega võetakse arvesse 
Ühendkuningriigi EList väljaastumise (Brexit) õiguslikku ja eelarvemõju. Alates 2021. aastast ei 
kuulu Ühendkuningriigi kasuks tehtava korrektsiooni ajakohastused enam omavahendite süsteemi. 
Seega Ühendkuningriigi kasuks tehtava korrektsiooni rahastamise meetodit, mis kehtis 
2021. aastani, enam ei rakendatud. 

Pärast Brexitit kuuluvad Ühendkuningriigi kasuks tehtava korrektsiooni ajakohastused 
Ühendkuningriigi väljaastumislepingu kohase finantsarvelduse alla. Vastavad Ühendkuningriigi 
osamaksete summad kajastatakse ELi eelarves muude tuludena, mitte omavahenditena. 
Ühendkuningriigi poolt pärast Brexitit ELi eelarvesse tehtud osamakseid sel viisil kajastades 
tagatakse õigupoolest muude tulude ühetaoline käsitlemine ja omavahendite süsteemi terviklikkus. 
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SISEKONTROLLISÜSTEEMIDE ELEMENTIDE KONTROLLIMINE 

Liikmesriikidepoolne traditsiooniliste omavahendite arvestamine ja haldamine 

Punktid 3.10–3.11 ja selgitus 3.1 

Mis puudutab Itaalia puhul kindlaks tehtud puudusi, siis on praegu väljatöötamisel IT-projekt, mille 
eesmärk on lahendada traditsiooniliste omavahendite arvestuses esinev ebajärjepidevus 
2022. aasta juuni lõpuks. 29. aprilli 2022. aasta kirjaga teatasid Itaalia ametiasutused komisjoni 
talitustele, et käimas on uue süsteemi juurutamise esimene etapp. Komisjon jälgib Itaalia 
tegevuskava elluviimise kulgu tähelepanelikult. Kui kogutud tollimaksude arvestuse ja 
kindlaksmääratud, kuid veel kogumata tollimaksude arvestuse (nn A- ja B-arvestus) vahel esineb 
pärast tähtaja lõppu (2022. aasta juuni lõpp) veel ebajärjepidevust, uuritakse seda küsimust 
rikkumismenetluse raames kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 258. 

3.12. Komisjon võtab järelmeetmeid probleemide suhtes, mille kontrollikoda tuvastas Iirimaal,

Itaalias ja Rootsis tehtud auditite käigus ja mis on seotud sellega, kuidas liikmesriikide tolliasutused 
haldavad veel kogumata tollimakse. Seda tehakse osana tavapärastest järelmeetmetest 
kontrollikoja esialgsetele järeldustele ning need liikmesriigid peavad võtma asjakohaseid meetmeid, 
et kindlakstehtud probleemidega tegeleda ja need lahendada. 

Üldisemalt tuletab komisjon meelde, et sedalaadi arvestuses (tasumata tollivõlgade sissenõudmine 
ehk B-arvestus) on loomupäraselt suur risk puuduste tekkeks ning see on keerukas. Komisjon 
analüüsib B-arvestust traditsiooniliste omavahendite kontrollimisel ka edaspidi. Peale selle 
käivitatakse 2022. aastal lisaks komisjoni tavapärasele kohapealsele kontrollile katseprojekt B-
arvestuse avatud juhtumite dokumendipõhiseks ülevaatuseks, mis hõlmab kõiki 27 liikmesriiki. 

Traditsiooniliste omavahendite riskijuhtimine ja tollimaksude alalaekumise 

vähendamine 

3.13. Üldiselt oli toll COVID-19 pandeemia tõttu sunnitud muutma prioriteete ning lükkama

teatavad tegevused edasi, et keskenduda pandeemiale reageerimisele ning võtta vajalikud 
meetmed kaubanduse hõlbustamiseks, eriti isikukaitsevahendite puhul. 

Kõrgetasemelise eksperdirühma 31. märtsil 2022 esitatud märgilise tähtsusega aruandes antud 
soovituste alusel koostab Euroopa Komisjon nüüd tollireformi paketti, mis sisaldab seadusandlikku 
ettepanekut vaadata aasta lõpuks läbi liidu tolliseadustik. Seepärast on teatavad tollialase 
tegevuskava meetmed edasi lükatud, kuniks selguvad paketi uued võimalikud tegevussuunad. 
Samal põhjusel viiakse 17. meetme kohane mõjuhindamine eeldatavasti lõpule üks aasta varem 
(2023. aasta asemel 2022. aasta lõpus). 

Mis puudutab tollivaldkonna riskijuhtimise strateegia läbivaatamist, siis on komisjon teinud 
ettevalmistusi uue strateegia ja sellega kaasneva tegevuskava koostamiseks ning selgitanud välja 
võimalikud lisatavad meetmed. 

Uues tollivaldkonna riskijuhtimise strateegias tuleb aga arvesse võtta 2022. aasta lõpuks 
esitatavas uues tolliõigusaktide paketis kirjeldatavaid võimalikke uusi tegevussuundi ja meetmeid. 

3.14. Seda, kas Ühendkuningriigi asutused rakendavad ELi norme Põhja-Iirimaa suhtes

nõuetekohaselt, järgivad neid ja tagavad nende täitmise, jälgib ja kontrollib hoolikalt rühm liidu 
esindajaid Põhja-Iirimaal. Ühendkuningriik ei ole aga andnud reaalajas juurdepääsu asjakohaseid 
tolliandmeid sisaldavatele IT-süsteemidele, nagu on ette nähtud ühiskomitee otsusega nr 6/2020. 
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Liidu esindajatele antakse vaid piiratud teavet tagantjärele (igal nädalal ja kuul); sellega piiratakse 
nende õigusi. 

Käibemaksureservatsioonid ja traditsiooniliste omavahendite avatud punktid 

3.15. Nagu kontrollikoda õigesti märkis, siis traditsiooniliste omavahendite 31. detsembri

2021. aasta seisuga avatud punktide arv vähenes, samal ajal kui pikaajaliste avatud punktide arv 
püsis samal tasemel. Komisjon juhib tähelepanu asjaolule, et selliste pikaajaliste avatud punktide 
osakaal, mis pärinevad varasemast ajast kui 2014. aasta, kolmeaastasel perioodil 2019–2021 
vähenes (34 %-st 19 %-ni). Komisjoni edusammudest pikaajaliste avatud punktide sulgemisel 
annab tunnistust see, et nende punktide arv vähenes 47 % (2019. aasta lõpus oli see arv 122 ja 
2021. aasta lõpus 58). 

Seoses käibemaksuga võtab komisjon teadmiseks kontrollikoja järelduse selle kohta, et 
käibemaksureservatsioonide tühistamist on parandatud, ning rõhutab, et viiendik kõigist 
reservatsioonidest tühistati vaid ühe aasta jooksul; seda peetakse väga heaks tulemuseks, 
arvestades et reservatsioonide tühistamine sõltub liikmesriikidepoolsest koostööst. 

3.16. Komisjoni inspektoritele ei ole määrusega antud volitust määrata kontrolli käigus ametlikke

tähtaegu. Õigusaktide kohaselt on komisjonil selleks vaid kaks vahendit, millele osutatakse 
nõukogu määruse (EMÜ, Euratom) nr 1553/89 artikli 9 lõike 1 teises lõigus: määrata tähtaeg koos 
viivisega või algatada rikkumismenetlus. Neid vahendeid saab aga kasutada alles siis, kui 
liikmesriigiga ei jõuta mingil moel kokkuleppele. 

Vahepealsel ajal jätkab komisjon reservatsioonide analüüsi kontrollitegevuse raames ning kasutab 
kättesaadavaid vahendeid, et määrata liikmesriikide ametiasutustele kindlaks tähtajad, kui see on 
asjakohane. 

3.17. Komisjon jätkab traditsiooniliste omavahendite avatud punktide suhtes võetavate

järelmeetmete tugevdamist ning käsitab prioriteedina võimaliku finantsmõjuga pikaajalisi punkte. 
Samal ajal tuleb märkida, et avatud punktide kiirem sulgemine sõltub ka liikmesriikide koostööst. 
Sisekorra ajakohastamise kõrval määras komisjon 2022. aastal ametlikult kindlaks asutusesisesed 
tähtajad, mille jooksul võetakse järelmeetmeid liikmesriikide vastuste alusel. 

Võttes ühtlasi arvesse uues omavahendite kättesaadavaks tegemise määruses1 sätestatud 
õigussätteid selle kohta, et läbivaatamismenetlus peab toimuma õigusaktides ettenähtud range 
tähtaja jooksul ning et lahendamata lahkarvamusi arutatakse komisjoni talituste ja liikmesriikide 
iga-aastasel kõrgetasemelisel kohtumisel, kulub komisjoni ja liikmesriikide kirjalikuks 
teabevahetuseks lõppkokkuvõttes vähem aega ning see omakorda aitab kiirendada ja prioriseerida 
suure finantsmõjuga pikaajaliste avatud punktide sulgemist. 

Vt ka komisjoni vastus punktile 3.27. 

Komisjoni töö kogurahvatulu andmetega 

3.18. Pärast seda, kui komisjon (Eurostat) tuletas liikmesriikidele meelde kohustust esitada

kogurahvatulu nimistute ja komponentide arvestustabelite ajakohastatud versioonid, edastasid kõik 
liikmesriigid peale ühe need dokumendid enne 2022. aasta aprilli lõppu. Praegu tegeleb komisjon 

1 Nõukogu 5. aprilli 2022. aasta määrus (EL, Euratom) 2022/615, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) 
nr 609/2014. 
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asjaomaste kogurahvatulu üldreservatsioonide tühistamisega. Eurostat jätkab suhtlust Maltaga, et 
viimane esitaks oma kogurahvatulu nimistu ja komponentide arvestustabelid. 

3.19. Komisjon peab äärmiselt oluliseks hoolikalt jälgida, et liikmesriigid täidaksid kogurahvatulu

reservatsioonidega seotud ülesanded õigeks ajaks. Eurostat on loonud süsteemi, et jälgida 
liikmesriikide vastavust õigusnõuetele (sealhulgas saadetakse neile vajaduse korral 
meeldetuletusi), ning annab sidusrühmadele läbipaistval viisil teada kogurahvatulu 
reservatsioonide seisust. 

Vajalike suuniste kättesaadavaks tegemist kahe horisontaalse reservatsiooni puhul takistas 
küsimuste keerukus ja vajadus koordineerida tegevust põhjalikult eri statistikavaldkondade lõikes. 

AASTA TEGEVUSARUANDED 

3.22. Mis puudutab konkreetselt tolliväärtuse kontrollimise strateegiat, siis on enamik liikmesriike

oma süsteeme ja menetlusi alates esimesest sihipärasest traditsiooniliste omavahendite kontrollist 
märkimisväärselt parandanud. See nähtub ka aruannete alusel võetud ametlike järelmeetmete 
raames toimunud kirjalikust teabevahetusest komisjoni ja liikmesriikide vahel ning asjaolust, et 
väärtuse tegelikust väiksemana näitamise tõttu laekumata jäänud traditsiooniliste omavahendite 
hinnanguline kogusumma on oluliselt vähenenud. 

Avatud punktid on peamiselt seotud varasemast ajast laekumata jäänud traditsiooniliste 
omavahendite suhtes võetud finantsalaste järelmeetmetega, mitte püsivate puudustega 
tolliväärtuse määramise kontrolli strateegias. 

Samuti tuleb rõhutada, et komisjoni taotlusi liikmesriikidele ei ole alati võimalik viivitamata täita 
(IT-ga seotud piirangud, õigusaktide ja/või menetluste muutmine), mistõttu on kontrolliaruannete 
alusel vajalike muudatuste rakendamiseks vaja piisavalt aega. 

3.23. Ühendkuningriigi suhtes tehtud otsuses seoses väärtuse alahindamisega kinnitas Euroopa

Liidu Kohus, et Ühendkuningriigis esinesid süstemaatilised puudused kogu rikkumisperioodi jooksul 
ning et Ühendkuningriik on vastutav traditsiooniliste omavahendite laekumata jäämise eest. Samuti 
leidis Euroopa Liidu Kohus, et statistilise meetodi järjepidev kohaldamine kogu rikkumisperioodil 
(nagu komisjon tegi) oli põhjendatud, kuid nõudis, et arvesse võetaks teatavaid täiendavaid 
kaalutlusi. 

Võttes arvesse laekumata jäänud traditsiooniliste omavahendite kvantifitseerimise erakorralist 
olemust ja asjaolu, et Euroopa Liidu Kohtu otsuses ei esitatud selget teavet laekumata jäänud 
traditsiooniliste omavahendite tegeliku summa kohta, võivad Ühendkuningriik ja/või liikmesriigid 
komisjonipoolse ümberarvutuse vaidlustada ja seda võib-olla Euroopa Liidu Kohtus. Seega kulub 
lõplikuks kvantifitseerimiseks tõenäoliselt märkimisväärselt aega. 

JÄRELDUS JA SOOVITUSED 

Järeldused 

3.24. Komisjon võtab järelmeetmeid probleemide suhtes, mille kontrollikoda tegi kindlaks Iirimaal,

Itaalias ja Rootsis tehtud auditite käigus; need meetmed võetakse osana tavapärastest 
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järelmeetmetest kontrollikoja järeldustele ning need liikmesriigid peavad võtma asjakohaseid 
meetmeid, et kindlakstehtud probleemidega tegeleda ja need lahendada. Erilist tähelepanu 
pööratakse sellele, kuidas viiakse ellu Itaalia tegevuskava traditsiooniliste omavahendite arvestuse 
erinevuste lahendamiseks. 

Komisjon jätkab traditsiooniliste omavahendite avatud punktide suhtes võetavate järelmeetmete 
tugevdamist ning käsitab prioriteedina võimaliku finantsmõjuga pikaajalisi punkte. 

Seoses käibemaksuga vaatab komisjon läbi tegevuskorra nõukogu uue lihtsustatud ja muudetud 
määruse (EMÜ, Euratom) nr 1553/89 põhjal. Läbivaatamine algab eeldatavalt 2023. aasta teisel 
poolel, kui käibemaksupõhiste omavahendite uue lihtsustatud süsteemiga ja kohaldatavas 
õigusraamistikus on omandatud piisavalt töökogemust. Vahepealsel ajal jätkab komisjon 
reservatsioonide analüüsi kontrollitegevuse raames ning kasutab kättesaadavaid vahendeid, et 
määrata liikmesriikide ametiasutustele kindlaks tähtajad, kui see on asjakohane. 

3.25. Ehkki tollialase tegevuskava üldeesmärk ei ole vähendada tollimaksude alalaekumist,

aidatakse tegevuskava mitme meetmega selle eesmärgi saavutamisele oluliselt kaasa; need 
meetmed on peamiselt seotud riskijuhtimise (1. meede, mis on seotud ühisanalüüsivõimekusega, ja 
2. meede, mis on seotud tollivaldkonna uue riskijuhtimise strateegiaga) ja e-kaubandusega (3. ja
4. meede). Vt ka komisjoni vastus punktile 3.13, milles käsitletakse 2. meetme rakendamise seisu.

2018. ja 2019. aasta aastaaruannetes esitatud soovituste järelmeetmed 

3.26. Komisjon väljendab heameelt kontrollikoja hinnangu üle, et traditsiooniliste omavahendite

arvestuse aruannete seire on kulgenud hästi, et seiret on tugevdatud ning et 2018. aasta 
aastaaruandes esitatud soovitus 4.2 on täielikult täidetud. 

Kontrollikoja 2018. aasta aastaaruandes esitatud soovitust 4.1 täidetakse tugevalt riskipõhise 
lähenemisviisi rakendamisega, mille raames valitakse kontrolliteemad ja kontrollitavad riigid 
tegelike andmete analüüsi põhjal. 

Selleks et kontrollikoja soovitus täielikult ellu viia, keskendub komisjon 2020. ja 2021. aasta 
kontrollitegevuses (27 liikmesriiki ja Ühendkuningriik) traditsiooniliste omavahendite arvestuse ja 
seotud aruannete usaldusväärsusele. Peale selle teeb komisjon 2022. aastal kõigi liikmesriikide 
puhul lisaks tavapärasele kontrolliprogrammile omal algatusel sihipärased traditsiooniliste 
omavahendite arvestuse dokumendipõhised ülevaatused. Samuti kontrollitakse traditsiooniliste 
omavahendite aruandeid igal kuul või igas kvartalis, et teha kindlaks võimalikud ebaharilikud 
mustrid, ning liikmesriikidega võetakse vajalike selgituste saamiseks viivitamata ühendust. 

3.27. Mis puudutab 2019. aasta aastaaruande 1. soovitust, siis on riskantsete ettevõtjate

kindlakstegemisel ühisanalüüsivõimekuse algatuse raames lähtutud andmebaasis „Surveillance III“ 
leiduvast teabest. IT-taristuga seotud töö kõrval tegeletakse lisaks algoritmide määratlemisele ja 
andmete kättesaadavuse läbivaatamisele ka andmete puhastamisega. 

2019. aasta aastaaruande 2. soovitusega seoses vt komisjoni vastus punktile 3.17. 

1. soovitus. Võtta meetmed Itaalia traditsiooniliste omavahendite aruannete

usaldusväärsuse tagamiseks

Komisjon on selle soovitusega nõus ning kaalub erinevusi Itaalia traditsiooniliste omavahendite 
arvestuses rikkumismenetluse raames, kui probleemi Itaalia ja kontrollikoja määratud tähtaja 
jooksul ei lahendata. 
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2. soovitus. Parandada käibemaksureservatsioonide haldamist

Komisjon on selle soovitusega nõus. 

Komisjonil on plaanis oma tegevuskord õigeks ajaks läbi vaadata. Nõukogu määruse (EMÜ, 
Euratom) nr 1553/89 puhul tehti aga oluline lihtsustus, mis on jõus alles alates 
2021. eelarveaastast. Esimesed muudetud määruse kohased käibemaksuaruanded esitatakse 
31. juuliks 2022. Kõnealune läbivaatamine on kavas algatada siis, kui seoses uute ja lihtsustatud
aruannete ning uue õigusraamistikuga on kogutud piisavalt töökogemust.

Vahepealsel ajal jätkab komisjon reservatsioonide analüüsi kontrollitegevuse raames ning kasutab 
kättesaadavaid vahendeid, et määrata liikmesriikide ametiasutustele kindlaks tähtajad, kui see on 
asjakohane. 

3. soovitus. Parandada tollivaldkonna finantsriskide hindamist

Komisjon on selle soovitusega nõus. 
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KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 

2021. AASTA ARUANDELE 

„4. PEATÜKK: ÜHTNE TURG, INNOVATSIOON JA 

DIGITAALVALDKOND“ 

SISSEJUHATUS KOMISJONI VASTUSTELE 

Programmis „Euroopa horisont“, mis on oma 95,5 miljardi euro suuruse eelarvega suurim 
teadusuuringute ja innovatsiooni programm, kasutab komisjon ära programmis „Horisont 2020“ 
saadud kogemusi ja jätkab oma lihtsustamispoliitika kohaldamist. Programmis „Euroopa horisont“ 
kasutatakse kõigile ELi rahastamisprogrammidele ette nähtud standardset toetuslepingu näidist, 
laialdaselt lihtsustatud kuluvõimalusi (ühikuhind, ühtne määr ja kindlasummalised maksed), 
sobivates valdkondades lihtsamaid kulude hüvitamise kavu ning sujuvamat auditisüsteemi. 

TEHINGUTE KORREKTSUS 

4.6. Komisjon võtab teadmiseks kontrollikoja arvutatud veamäära ja võtab tuvastatud

probleemide lahendamiseks järelmeetmeid. 

Ühtlasi viitab komisjon oma hinnangulisele mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi veamäärale, 
mis on avaldatud iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes (vt ka vastus punktile 4.29). 

Teadus- ja innovatsioonikulude veamäär arvutatakse mitmeaastasel finantsperioodil tehtud 
auditite, s.o 418 statistiliselt esindusliku auditeeritud kulutaotluse põhjal, mis puudutavad 
kuluaruandeid raamprogrammi „Horisont 2020“ algusest, ning 170 Euroopa ühendamise rahastu 
raames tehtud auditi põhjal. Teisisõnu otsustab komisjon rakendada mitmeaastaseid 
kontrollistrateegiaid, kehtestades kogu programmi ajaks kumulatiivsed veamäärad. Programmi 
„Horisont 2020“ puhul korrigeeris komisjon algset hinnangulist allesjäänud veamäära, võttes 
aluseks 2020. ja 2021. aastal lõpetatud 1 304 auditeeritud osalust. 

Seoses joonisel 4.3 esitatud veatüüpide jaotust käsitlevate andmetega leiab komisjon, et 
riigihanke-eeskirjade mittejärgimine ei mõjutanud Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööametile (ACER) tehtavate eelmaksete heakskiitmist. 

Vt ka komisjoni vastus punkti 4.9 alapunktile a. 

4.7. Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammid on muutunud viimase kümne aasta

jooksul palju lihtsamaks. Samas on tegelikel kuludel põhinev rahastamine endiselt suhteliselt 
keeruline ja vigaderohke, sest arvesse tuleb võtta paljusid eri nõudeid ja raamatupidamistavasid.  

Seetõttu kuulub programmi „Euroopa horisont“ kaks tähtsat lihtsustavat meedet: kindlasummaliste 
maksete suurem kasutamine (programmi „Horisont 2020“ eduka katseprojekti alusel) ja iga toetuse 
puhul võimalik ühikuhinna süsteem personalikulude arvutamiseks. 

Kindlasummalised maksed võetakse kasutusele järk-järgult ja eeldatavasti kasutatakse neid 
esimest korda märkimisväärses mahus 2023.–2024. aasta tööprogrammis. Praegu välja töötataval 
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personalikulude ühikuhinna süsteemil on tohutu potentsiaal, sest personalikulud moodustavad üle 
60 % keskmise toetuse eelarvest ja nendega seoses tekib vaieldamatult kõige rohkem vigu.  

Sellega paralleelselt toetab komisjon programmi „Euroopa horisont“ vahendite taotlejaid 
teavituskampaaniate ja seminaridega, keskendudes rohkem vigu teha võivatele toetusesaajatele, 
nagu VKEd ja uued osalejad. 

4.8. Komisjon töötab järjepidevalt lihtsustamise nimel. Komisjoni süstemaatilistele, ulatuslikele ja

sihitatud teavituskampaaniatele keskenduvast tegevusest hoolimata on endiselt teatavat liiki 
toetusesaajaid, kes kalduvad rohkem vigu tegema (nt VKEd ja uued osalejad). Sellegipoolest on 
nende toetusesaajate osalemine raamprogrammi edu seisukohast tähtis. 

Komisjon võtab teadmiseks, et programmi „Horisont 2020“ ja seitsmenda raamprogrammi osakaal 
üldises veamääras on väiksem kui eelmisel aastal. 

4.9. a) Seoses kontrollikoja viidatud kahe hankemenetluses õigusnormide rikkumise juhtumiga

rõhutab komisjon järgmist: 

rikkumine Euroopa ühendamise rahastu raames on seotud olukorraga, kus riigikohus tunnistas 
hankemenetluse ebaseaduslikuks, kuid ei tühistanud lepingut. Kuna leping jäi jõusse ja töö viidi 
tulemuslikult ellu, tuli komisjonil pidada kulusid rahastamiskõlblikeks ja teha vastavad väljamaksed; 

seoses teise juhtumiga võtab komisjon teadmiseks ACERis 2020. aastal avastatud hankevea, kuid 
leiab, et see viga ei mõjutanud 2021. aastal komisjoni tehtud auditeeritud makset, millega 
tasaarvestati ELi eelmaksed ACERile. Kontrollikoja mainitud viga tekkis ameti tasandil seoses 
hankemenetlusega, mille eest vastutab ameti eelarvevahendite käsutaja. Komisjon tuletab meelde, 
et ta maksab ametile selle tulemiaruande alusel tasakaalustavat toetust. Komisjonil ei olnud muud 
võimalust, kui ELi toetusega seotud eelmaksed heaks kiita, sest kõik heakskiitmiseks vajalikud 
õiguslikud tingimused olid täidetud. 

4.10.–4.11. Komisjon võtab teadmiseks toetusesaajate tehtud kvantifitseeritavate vigade

juhtumid, millest komisjoni talitused ei olnud teadlikud, sest toetusesaajate palgatud audiitorid 
(audiitorid, kes esitavad raamatupidamisaruannete õigsust kinnitavad tõendid) ei olnud neid oma 
ülesannete täitmise käigus märganud. 

Vastavate audiitorite esitatavad raamatupidamisaruannete õigsust kinnitavad tõendid puudutavad 
osaleja taotletud toetuse kogusummat ja nendega kinnitatakse kulutaotluste rahastamiskõlblikkust, 
et komisjon need kulud seejärel hüvitada saaks.  

Puudusi tunnistades korraldab komisjon raamatupidamisaruannete õigsust kinnitavate tõendite 
audiitoritele sihtotstarbelisi veebiseminare, et parandada selliste tõendite kvaliteeti ja 
usaldusväärsust ning suurendada teadlikkust auditite käigus avastatavatest levinuimatest vigadest 
(nt personalikulud, alltöövõtu- ja muud otsesed kulud jms).  

Peale programmi „Horisont 2020“ audititõendite selgitustega näidise annab komisjon 
raamatupidamisaruannete õigsust kinnitavate tõendite audiitoritele tagasisidet, kui nendes 
tõendites tuvastatakse järelauditite käigus vigu. 

Peale selle annab teadusuuringute päringute talitus raamatupidamisaruannete õigsust kinnitavate 
tõendite audiitoritele juhiseid veebipõhiste päringute kaudu. 
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Rahastamiskõlbmatud personalikulud 

4.12. Programmiga „Horisont 2020“ astuti 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 programmi „Horisont 2020“ 
toetusesaajate deklareeritud kogukuludest suurima osa. 

Seda puudust tunnistades on komisjon praeguse mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) 
jaoks, mis hõlmab ka programmi „Euroopa horisont“, koostanud äriühingutele mõeldud 
toetuslepingu näidise, kus on personalikulude hüvitamise taotlemiseks lihtne meetod, mis põhineb 
päevatasu arvutamisel ja millega asendatakse programmis „Horisont 2020“ kasutatud ja sageli 
vigu tekitanud meetod. 

Kooskõlas kontrollikoja 2020. aasta aruande järeldustega on komisjon ka suurendanud oma 
koolituste ja teavitustegevuse sagedust (vt ka vastused punktidele 4.11 ja 4.20 ning soovitus 4.1).  

2021. aastal korraldas komisjon seitse veebiseminari selle kohta, kuidas vältida programmi 
„Horisont 2020“ toetuste puhul vigu personalikulude deklareerimisel. Veebiseminaridest kutsuti osa 
võtma eriti VKEsid ja uusi osalejaid, kelle vastavad aruandeperioodid lähenesid. Komisjon soovitab 
nendel üritustel (mis toimuvad ka 2022. aastal iga kahe kuu järel) kasutada personalikulude 
töövahendit „Personnel Costs Wizard“. 

Lisaks korraldas komisjon projekti- ja finantsametnikele suunatud veebiseminari, kus komisjoni 
talitused ja kontrollikoda esinesid ettekannetega, et suurendada teadlikkust programmis 
„Horisont 2020“ veamäära vähendamise tähtsuse kohta. Üritusel tutvustati põhjalikult 
eelkontrollide tegemiseks olemasolevaid vahendeid (IT-vahendid, suunised, koolitused, 
veebiseminarid). 

Tunnihindade arvutamine 

4.13. Tunnihindade arvutamine on jätkuvalt komisjoni korrapärase teavitustegevuse keskmes (vt

vastus punktile 4.12).  

Töövahendi „Personnel Costs Wizard“ laialdane kasutamine aitaks toetusesaajatel oma 
personalikulusid õigesti deklareerida. Lisaks soovitatakse toetusesaajatel kasutada teadusuuringute 
päringute talitust, et küsida otse selgitusi toetuste haldamisega seotud praktiliste aspektide kohta. 

4.15. Programmi „Horisont 2020“ iga-aastaste tunnihindade arvutamise meetod põhineb viimasel

lõppenud eelarveaastal, mille hulka on arvestatud kohustuslikud puhkepäevad ja kolmeteistkümnes 
kuupalk. Komisjon pidas seda usaldusväärseks lugejaks. Perioodidel, mis ei hõlma tervet 
eelarveaastat, võib sama isiku tunnihinnas olla erinevusi, kuid toetusesaajad võivad valida 
lihtsustatud ühtse töötundide arvu, mis hoiab ära lahknevuste tekkimise ohu.  

Seda arvutusmeetodit on muudetud ja lihtsustatud programmi „Euroopa horisont“ jaoks, kus 
aruandeperioodi kohta arvutatakse ühtne määr. 

4.16. Toetuslepingu selgitustega näidis sisaldab praktilisi näiteid lisatasude ja töötundide

arvutamise kohta. Töötundide arvutamisel on toetusesaajatel võimalus rakendada standardset 
töötundide arvu, vähendades nii veariski. Komisjon toetab selle võimaluse kasutamist kogu 
programmi rakendamise ajal. 
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Tööaja aruandlus 

4.17. Komisjon on programmis „Euroopa horisont“ lihtsustanud ka projekti personalikulude

tööajaarvestusega seotud vorminõudeid. Nagu aga ilmneb kontrollikoja esitatud näidetest, võib 
esineda projektitöötajate tööajaarvestuses toetuste puhul ikkagi puudusi.  

Tööajaarvestuse vigade korrigeerimiseks tegi komisjon osalejatele kättesaadavaks mitmesuguseid 
suunisdokumente, keskendudes meetme täitmisele kulutatud tundide arvestamise kohustuslikule 
laadile. Menetluste lihtsustamiseks võeti kasutusele deklaratsioon üksnes meetmega seoses 
töötavate isikute jaoks. Lisaks peavad toetusesaajate palgatud audiitorid 
raamatupidamisaruannete õigsust kinnitava tõendi esitamiseks kontrollima nõuetekohaste 
arvestussüsteemide olemasolu. 

Eelmiste aruandeperioodide korrigeerimised ja muud vead personalikuludes 

4.18. Komisjon möönab, et tunnihinna arvutamise meetod võib tekitada raskusi, eriti uutele

programmis osalejatele. Siiski ei tohiks raamatupidamisaruandeid ilma asjakohase põhjuse ja 
põhjenduseta korrigeerida. 

4.19. Komisjon on programmi „Horisont 2020“ vahe- ja lõppmaksete eelkontrolle käsitlevatesse

suunistesse lisanud kontrollikoja nimetatud riskide erikirjeldused (eelarvesse kantud kulude 
kasutamine tegelike kulude asemel, valesti arvutatud tunnihind, nõuetekohase tööajaarvestuse 
puudumine, kavavälised alltöövõtukulud).  

Peamisi eelkontrollide tegijaid juba koolitatakse välja. 

Seoses konkreetse juhtumiga, mis käsitleb kogenud teadustöötaja vastavust Marie Skłodowska-
Curie meetme (MSCA) grandi saamise tingimustele, märgib komisjon, et kirjeldatud üksikjuhtum on 
eriline ning seda ei tohiks võtta kui näidet üldlevinud veast. 

Selgitus 4.2 – Näide toetuse saamise tingimustele mittevastavast kogenud 
teadustöötajast, kes sai toetust MSCA individuaalgrandist 

Seoses komisjoni järelmeetmega, mis võeti kontrollikoja selgituses 4.2 esitatud järelduse põhjal, 

väidab toetusesaaja, et teadustöötaja sai enne doktoriõppe algust täiendavat tasustamata 

täisajaga teadustöö kogemust. 

Täistööajale taandatud teadustöö kogemust mõõdetakse alates kuupäevast, kui teadlane omandas 

kraadi, mis annab talle ametliku õiguse alustada doktoriõpet. 

Seega on projektikonkursi tähtajale eelnenud teadustöö kogemus kokku pikem kui neli aastat ja 

võib vastata tööprogrammis määratletud teisele toetuskõlblikkuse tingimusele. 

Kuigi neid täiendavaid üksikasju taotlemise ajal ei esitatud, peab komisjon need läbi vaatama, sest 

neil võib olla oluline mõju toetuskõlblikkusele ja grandi tagasinõutavusele. 

Komisjon analüüsib lisatõendeid, mille toetusesaaja oma väite põhjendamiseks esitas. 

Erasektori üksuste, eelkõige VKEde ja uute turuletulijatega seotud probleemid 

4.20.–4.21. Komisjon jagab kontrollikoja seisukohta (mida kinnitavad statistilised tõendid), et

VKEd (ja uued osalejad) kalduvad toetusesaajatest kõige rohkem vigu tegema. Samas toetab 
komisjon kõigil tasanditel nende osalemist, mis on programmi õnnestumiseks hädavajalik.  
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Probleemi leevendamiseks keskendub komisjon peamiselt uutele osalejatele ja VKEdele, kutsudes 
neid individuaalselt osalema tema veebipõhistes teabekampaaniates, milles käsitletakse vigade 
vältimist programmi „Horisont 2020“ kulude deklareerimisel (vt ka vastus punktile 4.12). 

Vead muudes otsestes kuludes 

4.22. Komisjon möönab, et esineb amortisatsiooniga seotud vigu, ning on juba lisanud oma

eelkontrolli suunistesse põhjalikuma kontrolli, milles keskendutakse riskitüübile „seadmete kulud, 
mida ei deklareerita amortisatsioonikuludena“. 

Selgitus 4.3 – Kaks korda deklareeritud ja hüvitatud ehitustööde kulud 

Komisjon tunnistab, et esines üks kahekordse hüvitamise juhtum, ning kinnitab, et juba on võetud 

parandusmeede: 25. mail 2022 esitas komisjon asjaomasele toetusesaajale eelteate, et nõuda 

tagasi põhjendamatult saadud summa, mis saadakse tagasi lähinädalatel. 

TEADUSUURINGUTE TOETUSTE JAGAMISE IT-SÜSTEEMIDE 
LÄBIVAATAMINE 

4.23. Toetuste haldussüsteem eGrants on peamine IT-vahend teadusuuringute ja innovatsiooni

raamprogrammide toetuste haldamiseks. Seda kasutatakse toetuste kogu elutsükli jooksul ning 
sellel on tähtis roll programmi „Horisont 2020“ ja sellele järgneva programmi „Euroopa horisont“ 
tegevuse ja finantsvahendite järelevalves. 

4.24. Süsteem eGrants on ka peamine vahend projektide järelevalves ja on ühendatud komisjoni

arvepidamise IT-vahendiga ABAC, mis tagab finantsteabe järjepidevuse.  

4.25. Töövahendi „Personnel Costs Wizard“ kasutamist propageeritakse tõepoolest

süstemaatiliselt kõigis programmiga „Horisont 2020“ seotud tegevustes. Siiski ei kasuta praeguste 
toetuste saajad, eelkõige korduvad toetusesaajad, seda kuigivõrd sageli. On ebatõenäoline, et 
komisjon suudab programmi praeguses etapis kasutajate protsenti märkimisväärselt suurendada. 

4.26. Komisjon on programmi „Horisont 2020“ toetuste haldamise automatiseerinud ja sellist

digitaliseerimist jätkatakse ka programmis „Euroopa horisont“. 

Järelauditite valdkonnas säilitatakse komisjoni IT-süsteemides andmed kõigi auditite käigus 
kogutud dokumentide kohta. Need süsteemid sisaldavad ka auditeeritavate toetusesaajate 
raamatupidamissüsteemidest pärit vajalikke finantsandmeid auditeeritavate projektide kohta. 
Seega tehakse raamatupidamisarvestuse ja arvete üksikasjad järelauditite jaoks kättesaadavaks. 

Programmi „Horisont 2020“ toetusesaajate raamatupidamissüsteemide sidumine Sygma 
aruandlusega ei oleks tehniliselt teostatav. Kuna toetusesaajad on iseseisvad üksused, kes ei ole 
komisjoni kontrolli all, tekitaks selline dokumentide automaatne väljaotsimine pealegi õiguslikke 
probleeme. Järelauditid on kavandatud nii, et tagatakse valimite asjakohane hõlmatus.  
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AASTA TEGEVUSARUANDED JA MUU JUHTIMISKORD 

4.28. Komisjon tunneb heameelt kontrollikoja tähelepaneku üle, et kontrollitud aasta

tegevusaruannetes antakse õiglane hinnang asjaomaste peadirektoraatide/rakendusametite 
alustehingute korrektsusega seotud finantsjuhtimisele. 

4.29. Teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi (DG RTD) aasta tegevusaruandes on kõigi

teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna organite veariskiks makse tegemisel määratud 2,29 % 
ja DG RTD allesjäänud veamääraks 1,67 %.  

Nende veamäärade arvutamisel lähtuti programmi „Horisont 2020“ 1 304 osaluse komisjonipoolse 
auditeerimise tulemustest, mis aasta tegevusaruande koostamise ajal kättesaadavad olid. Selle 
põhjal on komisjon oma metoodika kohaselt arvutatud veamäära tulemuses kindel. 

Komisjon võttis järelmeetmed seoses kontrollikoja esitatud tähelepanekutega veamäära 
arvutamise kohta ja tunneb heameelt, et kontrollikoda selle teadmiseks võttis. 

4.30. Komisjoni poolt programmi „Horisont 2020“ kohta arvutatud vearisk makse tegemise ajal

jääb programmi „Horisont 2020“ käsitlevale määrusele lisatud finantsselgituses kehtestatud 
vahemikku (veamäär vahemikus 2–5 % ja allesjäänud veamäär võimalikult lähedal 2 %-le). 
Seetõttu ei ole selles küsimuses vaja esitada programmi „Horisont 2020“ kulude suhtes ühtki 
reservatsiooni. 

4.31. Programmiga „Euroopa horisont“ seotud järelauditite strateegia võetakse kasutusele

lähiaastatel ja selles seatakse eesmärk, et allesjäänud veamäär ei ületaks 2 %.  

4.32. Komisjon on võtnud kohustuse rakendada siseauditi talituse soovitusi täiel määral ja õigeks

ajaks. Nagu aga kontrollikoda sedastab, ületati siseauditi talituse ühe „väga olulise“ soovituse 
tähtaeg, sest uue raamlepingu sõlmimine asutuseväliste audiitorühingutega lükkus edasi 
(allkirjastati 2022. aasta alguses).  

Seoses ühise audititalituse lepinguliste asutuseväliste audiitorühingutega tuleks märkida, et uue 
sõlmitud raamlepinguga kehtestati rangemad kvaliteedinõuded, näiteks muudeti koolitus nüüd 
kohustuslikuks. 

JÄRELDUS JA SOOVITUSED 

Järeldused 

4.37.–4.38. Kontrollikoja esitatud hinnanguline veamäär, mis arvutatakse igal aastal, on üks

ELi kulude tulemuslikkuse näitaja.  

Ühtlasi rakendab komisjon teadusuuringute valdkonna kulutuste puhul järelauditite mitmeaastast 
kontrollistrateegiat. Selle alusel arvutavad komisjoni talitused allesjäänud veamäära, milles 
võetakse arvesse programmi rakendamise jooksul toimunud tagasinõudmisi ja korrektsioone ning 
komisjoni talituste tehtud kontrollide ja auditite mõju. 

Tehtud töö põhjal on komisjon seisukohal, et mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 1 iga-
aastases haldus- ja tulemusaruandes esitatud vearisk makse tegemise ajal kajastab veamäära (vt 
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punktid 4.6 ja 4.29). See hinnang põhineb metoodikal, mis võimaldab komisjonil ELi eelarve 
haldajana tuvastada ja eristada suure, keskmise ja väikese riskiga valdkondi ning seega suunata 
komisjoni jõupingutused riski maandamisse. 

Programmi „Horisont 2020“ puhul jääb vearisk makse tegemise ajal (2,29 %) vahemikku, mis on 
nimetatud finantsselgituses, mis on lisatud komisjoni ettepanekule programmi „Horisont 2020“ 
kohta. 

Programmi „Euroopa horisont“ puhul aitab veariski vähendada kindlasummaliste maksete suuremal 
määral kasutamine ja vabatahtliku ühikuhinna (ühtne päevatasu toetusesaaja kohta) jätkuv 
väljatöötamine, mis asendab kõik personalikulude arvutused. 

2019. ja 2020. aasta aruannetes esitatud soovituste järelmeetmed 

4.39. Komisjon leiab, et kõik kontrollikoja eelmiste aastaaruannete soovitused on täielikult

rakendatud, kuigi võetud meetmete elluviimiseks kulub veidi aega. 

Soovitused 

Soovitus 4.1. Töövahendi „Personnel Costs Wizard“ kasutamine 

Komisjon nõustub selle soovitusega ja juba rakendab seda.  

Komisjon toetab mitme meetmega järjepidevalt töövahendi „Personnel Costs Wizard“ kasutamist. 
Üksikasjalik kasutusjuhend asub rahastamis- ja hankeportaali jaotises „Horisont 2020“ veebipõhine 
juhend / toetused / toetuste haldamine / perioodilised aruanded. 

Töövahend on toetusesaajatele kättesaadav nende finantsaruannetes kulude kodeerimise hetkel. 
Töövahendi kasutamist propageeritakse kõikidel 2021. aasta veebiseminaridel selle kohta, kuidas 
vältida programmi „Horisont 2020“ toetuste puhul vigu personalikulude deklareerimisel (kokku 
vaadatud 98 783 korda), koolitustel ja riiklike kontaktpunktidega peetavatel kohtumistel. 

Komisjon tegeleb selle töövahendi kohandamisega programmi „Euroopa horisont“ jaoks. 

Soovitus 4.2. Suunised toetusesaajatele 

Komisjon nõustub selle soovitusega. On äärmiselt tähtis tagada, et programmi „Euroopa horisont“ 
reegleid, eriti kulude rahastamiskõlblikkuse reegleid, mõistetakse selgelt. 

Komisjon on soovituse elluviimist juba alustanud järgmiste vahenditega: 

– programmi „Euroopa horisont“ algusest peale on korraldatud teavitus- ja teabevahetusüritusi,
milles keskendutakse programmide „Horisont 2020“ ja „Euroopa horisont“ peamistele erinevustele,
eelkõige kulude rahastamiskõlblikkuse aspektides. Tasub tähele panna, et juba korraldatud kahte
koordinaatorite päeva käsitlevaid veebilehekülgi on külastatud üle 170 000 korra;

– teadusuuringute päringute talitus, st sihtotstarbeline kasutajatugi, mis jagab selgitusi juba
olemasolevate ELi teadusprogrammide (sh „Horisont 2020“ ja „Euroopa horisont“) kohta.

Soovitus 4.3. Eelkontrollide täiustamine 

Komisjon nõustub selle soovitusega ja juba rakendab seda. 
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Kehtivad suunised GoFundis olemasolevaid vahe- ja lõppmakseid puudutavate programmi 
„Horisont 2020“ eelkontrollide kohta sisaldavad juba eriotstarbelisi temaatilisi vorme, mis vastavad 
konkreetsetele riskitüüpidele.  

Ühes neist vormidest käsitletakse tunnihinna vale arvestamise (hinnanguliste näitajate kasutamine, 
töötundide vale arvestus, tunnihinnas valesti arvesse võetud lisatasud jne) riski.  

Seda soovitust jagatakse eelkontrolli praktikute teadusuuringute ja innovatsiooni võrgustiku 
(2021. aastal loodud rühm RINEC, mille eesmärk on jagada parimaid tavasid ja ühtlustada 
eelkontrolle) liikmetega, rõhutades veel kord selle küsimuse tähtsust. 

Komisjon hindab ka seda, kas oleks otstarbekas lisada toetusesaajate raamatupidamisaruannete 
täitmise hetkel kuvatav vastutuse välistamine, mis tuletab neile meelde, et tunnihindu ei ole 
lubatud ümber arvutada.  

Soovitus 4.4. Suunised sõltumatutele audiitoritele 

Komisjon nõustub soovitusega ja juba rakendab seda. 

Komisjon on veelgi täiustanud raamatupidamisaruannete õigsust kinnitavate tõendite audiitoritele 
ette nähtud suuniseid, tehes rahastamis- ja hankeportaalis / YouTube’is kättesaadavaks 
veebiseminaride sarja, mis käsitleb kõige levinumaid auditite käigus avastatud vigu ja kõige 
veaohtlikumaid kulukategooriaid. 

Komisjon jätkab raamatupidamisaruannete õigsust kinnitavate tõendite audiitorite teadlikkuse 
suurendamist. 

Soovitus 4.5. Süsteemi eGrants funktsioonid 

Komisjon nõustub selle soovitusega. 

Komisjon jätkab tööd lihtsustamist võimaldava digitaliseerimise suunas. Seetõttu oleks loogiline 
eeldada selle digivahendite edasist täiustamist. Järgmise teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi jaoks hindab komisjon, kas oleks otstarbekas laiendada kooskõlas oma 
lihtsustamispoliitikaga süsteemi eGrants riskihindamise ja automaatsete kontrollide funktsioone. 

314



KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 

2021. AASTA ARUANDELE 

„5. PEATÜKK: ÜHTEKUULUVUS, VASTUPANUVÕIME JA 

VÄÄRTUSED“ 

SISSEJUHATUS KOMISJONI VASTUSTELE 

Liikmesriigid viivad ühtekuuluvuspoliitikat ellu jagatud eelarve täitmise raames paljude riikliku, 
piirkondliku või kohaliku tasandi programmide (415) ja osalejate kaudu, mille tulemuseks on 
mitmekihiline kindlustandev raamistik. Korraldusasutused valivad välja tegevused ja teevad 
deklareeritud kulude juhtimiskontrolli, mis on esimene kaitseliin õigusnormide rikkumise vältimiseks 
ja avastamiseks. Auditeerimisasutused on teine kontrollitasand: nad kinnitavad süsteemiauditite ja 
tegevuse esinduslike valimite auditite põhjal, kas juhtimiskontrollid olid õigusnormide rikkumiste 
vältimisel mõjusad. Komisjon tugineb kindlustandvas protsessis kõikidele audititulemustele, mis on 
koondatud kindlustandva teabe pakettidesse, mis sisaldavad iga programmi auditiarvamusi ja 
teatatud veamäärasid, samuti oma edasisele audititööle, et hinnata rakenduskavu haldavate 
asutuste töö mõjusust ning esitatud auditiarvamuste ja veamäärade usaldusväärsust. 

Selles mitmekesises keskkonnas esitab komisjon täiesti läbipaistvalt regionaal- ja linnapoliitika 
peadirektoraadi (DG REGIO) ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse 
peadirektoraadi (DG EMPL) vastavates aasta tegevusaruannetes järgmise: 

– üksikasjalik hinnang iga programmi olukorra kohta, nt juhtimis- ja kontrollisüsteemide ning
veamäärade tõhusus kõigi saadaolevate audititulemuste (vt graafikud DG REGIO ja DG EMPLi
2021. aasta tegevusaruannetes, vastavalt lk 39 ja 59) põhjal;

– iga programmi puhul eelmise aruandeaasta kohta kinnitatud veamäärad ja viimased teatatud
veamäärad enne ja pärast täiendavaid korrektsioone, mida rakenduskavu haldavad asutused
auditite tulemusel tegid, samuti komisjoni auditiarvamus (vt iga tegevusaruande lisa 7B tabelid).

Komisjon järeldas üldiselt, et mitmeaastase perioodi algusest saadik toimib aina suurem arv 
programme hästi või piisavalt hästi. See võib olla tingitud jätkuvatest jõupingutustest 
haldussuutlikkuse suurendamise, koolituse, auditite tulemusena võetud parandusmeetmete ning 
heade tavade ja vahendite jagamise valdkonnas. Programmipõhised veamäärad on koondatud 
seaduslikkuse ja korrektsuse põhilisse tulemusnäitajasse (DG EMPLi puhul põhiline 
tulemusnäitaja 4 ja DG REGIO puhul põhiline tulemusnäitaja 5), mis on kõigi programmide kaalutud 
keskmiste kinnitatud veamäärade vahemik, millele on lisatud maksimumväärtus, et võtta arvesse 
võimalikke lisariske (DG REGIO puhul 1,9…2,5 %, DG EMPLi puhul 1,7…2,4 %). 

Komisjon esitab aasta tegevusaruannetes ka liikmesriikide kohaldatud olulised korrektsioonid (kõigi 
saadud 2020.–2021. aasta raamatupidamisaruannete kohta kokku üle 1,6 miljardi euro väärtuses 
lõplikke korrektsioone), sealhulgas täiendavad finantskorrektsioonid, mida komisjon nõudis oma 
auditite, kontrollikoja auditite või OLAFi aruannete järelmeetmete võtmiseks, et tuua eelmiste 
programmide allesjäänud risk vajaduse korral alla 2 % (2021. aastal kokku vähemalt 193 miljoni 
euro väärtuses) – vt DG REGIO ja DG EMPLi aasta tegevusaruannete lisa 7H.  

2021. aastal palus komisjon auditeerimisasutustel pöörata erilist tähelepanu koroonaviirusele 
reageerimise investeerismisalgatuse / koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatus+ 
muudatustega COVID-19 kriisi lahendamiseks kehtestatud uutele toetuskõlblikkuse tingimustele ja 
paindlikkusele ning erakorraliste menetluste võimalikule põhjendamatule kasutamisele 
riigihangetes. Samuti jätkas ta perioodil 2021–2027 lihtsustatud kuluvõimaluste ja kuludega 
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sidumata rahastamise kasutamise aktiivselt propageerimist, sest need kavad on eeldatavasti 
vähem veaohtlikud. 

TEHINGUTE KORREKTSUS, AASTA TEGEVUSARUANDED JA 
MUU JUHTIMISKORD  

Tehingute testimise ja audititöö ülevaatamise / uuesti tegemise tulemused 

5.15. Kontrollikoja hinnangu järgi on veamäär võrreldes eelmiste aastatega jäänud stabiilseks.

Komisjon võtab kontrollikoja leitud vigade suhtes järelmeetmeid ja taotleb täiendavaid 
finantskorrektsioone, kui see on vajalik ja õiguslikult võimalik. Komisjon märgib ka, et üle 
kolmandiku kontrollikoja hinnangu kohasest veamäärast puudutab vaid üht riiklikku programmi ja 
väga spetsiifilist küsimust. 

DG REGIO ja DG EMPLi 2021. aasta tegevusaruannetes avaldatud hinnangulised veamäärad 
saadakse iga programmi olukorra üksikasjaliku analüüsi põhjal.  

Komisjon märgib, et tema ühtekuuluvuspoliitika hinnangulise veamäära maksimumväärtus (2,5 %), 
mida on kasutatud iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes, et arvutada komisjoni üldine risk 
maksete tegemise ajal, jääb kolmandat aastat järjest kontrollikoja hinnangulise veamäära 
piiridesse.  

Komisjon on seisukohal, et kahe tehingu puhul, mille kontrollikoda tuvastas seoses ühe 2007.–
2013. aasta programmiga, puudub õiguslik alus finantskorrektsioonide kehtestamiseks. 

5.16. Auditeerimisasutustel on tähtis roll selliste vigade avastamisel, mis tõi kaasa

märkimisväärsed finantskorrektsioonid ja maksete tühistamised enne seda, kui programmide 
aruanded komisjonile esitati. Nagu on mainitud DG REGIO ja DG EMPLi 2021. aasta 
tegevusaruannetes, arvasid liikmesriigid perioodi 2014–2020 algusest aruannetes lõplike 
korrektsioonide ja ajutiste maksete tühistamiste tõttu kumulatiivselt maha vastavalt 12,2 miljardit 
eurot Euroopa Regionaalarengu Fondi / Ühtekuuluvusfondiga seotud kulutusi ja 3,7 miljardit eurot 
ESDFi / noorte tööhõive algatusega seotud kulutusi, neist 15…20 % auditeerimisasutuste töö 
tulemusena.  

Auditeerimisasutused teatasid, et ligikaudu kolmandiku programmide veamäär ületas 2 %, mis 
annab tunnistust nende vigade avastamise suutlikkusest.  

Komisjon nõustub väitega, et üksikjuhtudel jäi mõni viga avastamata või võeti teatatud veamäära 
arvutamisel ebakohaselt arvesse. 

5.17. Ühise liigituse alusel tuvastasid komisjon ja auditeerimisasutused üldiselt samad

õigusnormide rikkumiste kategooriad kui kontrollikoda: rahastamiskõlbmatud kulud, riigihanked, 
kontrolljälg ja riigiabi. Komisjon võtab kõigi kontrollikoja teatatud vigade suhtes järelmeetmeid ja 
kohaldab finantskorrektsioone, kui see on asjakohane ja õiguslikult võimalik.  

Komisjon on seisukohal, et kahe tehingu puhul, mille kontrollikoda tuvastas seoses ühe 2007.–
2013. aasta programmiga, puudub õiguslik alus finantskorrektsioonide kehtestamiseks. 

Rahastamiskõlbmatud kulud 
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5.18.–5.19. Juhtimiskontroll on esimene kaitseliin vigade vältimiseks ja avastamiseks, eriti

rahastamiskõlblike kulude ja eeskirjade valdkonnas.  

Komisjon saatis liikmesriikidele programmitöö perioodiks 2014–2020 ajakohastatud suunised, 
mille eesmärk koos lihtsustatud kuluvõimaluste suurema kasutamisega on veelgi parandada 
juhtimiskontrollide tõhusust rahastamiskõlbmatute kulude ja tegevuste tuvastamiseks. Kontrollide 
tõhusus sõltub siiski asjaomastes haldusasutustes selliste kontrollide tegemiseks olemasolevate 
töötajate arvust, nende läbitud koolituse tasemest ja asjakohasest kogemusest.   

Komisjon võtab ennetus- ja parandusmeetmeid ning nõuab parandusmeetmete võtmist kohe, kui 
puudused avastatakse. See hõlmab metoodiliste vahendite täiustamist, täiendavate töötajate, 
sealhulgas ekspertide värbamist, koolitusi, et tutvustada uusi väljatöötatud vahendeid või 
tõlgendada õigesti kõige sagedasemaid vigu, ning valikuprotseduuride täiustamist.  

Selleks et muuta juhtimiskontrollid programmitöö perioodil 2021–2027 tõhusamaks ja 
sihipärasemaks, muudetakse juhtimiskontrollid riskipõhiseks, et paremini suunata olemasolevaid 
haldusressursse luubi alla võetud veaallikatele. See eeldab korraldusasutustelt 
riskijuhtimismeetodite pidevat kohandamist, lähtudes rakenduskavu haldavate asutuste vahelistest 
tulemuslikest mehhanismidest, millega antakse tagasisidet kõigi olemasolevate kontrolli- ja 
audititulemuste kohta. Eelkõige peaks korraldusasutustele aastast aastasse esitatud auditileidude 
liigitus võimaldama võtta korraldusasutustel riskide hindamisel arvesse sagedasemaid veaallikaid 
ning nende põhjal oma juhtimiskontrolli käsitust ja vahendeid kohandada. 

Selgitus 5.1 – Toetuskõlblikust alast väljaspool toimuva tegevuse kohta 
deklareeritud kulud 

Madalmaad selgitasid, et seirekomisjon leppis 2016. aasta istungjärgul kokku tegevuse liigis, mis 

on sama nagu kontrollikoja auditis (toetusesaaja ei asu toetuskõlblikul alal, kuid tegevus on 

toetusõigusliku ala jaoks otseselt kasulik). Paraku ei kajastatud seda seirekomisjoni koosoleku 

protokollis mainitud kokkulepet seejärel ametliku otsuse tegemiseks koostatud tabelis, milles 

loetleti vastuvõetud tegevused. Seirekomisjon lahendas selle küsimuse 2022. aastal.

5.22. Mittetöötavate ja mitteõppivate osalejate heaks toiminguid tegevatelt toetusesaajatelt

eeldatakse osalejate enda kinnituste, eriti nende tööalase staatuse kinnituse proportsionaalset 
kontrollimist kõigist võimalikest sõltumatutest allikatest. Samas ei ole toetusesaajatel ega 
rakenduskavu haldavatel asutustel alati ligipääsu sotsiaalkindlustuse või tööhõive andmebaasidele, 
mis piirab võimalust selliseid kontrolle tegelikult teha. 

Selgitus 5.2. Osalejate staatust ei kontrollita 

Noorte osalejate mittetöötamise ja mitteõppimise staatust tuleks võimalikul ja teostataval määral 

kontrollida usaldusväärsetest kinnitatud allikatest, võttes arvesse asjaolu, et Euroopa Sotsiaalfondi 

määruse artiklis 16 ei ole kehtestatud mittetöötava ja mitteõppiva isiku määratlust. Seetõttu on 

liikmesriikide otsustada, millal kontrollida osalejate toetuskõlblikkust ja kriteeriumide täitmist. 

Selgituse 5.2 lõpus mainitud Prantsusmaa projekti (kaks tehingut) puhul kontrollis toetusesaaja 

osalejate staatust tööturuasutuste andmebaasist. Osalejate toetuskõlblikkust kinnitati, kuid 

kontrollijälge ei dokumenteeritud täielikult. 

Komisjon on teadlik ka raskustest, mida esineb paljudel teistel Euroopa Sotsiaalfondi / noorte 

tööhõive algatuse rakendusasutustel või toetusesaajatel, kui nad soovivad ligi pääseda 

konfidentsiaalsetele andmetele, mis on seotud näiteks osalejate tööhõive staatuse puudumisega. 
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Sellel põhjusel ei viidata 2021.–2027. aasta ühissätete määruses enam NEET-noortele kui 

toetuskõlblikkuskriteeriumile, vaid kui sihtrühmale, ning seetõttu tähistab see vaid noori, 

kehtestamata eeskirju sihtrühma määratlemise kohta, mis jäetakse liikmesriikide otsustada. 

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 ja toonud kaasa märkimisväärse lihtsustamise ja halduskoormuse 
vähenemise.  

Nagu kontrollikoda on varasemates auditites soovitanud, jätkab komisjon 2021.–2027. aasta 
ühissätete määruses sätestatud lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamise aktiivset toetamist, et 
leevendada toetusesaajate halduskoormust, edendada tulemustele orienteeritust ja vähendada 
veelgi vigade esinemise riski. 

Selgitus 5.3. Toetusesaajatele kulude hüvitamiseks ja kulutuste ELi eelarves 
deklareerimiseks kasutatavad meetodid õigusnõuetega vastuolus olevate 
lihtsustatud kuluvõimaluste puhul 

Kontrollikoja käsitatud Iirimaa programmi nelja juhtumi puhul määrasid rakenduskavu haldavad 

asutused toetusesaajatele ette nähtud eri dokumentides, et Euroopa Sotsiaalfondi 

rahastamiskõlblikud kulud põhinevad lihtsustatud kuluvõimalustel (ühissätete määruse artikli 68 

punktis b ja artikli 68b lõikes 1 määratletud ühtsed määrad), kohaldades samal ajal ka tegelikel 

kuludel põhinevaid riiklikke hüvitamiseeskirju. Komisjon ei soovita toetuse saamise lihtsuse huvides 

sellist kahetist süsteemi kasutada. See ei ole siiski ühissätete määrusega vastuolus ega seadnud 

ohtu ELi eelarvet, sest tegelikud kulud ületasid summasid, mis deklareeriti lihtsustatud 

kuluvõimalusi kasutades.

Toetuskõlbmatud projektid 

5.24.–5.27. Seoses 2007.–2013. aasta programmi kuuluva kahe projektiga leiab komisjon, et

õigusnorme ei ole rikutud selgituses 5.4 esitatud põhjustel.  

Selgituses 5.5 esitatud põhjustel on komisjon seisukohal, et ühe Hispaania noorte tööhõive 
algatuse programmi projektid olid toetuskõlblikud, kuid kõiki kulusid ei oleks tulnud hüvitada.  

Komisjon kaalub koos liikmesriigiga alternatiivseid võimalusi, et auditeeritud noorte tööhõive 
algatuse kava eeloleva programmitöö perioodi Euroopa Sotsiaalfondi raames ellu viia. 

Selgitus 5.4. Riiklikest vahenditest varem toetatud projektid, millele määrati 
ELi toetus väljaspool toetuskõlblikkuse perioodi 

Kontrollikoja auditeeritud kaks juhtumit on seotud programmitöö perioodiga 2007–2013, mille 

tegevuste valimise võimaliku aja kohta sätted puuduvad. Ainus õiguslik nõue seisnes selles, et 

määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 56 alusel pidid asjakohased kulud olema makstud 

toetuskõlblikkuse perioodil, s.o ajavahemikus 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2015 ning 

enne 1. jaanuarit 2007 alustatud tegevust ei saanud käsitada toetuskõlblikuna. Mõlemal juhul olid 
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mõlemad nõuded täidetud. Isegi kui tegevus valiti tegelikult välja hiljem, ei mõjuta see 

toetuskõlblikkuse perioodi jooksul tehtud seotud kulude rahastamiskõlblikkust. 

Korraldusasutus valis projektid välja ja niisiis kaasati need programmi. Seetõttu leiab komisjon, et 

kohaldatavaid õigusnorme ei rikutud. 

Täiendavad normid, millega keelatakse füüsiliselt lõpuleviidud tegevuste valimine, kehtestati 

2014.–2020. aasta ühissätete määruse artikli 65 lõikega 6. Programmiperioodil 2017–2013 ei 

olnud aga selliseid norme jõustatud. Vastavalt 2019. aasta aruandes esitatud kontrollikoja 

soovitusele seoses programmitöö perioodi 2014–2020 tegevuse tagasiulatuvusega tuletas 

komisjon Itaaliale meelde, et selle perioodi kohta ei ole võimalik valida füüsiliselt lõpuleviidud 

tegevusi. 

Selgitus 5.5. NEET-noorte tagasiulatuv registreerimine noortegarantii raames 

Enamik osalejaid olid toetuskõlblikud, kui nad olid töötud üks päev enne noorte tööhõive algatuse 

meetme algust. Tagasiulatuva registreerimisega määras avalik tööturuasutus, et noorte tööhõive 

algatuse programmi kaasatakse NEET-noored, kes juba said kasu riiklikest tööhõivemeetmetest. 

Riiklik õigusraamistik võimaldab sellist tagasiulatuvat registreerimist teatava aja jooksul, kui muud 

tingimused on täidetud. Hispaania ametiasutused teavitasid osalejaid nende registreerimisest. 

Komisjon oli juba kohaldanud oma kontrollide ja auditite põhjal kindlamääralist 25 % 

finantskorrektsiooni. Ta leiab, et see kindlamääraline finantskorrektsioon on piisavalt suur, et katta 

ka kontrollikoja täiendavaid leide.

5.27. Seoses individuaalsete tähtajaliste töölepingute minimaalse kestusega valisid riiklikud 

ametiasutused komisjoni soovitusest hoolimata tööhõivekomitee 2018. aasta detsembri järelduse 
alusel minimaalseks kestuseks 28 päeva. 

Praktikas oli aga märkimisväärse arvu auditeeritud juhtumite kogukestus üle 6 kuu. Mõnikord 
saavutati see mitme järjestikuse lepinguga, ka erinevate tööandjate juures. Komisjon leiab, et kava 
rakendati üldiselt mõjusalt, sest see tõi osalejad tööturule lähemale ja suurendas seeläbi nende 
pikaajalise töötamise võimalusi, nagu näitab liikmesriigi esitatud statistika. 

Siseturu eeskirjade rikkumine 

5.30.–5.31. Viimastel aastatel moodustavad riigiabiga seotud vead väiksema osa liikmesriikide 

ametiasutuste ja komisjoni tuvastatud vigadest.

Kõige hiljutisemal aruandeaastal 2020–2021 oli auditeerimisasutustega kokku lepitud ühise vigade 
liigituse kohaselt riigiabiga seotud ainult 1,7 % liikmesriikide tuvastatud puudustest ja 9 % 
komisjoni tuvastatud puudustest.  

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. 

5.33.–5.34. Riigihanked, mida iseloomustavad keerukad riiklikud ja ELi eeskirjad, on jätkuvalt 

oluline auditeerimisasutuste tuvastatud ja teatatud vigade allikas. Komisjon leiab, et 
auditeerimisasutused avastavad praegu selliseid riigihangetega seotud probleeme paremini, mis on  
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märk sellest, et komisjoni riigihangete tegevuskava alusel rakendatud haldussuutlikkuse meetmed 
kannavad vilja. Seda näitab ka kontrollikoja teatatud riigihankevigade suhteliselt väike arv. 

Komisjoni 2019. aasta mais ajakohastatud otsus riigihankevigade finantskorrektsioonide kohta 
aitab samuti kaasa vigade paremale avastamisele, pakkudes komisjonile ja liikmesriikide 
rakenduskavu haldavatele asutustele ühtlustatud lähenemisviisi riigihanke-eeskirjade rikkumistega 
tegelemisel (otsus C (2019) 3452).  

Siiski jätkab komisjon riigihangete tegevuskava raames meetmeid, et toetusesaajad (avaliku sektori 
hankijad) ja rakenduskavu haldavad asutused saaksid jätkata oma hanketavade täiustamist ja 
sellega seotud haldussuutlikkuse suurendamist. 

Selgitus 5.7. Puudused lepingutingimuste kontrollimisel ja rakendamisel 

Eelostulepingute valdkonnas (vt selgitus 5.7) tutvustasid tootjad tootmiskulude üksikasjalikku 

jaotust ühisele läbirääkimisrühmale, kuhu kuulusid juhtorgani liikmete hulgast valitud esindajad 

seitsmest liikmesriigist ja komisjoni ametnikud. Seda teavet peeti piisavaks, arvestades asjaolu, et 

läbirääkimiste ajal ei olnud COVID-19 vastast vaktsiini veel olemas. Läbirääkimiste salastatuse 

tõttu ei koostatud aga selle jaotuse kohta kirjalikke dokumente. 

Kõigis eelostulepingutes on nõue, et komisjonil on õigus teha kohapealseid kontrolle ja 

inspekteerimisi kuni viis aastat pärast lõppmakse tegemist. Kontrollikoja uuritud kõigi nelja 

eelostulepingu alusel töötati välja vaktsiin, millele anti tingimuslik müügiluba, ning kõigil juhtudel 

peale ühe tarnisid tootjad eelostulepingus kokkulepitud kogused. Seega tuli põhjalikult kontrollida 

ainult seda üht mittevastavuse juhtumit: 2021. aastal kogutud tõendeid oli võimalik kasutada 

komisjoni ja liikmesriikide huvides tootja vastu algatatud ajutiste õigusmeetmete kohaldamise 

menetluses, mis andis positiivse tulemuse. 

Ühes eelostulepingus on ette nähtud ettemakse tootjale, et tagada tellitud vaktsiiniannuste kogus, 

ning täielik investeeringutagatis, st 100 % ettemaksu tagasimaksmine muu hulgas juhul, kui 

müügiluba ei saada ja kui lepingujärgseid annuseid ei tarnita.

Auditeerimisasutuste töö 

5.40.–5.41. Jagatud eelarve täitmise korral kontrollivad programmide korraldusasutused

esmalt toetusesaajate deklareeritud kulusid. See on esimene kaitseliin kulude seaduslikkuse ja 
korrektsuse tagamisel. Auditeerimisasutused teevad teise taseme auditeid, et katsetada 
juhtimiskontrollide kvaliteeti.  

Komisjon jätkas 2021. aastal ulatuslikku koostööd programmi auditeerimisasutustega, et tagada 
järjepidev ja tugev kontrolli- ja kindlustandev raamistik, sealhulgas pandeemia ajal kehtestatud 
praktiliste auditipiirangute tingimustes, ning parandada vajaduse korral kindlust andva töö 
kvaliteeti, suurendades vajalikku avastamis- ja korrigeerimissuutlikkust.  

Nagu DG REGIO ja DG EMPLi aasta tegevusaruannetes märgitud, on komisjon eelkõige tuvastanud 
puudusi ja taotlenud parandusi ühtekuuluvuspoliitika 116 auditeerimisasutuse hulgast 
viieteistkümne Euroopa Regionaalarengu Fondi ja/või Euroopa Sotsiaalfondi / noorte tööhõive 
algatuse auditeerimisasutuse või auditeerimisorgani puhul. Need auditeerimisasutused vastutavad 
vastavalt 6,5 % Euroopa Regionaalarengu Fondi / Ühtekuuluvusfondi kulude ja 8,5 % Euroopa 
Sotsiaalfondi / noorte tööhõive algatuse / enim puudust kannatavate isikute jaoks loodud Euroopa 
abifondi kulude auditeerimise eest. 
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5.41. Programmi tasandil kinnitas komisjon 2021. aastal seoses heaks kiidetud

raamatupidamisaruannetega, et summaarne allesjäänud veamäär on allpool olulisuse piirmäära 
243 Euroopa Regionaalarengu Fondi / Ühtekuuluvusfondi programmi (83 %, sealhulgas mõnel juhul 
olulise mõjuta kohandused) ja 167 Euroopa Sotsiaalfondi / noorte tööhõive algatuse / enim puudust 
kannatavate isikute jaoks loodud Euroopa abifondi programmi puhul (78 %, sealhulgas mõnel juhul 
pärast olulise mõjuta kohandusi) ning ülalpool olulisuse piirmäära 50 Euroopa Regionaalarengu 
Fond / Ühtekuuluvusfondi programmi (17 %) ja 48 Euroopa Sotsiaalfondi / noorte tööhõive 
algatuse / enim puudust kannatavate isikute jaoks loodud Euroopa abifondi programmi puhul 
(22 %). Olulisuse piirmäära ületavad programmid moodustavad 2021. aastal 
ühtekuuluvusprogrammidest vaid viiendiku (20 %).  

Kaks juhtumit, mille puhul olid auditeerimisasutused kaasanud rahastamisvahenditele tehtavad 
ettemaksed, esitati õiguslike nõuete kohaselt aasta tegevusaruannetes seaduslikkust ja korrektsust 
mõõtva põhilise tulemusnäitaja jaoks, kuid need juhtumid ei saa tuua kaasa täiendavaid 
finantskorrektsioone. 

5.42. Teise kindlustandva teabe paketi puhul, mille kontrollikoja poolt ümber arvutatud

summaarne allesjäänud veamäär on üle 2 %, puudub õiguslik alus täiendavateks korrektsioonideks. 
Seetõttu leiab komisjon, et summaarne allesjäänud veamäär jääb kõnealusel juhul alla 2 %. 

5.43. Viimaste aastate jooksul on nende programmide tase, mille puhul komisjon on arvutanud

ümber olulisuse piirmäärast kõrgema summaarse allesjäänud veamäära, jäänud Euroopa 
Regionaalarengu Fond / Ühtekuuluvusfondi rakenduskavade puhul stabiilseks (ligikaudu 13 %) ning 
vähenenud Euroopa Sotsiaalfondi / noorte tööhõive algatuse / enim puudust kannatavate isikute 
jaoks loodud Euroopa abifondi rakenduskavade puhul 2017. aasta 40 %-lt 2021. aasta 11 %-le. 

Komisjon märgib, et kindlustandva teabe paketid, mille puhul kontrollikoja ümberarvutuse kohaselt 
ületab summaarne allesjäänud veamäär 2 %, puudutasid mõnel juhul summaarse allesjäänud 
veamäära piiratud suurenemist. 

5.44.–5.45. Komisjon nõustub, et esmalt peaksid vead ja eeskirjade eiramised avastama ja

parandama korraldusasutused. Seetõttu jätkab ta nende asutuste toetamist, et suurendada nende 
haldussuutlikkust suuniste, sihipärase toetuse, järjepideva koolituse ja ametialase arengu kaudu, 
ning menetluste lihtsustamise ja ülereguleerimise vältimise toetamist. Kui avastatakse, et 
korraldusasutustel jäid vead kahe silma vahele, nõuab komisjon sihipäraseid parandusmeetmeid, et 
parandada asjaomaste asutuste poolt enne kulude deklareerimist tehtud kontrollide kvaliteeti ja 
suurendada nende hulka. Lisaks julgustab komisjon auditeerimisasutusi teavitama korraldusasutusi 
avastamata jäänud vigadest ja neid nendega arutama, et suurendada selliste vigade ennetamise ja 
avastamise suutlikkust, pakkudes asjaomastele ametnikele täiendavaid suuniseid või sihipäraseid 
koolitusi. 

Komisjon leiab, et tal on piisav kindlus enamiku auditeerimisasutuste töö suhtes, välja arvatud 
piiratud arv asutusi, kelle auditeerimissuutlikkust tuleb oluliselt parandada, et kõrvaldada 
tuvastatud puudused (vt eespool komisjoni vastus punktidele 5.40 ja 5.41).  

Nagu on näidatud vastavates aasta tegevusaruannetes, on viimastel aastatel tehtud konkreetseid 
parandusi, mis põhinevad sihipärastel parandusmeetmetel, mida soovitati mitmel puuduste 
tuvastamise juhul.  

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 auditeerimisasutuste 
töös.  
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Komisjon on loonud kindla jätkuva koostöö kõigi auditeerimisasutustega. See hõlmab ühiste 
auditivahendite, näiteks üksikasjalike kontrollnimekirjade jagamist, heade tavade jagamist 
kolleegide vahel ja auditeerimisasutuste töötajate pidevat kutsealast arengut.  

5.46. Komisjon edendab pidevalt ja ennetavalt head suhtlust auditeerimisasutuste ja

programmide korraldusasutuste vahel, nagu kirjeldatakse näiteks heade tavade hartas, millest 
auditikogukond (komisjon ja liikmesriikide auditeerimisasutused) soovitab ühtekuuluvuspoliitika 
raames auditite tegemisel juhinduda. Komisjon leiab, et selline hea teabevahetus ja tagasiside 
andmine on kontrollisüsteemide täiustamise ja sihipärasema juhtimiskontrolli tagamiseks vajalik. 

5.47. Komisjon teatas DG REGIO ja DG EMPLi vastavates aasta tegevusaruannetes, et

auditeerimisasutused kasutasid valimi moodustamisel piiratud ulatuses paindlikkust, mida 
võimaldati COVID-19 kriisile reageerimiseks. Vaatamata tervishoiukriisile, piirangutele ja avalike 
haldusasutuste suurenenud töökoormusele jätkasid auditeerimisasutused statistiliste meetodite 
kasutamist 2019/2020 raamatupidamisaruannetesse kantud kuludest enam kui 91 % kulude puhul 
(REGIO 91 %, EMPL 92 %). Need näitajad olid 1. märtsiks 2022 esitatud viimastes aruannetes 
suurenenud, sest auditeerimisasutused kasutasid statistilisi valimeid keskmiselt üle 94 % (REGIO 
94 %, EMPL 96 %) tõendatud kulude puhul. Paindlikkus oli ajutine ja lõpeb pärast aruandeaastat 
2019–2020. 

5.48. ja 5.50. Nagu on märgitud vastuses punktile 5.44, teeb komisjon pidevalt koostööd

auditeerimisasutustega, et parandada nende audititöö, sealhulgas vajaduse korral valimi 
moodustamise kontrolljälge.  

Komisjon toetab ka edaspidi selliseid häid tavu, mis on esitatud auditeerimisasutustest ja komisjoni 
esindajatest koosneva töörühma ühiselt välja töötatud auditite dokumentatsiooni käsitlevas 
aruteludokumendis, millest teatati kontrollikoja 2019. aasta aruande selgituses 5.8. Ta tuletab 
asjaomastele auditeerimisasutustele meelde, et neil peab olema valimite moodustamise kohta 
piisav kontrolljälg. 

5.52. Komisjon tuletas hiljuti auditeerimisasutustele meelde, et tegevuste auditeerimiseks

kasutatavad kontrollnimekirjad peaksid sisaldama viidet selle kohta, kas kontrollikoja 2020. aasta 
aruandes esitatud soovituse 5.2 järelmeetmete raames tuvastati pettusekahtlus. Ta kiidab heaks 
olukorra paranemise ning tuletab auditeerimisasutustele ka edaspidi meelde, et nad 
dokumenteeriksid oma kontrollnimekirjas täielikult kohapeal pettuste avastamise valdkonnas 
tehtud töö. 

Komisjoni kindluse tagamisega seotud töö ja allesjäänud veamäära kajastamine 

aasta tegevusaruannetes 

5.54.–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 aasta tegevusaruannetes esitatud koondtulemusnäitaja – kõigi kinnitatud veamäärade 
kaalutud keskmine. Komisjon teatas ka selle põhilise tulemusnäitaja maksimaalse taseme (halvim 
stsenaarium), võttes arvesse kogu seni kinnitamata teavet. Samuti võttis ta alates käesolevast 
aastast arvesse lisariski teatavate rakenduskavade puhul, mida komisjon ise ei ole kunagi 
auditeerinud või mis põhinesid auditeerimisasutuse varasematel auditileidudel.  
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Kohaldatavate sätetega nähakse liikmesriikide ametiasutustele ja komisjonile ette ka 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.  

Lisaks teatab komisjon vastavates aasta tegevusaruannetes, et eelmiste aruandeaastate puhul 
võib nii DG REGIO kui ka DG EMPL pärast rakenduskavu haldavate asutustega peetud 
ärakuulamismenetluse lõpetamist ja vajaduse korral riiklike ametiasutuste poolset asjaomaste 
täiendavate finantskorrektsioonide rakendamist järeldada, et programmi lõpetamisel on risk 
hinnanguliselt palju väiksem kui 2 %, nagu oodatud. 

5.57. Komisjon märgib, et tema mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 2 / alamrubriigi 2a

hinnangulise veamäära maksimumväärtused (2,3 % ja 2,5 %), mida on kasutatud iga-aastases 
haldus- ja tulemusaruandes, et arvutada komisjoni üldine risk maksete tegemise ajal, jäävad 
kontrollikoja hinnangulise veamäära piiridesse. 

5.59. Komisjon viitab oma vastustele kontrollikoja viidatud eriaruandes.

5.60. – esimene taane. Komisjon on seisukohal, et veamäära üksikasjalik hindamine, mis

põhineb eri üksikprogramme ja kindlustandva teabe pakette hõlmaval dokumendipõhisel ja 
kohapealsel auditeerimisel nende jaoks määratud riskidest lähtudes, võimaldab koostada 
põhjendatud ja õiglase veamäärade hinnangu iga programmi kohta eraldi ja kumulatiivselt kõigi 
programmide kohta.  

Komisjon juhib tähelepanu ka sellele, et 2019. ja 2020. aasta tegevusaruannetes on hinnanguline 
veamäär (põhiline tulemusnäitaja) esitatud vahemikuna, mis hõlmab maksimaalseid riske. See 
veamäär on väiksem kontrollikoja hinnangulisest veamäärast, kuid jääb vahemikku, mille 
kontrollikoda on 2019. ja 2020. aasta kinnitava avalduse jaoks välja arvutanud. 

Peadirektor kinnitab aruandeaasta asjakohaste kulutuste kohta avaldatud põhilised 
tulemusnäitajad. Need on maksete hinnangulised üldised veariskid kokkuvõetuna 
ühtekuuluvusprogrammide avalikustamise hetkel, võttes arvesse kogu sel ajal kättesaadavat 
teavet. 

Teine taane. Komisjon on seisukohal, et iga programmi kohta igal aastal tehtav dokumentide

kontroll on tõhus ja proportsionaalne vahend programmide puhul, mille kohta teatatakse aasta-
aastalt usaldusväärselt madal veamäär. Riskantsemateks peetavate programmide korral 
täiendavad dokumentide kontrolli kohapealsed vastavusauditid. 

Kõigile esitatud iga-aastastele kontrolliaruannetele ja auditiarvamustele teeb komisjon 
dokumentide kontrolli, võttes aluseks kindlustandva teabe paketis esitatud teabe ja võttes arvesse 
konkreetse auditeerimisasutuse ja rakenduskava kohta kogunenud teadmisi ja varasemaid auditeid 
(sealhulgas komisjoni enda auditid, kontrollikoja auditid ja riiklike süsteemiauditite aruanded), ning 
kontrolli lõpuleviimisel suheldakse auditeerimisasutustega, kui seda selgituste saamise või 
sihipäraste kontrollide tegemise jaoks vajalikuks peetakse.  

2021. aastal saadud kindlustandva teabe pakettide puhul arvutas DG EMPL teatatud allesjäänud 
veamäära ümber 38 programmi puhul ja DG REGIO 49 programmi puhul, tuginedes ainult 
dokumentide kontrollile. 

Nagu eespool selgitatud, on komisjon lõpule viinud arvutused maksimaalse riski programmide 
puhul, mille suhtes on tehtud vaid dokumentide kontroll.  

323



Kolmas taane. Nagu on ette nähtud komisjoni auditistrateegias, keskendutakse

auditeerimisel nendele auditeerimisasutustele, kelle piisavas usaldatavustasemes ei saa komisjon 
veel kindel olla, sest kontrollimine on seni olnud vähene, või kelle puhul on ilmnenud uusi riske. 
Lisaks tuleb aja jooksul auditeerida ka teatavat arvu teisi auditeerimisasutusi, mille puhul peetakse 
riski väiksemaks. Uus ühtekuuluvuse valdkonna ühine auditidirektoraat (DAC) tagab oma tulevaste 
auditikavade koostamise protsessi piisava dokumenteerimise, et tagada riskihindamise tulemuste 
ja muude arvessevõetavate kriteeriumidega seoste selge avalikustamine ja selgitamine. 

Neljas taane. Kooskõlas aastate 2014–2020 õigusraamistikuga kinnitavad liikmesriigid

kulutused ning esitavad kindlustandva teabe pakettide kontrollimise ja auditeerimise tulemuste 
kohta aruande iga aasta 15. veebruariks. 

Aasta tegevusaruannetes esitatud reservatsioonid põhinevad aasta tegevusaruande allkirjastamise 
ajal kättesaadaval teabel, sealhulgas hinnangud varasemate puuduste mõju kohta kõige viimastele 
teatatud veamääradele ja auditiarvamustele.  

Näiteks kinnitas DG EMPL oma 2020. aasta tegevusaruandes, et neli reservatsiooni põhinesid 
varasematel aastatel teatatud veamäärade usaldusväärsusega seotud puudustel või kahtlustel 
ning neid ei ole veel lahendatud. Kahtluste või kindlaks tehtud riskide korral kasutab komisjon 
seepärast aasta tegevusaruandes oma andmete suhtes kaalutletud lähenemisviisi ning hindab 
konkreetsete programmide riskitaset ühtse määra alusel ja esitab vajaduse korral täiendavaid 
reservatsioone.  

Kulutuste seaduslikkuse korrektsuse kontrollimine on pidev menetlus, mida täidetakse kogu 
ajavahemikul, mis on määruses auditite tegemiseks ette nähtud, kuid aasta tegevusaruandes 
antakse aruandeaasta asjakohaste kulutuste kohta ülevaade olukorrast konkreetsel hetkel (aprillis, 
finantsmääruse nõue). Aasta tegevusaruande allkirjastamise ajal ei saa komisjon ette arvesse 
võtta nende auditite tulemusi, mida ei ole veel tehtud. Seetõttu jätkab komisjon oma hindamis- ja 
auditeerimistööd, et kinnitada või ümber arvutada teatatud veamäärad (mida ei peeta veel 
lõplikuks), ning taotleb asjakohasel juhul vajalikke täiendavaid finantskorrektsioone. Sellest 
teatatakse täiesti läbipaistvalt järgmistes aasta tegevusaruannetes. 

5.62. Komisjon viitab oma 2021. aasta tegevusaruannetele, selgitades üksikasjalikumalt oma

maksimaalsete riskide arvutamise metoodikat, mis põhineb iga programmi süstemaatilisel 
dokumentide kontrollil ning riskipõhistel vastavusaudititel, et kinnitada ja/või kohandada 
auditeerimisasutuste teatatud veamäärasid, ning kohaldades mõistlikku konservatiivset 
lähenemisviisi lisa- või ühtsete määrade kaudu, et katta võimalikud lisariskid (vt DG REGIO aasta 
tegevusaruande joonealune märkus 51 ja DG EMPLi aasta tegevusaruande joonealune märkus 73). 
Seoses varasematel aruandeaastatel auditeeritud programmidega rõhutab komisjon, et kõigi tema 
auditite ja nendega seotud soovituste kohta võetakse rakenduskavu haldavate asutuste suhtes 
nõuetekohaselt järelmeetmeid ning neid ei saa lõpetada enne, kui kõik nõutud parandusmeetmed 
on paigas, nii et riskid on nõuetekohaselt maandatud ja nende auditite käigus tuvastatud 
probleemid on kõrvaldatud. Komisjon leiab, et selline lähenemisviis tagab tõhusa ja piisava 
kindluse, säilitades ühtlasi tema vastutusalasse kuuluvate kontrollide kulutasuvuse. 

5.63.–5.64. Lisaks vastavusaudititele teeb komisjon ka teabekogumismissioone ja analüüsib

dokumente, mille tulemusel võib ta korrigeerida allesjäänud veamäära, teatavatel juhtudel isegi 
ehk üle 2 %. Komisjon teeb ka muud liiki auditeid (nt temaatilised auditid või süsteemiauditid 
korraldusasutuste või vahendusasutuste tasandil). 

Komisjoni vastavusauditid olid 2021. aastal valdavalt riskipõhised. Komisjon leiab seetõttu, et 
käesolevas punktis esitatud kontrollikoja audititulemused näitavad, et tema riskihindamine oli 
asjakohane. Pealegi tehakse tänu ühtekuuluvuse valdkonna ühise auditidirektoraadi loomisele nüüd 
ainult üks ühtne audit mitmest fondist rahastatavate programmide või ühest fondist rahastatava 
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kahe programmiga piirkondade kohta. Varem oleks neid auditeid arvestatud kaks korda (üks iga 
peadirektoraadi kohta). Seetõttu ei saa auditite arvu eelmiste aastatega täielikult võrrelda.   

Komisjon valideerib oma auditileiud auditeerimisasutustega õiguslikus aluses sätestatud 
ärakuulamismenetluse käigus ja jälgib oma lõplikke järeldusi, et teha kindlaks oma avastatud 
täiendavate vigade algpõhjused ja parandada asjaomaste auditeerimisasutuste 
avastamissuutlikkust.  

DG REGIO ja DG EMPLi vastavates aasta tegevusaruannetes teatas komisjon tõsistest puudustest 
15 auditeerimisasutuse või nende kontrollorgani töös. Komisjon vaatleb auditeerimisasutuse töö 
tulemuslikkuse ja usaldusväärsuse hindamiseks paljusid aspekte ning veamäär on vaid üks neist. 
Mitmel juhul on tema avastatavad täiendavad vead juhuslikumad ja vaatamata sellele, et neil võib 
olla veamäärale oluline ekstrapoleeritud mõju, ei osuta nad süsteemsele puudusele 
auditeerimisasutuse tasandil. 

5.64. DG REGIO 2021. aasta auditid hõlmasid 18 vastavusauditit, 15 teabe hankimise ülesannet

ja 13 temaatilist auditit, millest 4 puudutasid huvide konflikti. 

DG EMPLi auditid hõlmasid 17 vastavusauditit ja 4 teabe hankimise ülesannet, 3 temaatilist auditit, 
2 auditit Ühendkuningriigis ja 6 auditit tulemusnäitajate usaldusväärsuse kohta. 

Aasta tegevusaruannetes ei viidata Ungari vastu alustatud õigusriigi tugevdamise menetlusele 

5.65. Eelarve peadirektoraadi (DG BUDG) 2021. aasta tegevusaruandes viidatakse ulatuslikult

üldisele tingimuslikkuse korrale, eelkõige jaotises „Erieesmärk 5.2: tugevdada ELi eelarve kaitset 
finantsriskide eest, sealhulgas EDESi kaudu, ning üldiste puudujääkide eest seoses õigusriigi 
põhimõtetega Euroopa Liidus suurema läbipaistvuse, teadmiste jagamise ja vastutuse 
suurendamise abil, mis saavutatakse kõigi asjaomaste sidusrühmade vahelise korrapärase 
dialoogiga“. Seda täiendavad 2021. aasta lõpu / 2022. aasta alguse väljundid, mis on esitatud DG 
BUDG 2021. aasta tegevusaruande 2. lisas rubriigis „Uue õigusriigi tingimuslikkuse määruse 
jõustamise ja rakendamise juhtimine ELi eelarve kaitsmiseks“. Õigusriigi tingimuslikkuse määrus on 
horisontaalne vahend, millega nähakse ette asjakohaste meetmete võtmine, kui tehakse kindlaks, 
et õigusriigi põhimõtete rikkumine mõjutab või on suur oht, et see võib mõjutada liidu eelarve 
usaldusväärset finantsjuhtimist või liidu finantshuvide kaitset piisavalt otsesel viisil. Õigusriigi 
tingimuslikkuse määrust kohaldatakse, kui ükski muu liidu õigusega ette nähtud kord ei võimalda 
liidu eelarvet tulemuslikumalt kaitsta. 

Meetmete (mis võivad hõlmata kulukohustuste peatamist, maksete peatamist jne kooskõlas 
õigusriigi tingimuslikkuse määruse artikliga 5) võtmise eest vastutab nõukogu (kvalifitseeritud 
häälteenamusega) komisjoni ettepanekul. Seega ei kuulu võetud meetmed ühegi konkreetse 
volitatud eelarvevahendite käsutaja vastutusalasse ja need esitatakse iga-aastases haldus- ja 
tulemusaruandes ettevõtte tasandil. 

Kuna komisjon on kohustatud täielikult austama õigusriigi tingimuslikkuse määruse kohast 
ärakuulamisel põhinevat korda, ei saa ta ette näha otsust, mille nõukogu lõpuks teeb, kui komisjon 
teeb ettepaneku meetmete kohta. 

Volitatud eelarvevahendite käsutaja aga võtab oma riskihinnangus arvesse asjakohaseid elemente, 
mis võivad ilmneda õigusriigi tingimuslikkuse määruse kohase korra kontekstis ja millega seoses 
tal on võimalus tegutseda valdkondliku õigusliku aluse järgi. 
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JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 

Järeldused 

5.66. Kontrollikoja hinnangu järgi on veamäär võrreldes eelmiste aastatega jäänud stabiilseks.

Komisjon võtab kontrollikoja leitud vigade suhtes järelmeetmeid ja taotleb täiendavaid 
finantskorrektsioone, kui see on vajalik ja õiguslikult võimalik.  

DG REGIO ja DG EMPLi 2021. aasta tegevusaruannetes avaldatud hinnangulised veamäärad 
saadakse iga programmi olukorra üksikasjaliku analüüsi põhjal. 

Komisjon märgib, et tema mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 2 / alamrubriigi 2a hinnangulise 
veamäära maksimumväärtused (2,3 % ja 2,5 %), mida on kasutatud iga-aastases haldus- ja 
tulemusaruandes, et arvutada komisjoni üldine risk maksete tegemise ajal, jäävad kontrollikoja 
hinnangulise veamäära piiridesse. 

Komisjon on seisukohal, et kahe tehingu puhul, mille kontrollikoda tuvastas seoses ühe 2007.–
2013. aasta programmiga, puudub õiguslik alus finantskorrektsioonide kehtestamiseks.  

Komisjon märgib ka, et üle kolmandiku kontrollikoja hinnangu kohasest veamäärast puudutab vaid 
üht riigi tasandi programmi ja väga spetsiifilist küsimust. Komisjon leiab, et seotud projektid olid 
toetuskõlblikud, kuid kõiki kulusid ei oleks tulnud hüvitada. 

5.68. Ühtekuuluvuspoliitika praeguse kindlustandva mudeli eesmärk on viia allesjäänud veamäär

igal aastal ja iga programmi puhul alla 2 %. Kui seda ei juhtu ja on kinnitatud, et individuaalsed 
allesjäänud veamäärad on üle 2 %, on komisjonil olemas vahendid konkreetsete asjakohaste 
programmide tuvastamiseks ja vajalike finantskorrektsioonide kohaldamiseks. 

5.69. Juhtimiskontrollid on esimene kaitseliin vigade vastu ning need peaksid eelkõige olema

mitme programmi vigade ennetamisel ja avastamisel tõhusamad. Komisjon esitab DG REGIO ja DG 
EMPLi aasta tegevusaruannetes (vastavalt lk 39 ja 59) teavet juhtimis- ja kontrollisüsteemide 
toimimise tulemuslikkuse kohta ning järeldas, et juhtimis- ja kontrollisüsteemid on aja jooksul 
paranenud ja toimivad nüüd 90 % programmide puhul hästi või piisavalt hästi. 

5.70. Komisjon leiab, et üldiselt võib auditeerimisasutuste ja nende kontrollorganite tööd

usaldada, välja arvatud mõned aasta tegevusaruannetes esitatud näited.  

Mõnel juhul on täiendavad avastatud vead juhuslikumad ega osuta süsteemsele puudusele 
auditeerimisasutuse tasandil.  

Õiguslike nõuete kohaselt võtsid auditeerimisasutused kahel juhul allesjäänud veamäärade 
arvutamisel arvesse ka rahastamisvahenditele tehtavaid ettemakseid. Nende juhtumite kohta 
avalikustab komisjon aasta tegevusaruannetes seaduslikkust ja korrektsust mõõtva põhilise 
tulemusnäitaja jaoks üle 2 % veamäära ilma selliste ettemakseteta, kuid ei saa kehtestada 
täiendavaid finantskorrektsioone. 

Teise kindlustandva teabe paketi puhul, mille kontrollikoja poolt ümber arvutatud summaarne 
allesjäänud veamäär on üle 2 %, puudub õiguslik alus täiendavateks korrektsioonideks. Seetõttu 
leiab komisjon, et summaarne allesjäänud veamäär jääb kõnealusel juhul alla 2 %.  

Komisjon jätkab tihedat koostööd asjaomaste programmide korraldus- ja auditeerimisasutustega, 
et kontrollida kokkulepitud meetmete võtmist ning saavutada aja jooksul kõigi programmide puhul 
allesjäänud veamäär alla 2 %, kasutades vajaduse korral täiendavate finantskorrektsioonide 
kohaldamiseks regulatiivseid instrumente. 
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5.71. Komisjon kehtestab auditiprotseduurid, et saada iga programmi puhul piisav kindlus selle

kohta, kas erinevate auditeerimisasutuste igal aastal teatatud veamäärad on vastuvõetavad või 
kas on märke või tõendeid oluliste veamäärade jätkuva esinemise kohta.  

Asjaolu, et allesjäänud veamäär leitakse olevat konkreetsel aastal üle 2 %, kuigi 
auditeerimisasutus on teatanud, et määr on alla 2 %, ei viita tingimata tõsisele või süstemaatilisele 
puudusele auditeerimisasutuse töös. Üksikud avastamata jäänud vead, mis on mõnikord keerulised, 
ei pruugi alati täielikult kajastada auditeerimisasutuse tehtud tööd ja võivad olla tingitud 
kohaldatavate õigusaktide erinevast tõlgendamisest (vt ka komisjoni vastus punktile 5.70).  

Pealegi võtab komisjon auditeerimisasutuste töö hindamisel lisaks ümberarvutatud veamääradele 
arvesse eri parameetreid, sealhulgas süsteemiauditite tulemusi. 

5.72. Iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes kasutab komisjon maksete tegemise ajal

esinenud veariske, mille peadirektoraadid on avalikustanud oma aasta tegevusaruannetes, mis 
läbisid hoolika ja struktureeritud kvaliteedikontrolli. 

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 diferentseeritud ülevaade tehtud maksete veamäärast ja määrata selgelt 
kindlaks täiustamist vajavad valdkonnad.  

Komisjon märgib, et tema hinnangud jäävad kontrollikoja hinnanguliste vahemike piiridesse. Ta 
leiab, et tema üksikasjalikest hinnangutest tulenevad hinnangulised veamäärad kajastavad 
õiglaselt tegelikku olukorda iga programmi ja kumulatiivselt kõigi programmide puhul. 

5.73. DG BUDG 2021. aasta tegevusaruandes viidatakse ulatuslikult üldisele tingimuslikkuse

korrale, eelkõige jaotises „Erieesmärk 5.2: tugevdada ELi eelarve kaitset finantsriskide eest, 
sealhulgas EDESi kaudu, ning üldiste puudujääkide eest seoses õigusriigi põhimõtetega Euroopa 
Liidus suurema läbipaistvuse, teadmiste jagamise ja vastutuse suurendamise abil, mis 
saavutatakse kõigi asjaomaste sidusrühmade vahelise korrapärase dialoogiga“. Seda täiendavad 
2021. aasta lõpu / 2022. aasta alguse väljundid, mis on esitatud DG BUDG 2021. aasta 
tegevusaruande 2. lisas rubriigis „Uue õigusriigi tingimuslikkuse määruse jõustamise ja 
rakendamise juhtimine ELi eelarve kaitsmiseks“. Õigusriigi tingimuslikkuse määrus on horisontaalne 
vahend, millega nähakse ette asjakohaste meetmete võtmine, kui tehakse kindlaks, et õigusriigi 
põhimõtete rikkumine mõjutab või on suur oht, et see võib mõjutada liidu eelarve usaldusväärset 
finantsjuhtimist või liidu finantshuvide kaitset piisavalt otsesel viisil. Õigusriigi tingimuslikkuse 
määrust kohaldatakse, kui ükski muu liidu õigusega ette nähtud kord ei võimalda liidu eelarvet 
tulemuslikumalt kaitsta. 

Meetmete (mis võivad hõlmata kulukohustuste peatamist, maksete peatamist jne kooskõlas 
õigusriigi tingimuslikkuse määruse artikliga 5) võtmise eest vastutab nõukogu (kvalifitseeritud 
häälteenamusega) komisjoni ettepanekul. Seega ei kuulu võetud meetmed ühegi konkreetse 
volitatud eelarvevahendite käsutaja vastutusalasse ja need esitatakse iga-aastases haldus- ja 
tulemusaruandes ettevõtte tasandil. 

Kuna komisjon on kohustatud täielikult austama õigusriigi tingimuslikkuse määruse kohast 
ärakuulamisel põhinevat korda, ei saa ta ette näha otsust, mille nõukogu lõpuks teeb, kui komisjon 
teeb ettepaneku meetmete kohta. 

Volitatud eelarvevahendite käsutaja aga võtab oma riskihinnangus arvesse asjakohaseid elemente, 
mis võivad ilmneda õigusriigi tingimuslikkuse määruse kohase korra kontekstis ja millega seoses 
tal on võimalus tegutseda valdkondliku õigusliku aluse järgi. 
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5.74. Kõigi eelostulepingute alusel on komisjonil õigus teha kohapealseid kontrolle ja

inspekteerimisi kuni viis aastat pärast lõppmakse tegemist. Seega toimuvad kontrollid praegust 
pandeemiat arvestades sobival ajal. Vt ka komisjoni vastus selgitusele 5.7. 

Soovitused 

5.75.–5.77. Komisjon järgib rangelt nende kontrollikoja soovituste täitmist, mille ta on heaks

kiitnud, et need kokkulepitud aja jooksul rakendada. Komisjon on seisukohal, et on järginud 
kontrollikoja 2018. aasta aruande soovitust 6.1, võttes arvesse ka 2014.–2020. aasta ühissätete 
määruse muudetud artiklit 40, millega kehtestatakse VKE-algatuse programmide uus 
kindlustandev mudel. 

Soovitus 5.1. – Toetusesaajatele kulude hüvitamiseks kasutatav meetod, kui 

programmi tehtud ELi panuse kindlaksmääramisel kohaldatakse lihtsustatud 

kuluvõimalusi 

Komisjon nõustub soovitusega, eelkõige seoses kontrollikoja auditeeritud Iirimaa programmiga. 

Soovitus 5.2. – Riiklike kavade panus Euroopa Sotsiaalfondi eesmärkide 

saavutamisse 

Komisjon nõustub selle soovitusega. 

Komisjon leiab, et kontrollikoja auditeeritud tegevused aitasid täita programmi eesmärke, 
olenemata asjaolust, et tuvastati mõned toetuskõlbmatud osalejad. Komisjon kaalub koos 
liikmesriigiga alternatiivseid võimalusi, et auditeeritud noorte tööhõive algatuse kava eeloleva 
programmitöö perioodi Euroopa Sotsiaalfondi raames ellu viia. 

Soovitus 5.3. – Mittetöötavate ja mitteõppivate noorte staatuse kontrollimine 

rakenduskavu haldavate asutuste poolt  

Komisjon nõustub selle soovitusega. 

Noorte osalejate mittetöötamise ja mitteõppimise staatust tuleks võimalikul ja teostataval määral 
kontrollida usaldusväärsetest kinnitatud allikatest, võttes arvesse asjaolu, et Euroopa Sotsiaalfondi 
määruse artiklis 16 ei ole kehtestatud mittetöötava ja mitteõppiva isiku määratlust. Seetõttu on 
liikmesriikide otsustada, millal kontrollida osalejate toetuskõlblikkust ja kriteeriumide täitmist. 

Komisjon on teadlik ka raskustest, mida esineb paljudel Euroopa Sotsiaalfondi / noorte tööhõive 
algatuse rakendusasutustel või toetusesaajatel, kui nad soovivad ligi pääseda konfidentsiaalsetele 
andmetele, mis on seotud näiteks osalejate tööhõive staatuse puudumisega.  

Sellel põhjusel ei viidata 2021.–2027. aasta ühissätete määruses enam NEET-noortele kui 
toetuskõlblikkuskriteeriumile, vaid kui sihtrühmale, ning seetõttu tähistab see vaid noori, 
kehtestamata eeskirju sihtrühma määratlemise kohta, mis jäetakse liikmesriikide otsustada. 

Soovitus 5.4. – Tootjate vastavus COVID-19 vaktsiinide eelostulepingutele 

Komisjon nõustub selle soovitusega.  

Kõigi eelostulepingute alusel on komisjonil õigus teha kohapealseid kontrolle ja inspekteerimisi kuni 
viis aastat pärast lõppmakse tegemist. 
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Kuigi komisjon on võtnud endale kohustuse tagada, et COVID-19 vaktsiinide tootjad järgivad 
eelostulepingute tingimusi, kavatseb ta teha riskihindamisel põhinevaid kontrolle. 

Riskihindamises võetakse arvesse seda, kas tootja sai COVID-19 vaktsiini jaoks tingimusliku 
müügiloa ja suutis vaktsiini liikmesriikidele tarnida, ning seda, kas ettemaksete tegemiseks kasutati 
liidu eelarvet. 

Kontrollid toimuvad praegust pandeemiat arvestades sobival ajal. Esimesi tulemusi võib oodata 
2024. aasta lõpus ja kontrollide lõpuleviimist 2025. aasta detsembriks. 

Soovitus 5.5. – Auditeerimisasutuste valimi moodustamise kontrolljälg 

Komisjon nõustub selle soovitusega. 

Komisjon tuletab auditeerimisasutustele meelde vajadust anda asjakohaseid selgitusi oma valimi 
moodustamise menetluste kohta ja tagada asjakohane kontrolljälg. 

Soovitus 5.6. – Õigusriigi põhimõte 

Komisjon ei nõustu soovitusega. 

Komisjon viitab ka edaspidi üldisele tingimuslikkuse korrale ainult iga-aastases haldus- ja 
tulemusaruandes ja DG BUDG aasta tegevusaruandes. Üldine tingimuslikkuse või liidu eelarve 
kaitse kord puudutab kogu ELi eelarvet, mitte ainult ettevõtete aruandluses kajastatavaid 
konkreetseid programme või poliitikavaldkondi. Pealegi ei saa komisjon ja tema volitatud 
eelarvevahendite käsutaja ette näha nõukogu kui asjakohaste meetmete võtmise eest vastutava 
institutsiooni tulevasi otsuseid. 
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KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 

2021. AASTA ARUANDELE 

„6. PEATÜKK. LOODUSVARAD JA KESKKOND“ 

SISSEJUHATUS KOMISJONI VASTUSTELE 

6.1. Komisjon tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoda on hinnanud loodusvarade ja

keskkonna poliitikavaldkonnas veamääraks 1,8 %, mis jääb allapoole olulisuse 

piirmäära ja on kooskõlas komisjoni enda hinnanguga riski kohta maksete tegemisel. Samuti on 

komisjonil heameel selle üle, et ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames antavate otsetoetuste 

puhul ei esine olulisi vigu. See kinnitab ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, sealhulgas põldude 
identifitseerimise süsteemi tähtsat rolli vigade vältimisel ja veamäära vähendamisel. 

ÜPP on tõeline Euroopa poliitika, sest liikmesriigid koondavad oma vahendid, et viia ellu ühtset 
poliitikat, millel on ühtne Euroopa eelarve. ÜPP raames saab vahendeid 6,6 miljonit toetusesaajat ja 
ÜPP kulusid rakendatakse jagatud eelarve täitmise raames tervikliku juhtimis- ja kontrollisüsteemi 
kaudu, mille eesmärk on tagada alustehingute seaduslikkus ja korrektsus lõplike toetusesaajate 
tasandil.  

ÜPP usaldusväärne kindluse tagamise mudel hõlmab makseasutuste tehtavaid esimese 
tasandi kontrolle, sõltumatute sertifitseerimisasutuste tehtavat audititööd ja komisjoni enda tööd 
raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise kaudu. 

Komisjon tunneb heameelt kontrollikoja hinnangu üle, mille kohaselt makseasutuste süsteemid 
on üldiselt usaldusväärsed ja võimaldavad abisummat õigesti arvutada. See hinnang on kooskõlas 
komisjoni enda analüüsiga.  

Maaelu arengu meede nr 21 kehtestati eesmärgiga pakkuda kriisist enim mõjutatud isikutele 
hõlpsalt juurdepääsetavat kriisitoetust, mis on võimalikult lihtne nii toetusesaajate kui ka 
haldusasutuste jaoks. Komisjon tunneb heameelt kontrollikoja hinnangu üle, et toetuse andmise 
tingimused olid üldjuhul täidetud.  

Seire teel tehtavad kontrollid on ELi kehtivas õigusraamistikus määratletud kontrollimeetod. 
Alates 2023. aastast hõlmab kohustuslik pindala seiresüsteem pindalaga seotud meetmeid kõigis 
liikmesriikides, et mõõta poliitika tulemuslikkust põllumajandusliku tegevuse perspektiivist. Kuna 
eriti maaelu arengu meetmed võivad sisaldada rahastamiskõlblikkuse tingimusi, mida ei saa 
programmi Sentinel satelliidiandmete põhjal jälgida, on komisjoni ettepanekuga tulevase pindala 
seiresüsteemi kohta liikmesriikides ette nähtud ka muude kui Sentineli satelliidiandmete 
kasutamine. 

TEHINGUTE KORREKTSUS 

6.14. Komisjon tervitab kontrollikoja hinnangut vigade kohta loodusvarade peatükis ja märgib

rahuloluga, et kontrollikoja kindlakstehtud veamäär jääb allapoole 2 % olulisuse piirmäära ning on 
jätkuvalt väga sarnane komisjoni enda hinnanguga (1,8 %) ÜPP kulutuste kohta, nagu see on 
esitatud komisjoni iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes ning põllumajanduse ja maaelu 
arengu peadirektoraadi aasta tegevusaruandes. 
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Selgitus 1. Üks makseasutus ei kasutanud toetusesaaja deklareeritud kulude 
kontrollimisel kogu kättesaadavat teavet 

Veini müügiedendusmeetme turvalise rakendamise tagamiseks andis põllumajanduse ja maaelu 

arengu peadirektoraat 2016. aastal välja suunised1 veinisektori riiklike toetusprogrammide, 

eelkõige müügiedendusmeetme kohta. Lisaks sellele esitas põllumajanduse ja maaelu arengu 

peadirektoraat 2021. aastal liikmesriikide esindajatele teatise „Veini valdkonnas tuvastatud 

tehnilised küsimused – müügiedendus kolmandates riikides“. See peaks aitama vähendada riske 

seoses müügiedendusmeetme rakendamisega veinisektoris. 

Kõnealuse konkreetse tehingu puhul võtab komisjon järelmeetmeid, et tagada kõikide 

põhjendamatute maksete korrigeerimine. 

Otsetoetused 

6.18. Komisjonil on heameel tõdeda, et 84st kontrollitud tehingust leidis kontrollikoda ainult

kolme puhul seoses pindala tegelikust suuremana näitamisega ebaolulisi vigu, mis jäid kõik alla 
5 %. 

6.20. Komisjon tunneb heameelt, et kontrollikoda hindas positiivselt ühtse haldus- ja

kontrollisüsteemi, sealhulgas põldude identifitseerimise süsteemi rolli. Komisjon on seisukohal, et 
ühtne haldus- ja kontrollisüsteem, mis hõlmab põldude identifitseerimise süsteemi, aitab tõhusalt 
vigu vältida ja veamäära vähendada. 

Pindala/loomadega seotud maaelu arengu kulutused 

6.23. Komisjon soovib juhtida tähelepanu asjaolule, et kaks nimetatud viga seoses tema loomade

andmebaasis registreeritud ebaõigete andmetega toetusesaajate kohta (mõlemad vead tegi sama 
makseasutus) ei tekkinud mitte toetusesaajate valesti deklareeritud andmete, vaid loomade 
andmebaasis esinenud tehnilise probleemi tõttu. See probleem mõjutas piiratud arvu 
toetusesaajate deklareeritud andmed. Asjaomane makseasutus on algatanud menetlused kõikide 
veast mõjutatud toetusesaajate kindlakstegemiseks ja alusetult makstud summade 
tagasinõudmiseks. 2022. taotlusaastaks on tehniline probleem lahendatud. 

Investeerimisprojektid 

6.25. Komisjon ei nõustu kontrollikoja hinnanguga kahe tehingu puhul.

Seire teel tehtavad kontrollid 

6.28. Seire teel tehtavad kontrollid on ELi õigusraamistikus sätestatud kontrollimeetod, mis

tugineb kohapealsetele kontrollkäikudele (selliste rahastamiskõlblikkuse kriteeriumide, kohustuste 
ja ülesannete puhul, mille täitmist ei saa jälgida) ja uue tehnoloogia kasutamisele (selliste 
rahastamiskõlblikkuse kriteeriumide, kohustuste ja ülesannete puhul, mille täitmist saab jälgida) 
ning mis on pindalatoetuse kavade ja meetmete puhul alternatiiv traditsioonilistele 
kontrollimeetoditele.  

1 Kättesaadav aadressil https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/wine-guidelines-national-support-programmes-2016-16-12_en.pdf. 
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Kokkuvõttes leiab komisjon, et seire teel tehtavad kontrollid on väga hea näide sellest, kuidas 
tehnoloogia võimaldab juhtimis- ja kontrollisüsteeme parandada. 

2021. aastal otsustas seire teel tehtavaid kontrolle kasutada kümme liikmesriiki ja peaaegu 
30 makseasutust. 

6.29. Kui pindalatoetuse puhul saab rahastamiskõlblikkuse tingimuste täitmist pidada Sentineli

satelliidiandmete (või muude vähemalt samaväärsete andmete) abil jälgitavaks, kasutatakse seire 
teel tehtavates kontrollides vastavuse kontrollimiseks automatiseeritud protsesse. Ebaselgete 
tulemuste korral rakendatakse poolautomaatseid menetlusi. Kui pindalatoetuse puhul ei ole 
rahastamiskõlblikkuse tingimuste täitmine Sentineli satelliidiandmete abil a priori jälgitav, tuleb 
teha kohapealseid kontrollkäike valimisse kaasatud toetusesaajate juurde. Seega on seire teel 
tehtavate kontrollide eelis traditsiooniliste kontrollimeetodite ees kõige suurem siis, kui kõiki 
rahastamiskõlblikkuse tingimusi on võimalik jälgida. Eelkõige maaelu arengu meetmed sisaldavad 
aga sageli rahastamiskõlblikkuse tingimusi, mille täitmist ei ole võimalik Sentineli satelliidiandmete 
abil jälgida. Selle küsimuse lahendamiseks on komisjoni ettepanekus liikmesriikide tulevase pindala 
seiresüsteemi kohta ette nähtud muude kui Sentineli andmete, näiteks geomärgistatud fotode 
kasutamine. 

6.30. 2021. aastal kahekordistus liikmesriikides seire teel tehtavate kontrollide rakendamine

võrreldes 2020. aastaga, ületades seega komisjoni vahe-eesmärgi, mille kohaselt tuleb 
2022. aastaks hõlmata selliste kontrollidega 10 % kasutatavast põllumajandusmaast. 

6.31. Komisjon soovib juhtida tähelepanu asjaolule, et alates 2023. aastast võivad liikmesriigid

kavandada oma juhtimis-, kontrolli- ja karistuste süsteeme kooskõlas määruses (EL) 2022/2116 
sätestatud liidu põhinõuetega. Alates 2023. aastast hõlmab kohustuslik pindala seiresüsteem 
pindalaga seotud meetmeid kõigis liikmesriikides, et mõõta poliitika tulemuslikkust. Copernicuse 
Sentineli satelliidiandmete kohustuslik kasutamine järgmise ÜPP raames on kehtestatud selleks, et 
tagada liikmesriikide iga-aastaste tulemusaruannete usaldusväärsus. Liikmesriigid saavad 
kasutada pindala seiresüsteemist saadavat teavet selleks, et vältida vigu, avastada õigusnormide 
rikkumisi ja vähendada riske fondidele. 

6.35. Komisjon on juba alates 2018. aastast soovitanud võtta kasutusele seire teel tehtavad

kontrollid. Lisaks sellele, et komisjon pakub tasuta juurdepääsu Copernicuse andmetele ja teabele 
juurdepääsu teenustele (DIAS) ÜPP seire eesmärgil, on komisjon välja töötanud juhenddokumendid 
ning soodustab vastastikust õppimist ja parima tava vahetamist liikmesriikide vahel, näiteks 
korraldades spetsiaalseid kohtumisi, kus seire teel tehtavaid kontrolle juba kasutavad liikmesriigid 
tutvustavad oma tegevust ja jagavad selliste kontrollide tegelikul rakendamisel põhinevaid 
kogemusi. Samuti toetab komisjon liikmesriike koolituste, dokumentide ja IT-lahendustega oma 
seire teel tehtavaid kontrolle käsitleva teavitusmeetme raames, mille eesmärk on kõrvaldada 
tajutavad või tegelikud tehnilised takistused Sentineli satelliidiandmete kasutamisel ÜPP seireks.  

Selle tulemusel kahekordistus 2021. aastal liikmesriikides seire teel tehtavate kontrollide 
rakendamine võrreldes 2020. aastaga, ületades seega komisjoni vahe-eesmärgi, mille kohaselt 
tuleb 2022. aastaks hõlmata selliste kontrollidega 10 % kasutatavast põllumajandusmaast. 

Liikmesriikide kontrollistatistika ja maksete andmete sidususe kontroll 

6.37. Komisjon tunneb heameelt kontrollikoja hinnangu üle, mille kohaselt makseasutuste

süsteemid on üldiselt usaldusväärsed ja võimaldavad abisummat õigesti arvutada. Komisjon viib 
läbi oma analüüse nii makseasutuste esitatud makse- ja kontrolliandmete kvaliteedi iga-aastase 
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läbivaatamise kui ka makseasutuste infosüsteemide andmetervikluse auditite vormis, mis 
kinnitavad kontrollikoja hinnangut. 

Maaelu arengu meede M21 

6.39. Komisjon tunneb heameelt kontrollikoja hinnangu üle, et toetuse andmise tingimused olid

üldjuhul täidetud. Eesmärk oli luua nii toetusesaajate kui ka haldusasutuste jaoks võimalikult 
lihtsad kavad kooskõlas meetme eesmärgi ja mõttega pakkuda kriisist enim mõjutatud isikutele 
hõlpsalt juurdepääsetavat kriisitoetust. 

Meede M21 ei ole ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga hõlmatud ning selle raames tehakse 
kindlasummalisi makseid, mis tavaliselt ei ole seotud hektarite ega loomade arvuga. Määruste 
kohaselt ei kehti selle suhtes seega ühtset haldus- ja kontrollisüsteemi käsitlevad eeskirjad ning 
ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi kasutamist ei nõutud. 

Komisjon soovib juhtida tähelepanu ka sellele, et meetme M21 alusel tehtud seitsmest tehingust, 
mida kinnitava avalduse eesmärgil auditeeriti, ei teinud kontrollikoda ühegi puhul kindlaks alusetuid 
makseid. 

6.40. Meede M21 ei ole ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga hõlmatud ning määruste kohaselt ei

kehti selle suhtes ühtset haldus- ja kontrollisüsteemi käsitlevad eeskirjad. Seepärast ei nõutud 
ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi kasutamist, vaid jäeti meetme rakendamiseks kasutatavad 
haldussüsteemid liikmesriikide otsustada. 

Selgitus 4. Näited toetusesaajate kohta, kes ei vastanud meetme M21 
kriteeriumidele 

Rumeenia maaelu arengu programmi puhul oli õigus abi saada nendel nimetatud toetusesaajate 

kategooriatel, kelle näol oli tegemist „aktiivsete põllumajandustootjatega“. Meetme raames ei 

kehtestatud valikukriteeriume. 

IGA-AASTASED TEGEVUSARUANDED JA MUU JUHTIMISKORD 

6.42. Seitsmendal aastal, mil sertifitseerimisasutused kulude seaduslikkust ja korrektsust

käsitleva arvamuse esitavad, sisaldavad nende aruanded kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 
sisulist ja väärtuslikku teavet, mida põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi audiitorid on 
üksikasjalikult kontrollinud ning võtnud arvesse oma hinnangus makseasutuste teatatud 
veamäärade kohanduste kohta. Sertifitseerimisasutused on jõudnud tasemele, kus nad pakuvad 
seoses kulude seaduslikkuse ja korrektsusega kõikide andmekogumite puhul usaldusväärseid ja 
sisulisi tulemusi. Lähtudes sertifitseerimisasutuste ulatuslikust tööst ja leidude arvu kasvust 
tugines põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat sertifitseerimisasutuste seaduslikkuse ja 
korrektsuse valdkonnas tehtud töö tulemustele. Läbivaadatud suuniste põhjal arvutati peale selle 
juhul, kui sertifitseerimisasutuste nõuetele mittevastavuse määr oli otseselt võrreldav 
makseasutuste kontrollistatistikaga, sertifitseerimisasutuste tulemuste põhjal põllumajanduse ja 
maaelu arengu peadirektoraadi 2021. eelarveaasta korrigeeritud veamäär. 

6.44. Komisjon märgib lisaks, et kõikide ÜPPga seotud parandusmeetmete (hinnanguliselt 1,5 %)

tulemusel on ÜPP lõplikud riskiga seotud kulud (risk programmi lõpetamisel) 2021. aastal 
hinnanguliselt 0,3 % (vt 2021. aasta tegevusaruande lk 90). 
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6.46. Komisjon märgib, et tema iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes loodusvarade ja

keskkonna valdkonna kohta esitatud risk maksete tegemisel on samal tasemel kui kontrollikoja 
hinnatud 1,8 % veamäär, mis jääb allapoole 2 % olulisuse piirmäära. 

JÄRELDUS JA SOOVITUSED 

Järeldus 

6.47. Komisjon tunneb heameelt asjaolu üle, et kontrollikoja hinnatud veamäär selle peatüki

puhul (1,8 %) jääb allapoole olulisuse piirmäära (2,0 %) ja on samal tasemel kui iga-aastases 
haldus- ja tulemusaruandes selle rubriigi kohta esitatud komisjoni hinnatud risk maksete tegemisel. 

2019. aasta aruandes esitatud soovituste suhtes võetud järelmeetmed 

6.49. Komisjon osutab kontrollikoja eriaruandes 14/2022 „Komisjoni meetmed ühise

põllumajanduspoliitika valdkonna pettuste vastu. Teemaga on vaja põhjalikumalt tegeleda“ esitatud 
järeldustele ja oma vastustele nendele järeldustele. Komisjon on võtnud meetmeid kindlakstehtud 
probleemide lahendamiseks ja ajakohastab pettuseriski analüüsi, võttes arvesse uut ÜPPd. 

6.50. Vt komisjoni vastus punktile 6.49.

Komisjon võtab kõik vajalikud meetmed eriaruandes 14/2022 esitatud soovituste rakendamiseks. 

Soovitused 

Soovitus 6.1. Toetada uute tehnoloogiate kasutamist vigade vältimiseks ÜPP 

maksetes 

Komisjon nõustub selle soovitusega. 

Komisjon loob võimalused parima tava jagamise hõlbustamiseks uute tehnoloogiate kasutamise 
valdkonnas. 

Alates 2023. aastast hõlmab kohustuslik pindala seiresüsteem pindalaga seotud meetmeid kõigis 
liikmesriikides. Süsteem aitab mõõta poliitika tulemuslikkust põllumajandusliku tegevuse 
perspektiivist. Pindala seiresüsteemi eesmärk on teha kindlaks juhtumid, mille puhul 
rahastamiskõlblikkuse tingimused ei ole täidetud. Nendel juhtudel peavad liikmesriigid andma 
toetusesaajale võimaluse olukorda parandada. 

Soovitus 6.2. Meetme M21 maksete kontrollimine 

Komisjon nõustub selle soovitusega. 

Olukorra pakilisust arvesse võttes võtsid haldusasutused meetme M21 vastu ja rakendasid seda 
rekordkiirusel. Kontrollikoda järeldas, et määruses sätestatud tingimusi toetuse andmiseks üldiselt 
järgiti, ja tegi kindlaks vaid piiratud arvu juhtumeid, mille korral said vahendeid toetusesaajad, kes 
toetuse andmise kriteeriumidele ei vastanud. Komisjon auditeerib meedet. Samuti kohaldatakse 
selle suhtes Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ühist seire- ja hindamissüsteemi 
ning komisjon julgustab liikmesriike hõlmama selle meetme oma ÜPP järelhindamisse. 
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KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 

2021. AASTA ARUANDELE 

„7. PEATÜKK. RÄNNE JA PIIRIHALDUS. JULGEOLEK JA KAITSE“ 

SISSEJUHATUS KOMISJONI VASTUSTELE 

Komisjon tunneb heameelt kontrollikoja tähelepanekute üle ja kohustub tegelema valdkondadega, 
milles on kindlaks tehtud vajadus olukorda parandada, et vähendada tulevikus vigade arvu. 

Hoolimata teatatud juhtumitest toimib kontrollistrateegia, mille komisjon on erakorralise abi 
andmiseks kehtestanud, rahuldavalt. Komisjon võtab soovitusi arvesse, kuid juhib tähelepanu 
keerulisele kontekstile, milles toetusesaajad erakorralisi meetmeid ellu viivad. 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi 2014.–2020. aasta 
rahastamismeetmeid juhitakse suures osas koostöös liikmesriikidega (ja Schengeni lepinguga 
ühinenud riikidega). Komisjon tunneb heameelt saadud tunnustuse üle selle eest, et hoolimata 
teatavatest puudustest, millest mõned oli komisjon juba kindlaks teinud, on auditeerimisasutused 
oma töö kajastamiseks välja töötanud piisava kvaliteediga menetlused ja rakendavad neid ning 
kasutavad oma järelduste toetamiseks kontrollnimekirju. 

7.8. Pärast 24. veebruaril 2022 Ukrainasse toimunud sissetungi, mille järel algas Ukrainast pärit

ümberasustatud isikute sissevool liitu, pikendati 6. aprilli 2022. aasta määrusega (EL) 2022/585 
2014.–2020. aasta fondide rakendusperioodi 30. juunini 2024. See võimaldab liikmesriikidele 
täiendavat paindlikkust ülejäänud rahaliste vahendite kasutamisel. 

TEHINGUTE KORREKTSUS 

7.10. Komisjon on seisukohal, et ühe juhtumi puhul ei ole tegemist komisjoni tasandi veaga.

Komisjon võtab asutuses 2020. aastal leitud vea teadmiseks, kuid ei leia, et see oleks mõjutanud 
2021. aastal auditeeritud makset, mille komisjon tegi asjaomasele asutusele antava ELi toetuse 
eelmakse tasaarvestamiseks. Viga tehti asutuse tasandil ja selle eest vastutab asutuse 
eelarvevahendite käsutaja. Komisjon tuletab meelde, et ta teeb asutusele tasakaalustava makse 
tema eelarve täitumise arvestuse põhjal. Komisjonil ei olnud muud valikut kui ELi toetusega seotud 
eelmakse tasaarvestada, sest kõik õiguslikud tingimused tasaarvestuse tegemiseks olid täidetud. 

335



Selgitus 7.1. Vigade näited 

Toetuskõlbmatute sõidukitüüpide soetamine 

2021. eelarveaasta raamatupidamisarvestuse kontrollimiseks ja heakskiitmiseks võttis komisjon 

pärast kontrollikoja audititööd ennetavaid meetmeid, pidades osalise tasaarvestuse teel kinni 10 % 

raamatupidamise aastaaruande summast, nagu on märgitud 2021. aasta tegevusaruandes. 

Komisjon algatab vastavuse kontrolli, et teha kindlaks finantsrisk varasematele aruannetele ja 

kohaldatava netofinantskorrektsiooni summa. 

Deklareeritud rahastamiskõlbmatud majutuskulud 

See meede viidi ellu hädaolukorras Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi alusakti tähenduses. 

Projekti rakendati erakorralises kontekstis, mida iseloomustas varjupaigataotlejate arvu järjepidev 

kasv. Nimetatud hädaolukord tekkis sellest, et ei suudetud täita nõudlust, ja ohust, et liikmesriigi 

õiguslikud kohustused tagada varjupaigataotlejatele materiaalsed vastuvõtutingimused jäävad 

täitmata. 

Komisjon tunnistab, et dokumentide puudumise tõttu ei olnud kontrollikojal võimalik 

hankemenetluse nõuetekohast läbiviimist kontrollida. Võttes aga arvesse Iirimaa ametiasutuste 

esitatud teavet ja audititõendit, mis peaks põhinema täielikel dokumentaalsetel tõenditel, eeldab 

komisjon, et menetlus viidi läbi nõuetekohaselt. 

Komisjon leiab, et Iirimaa ametiasutuste kehtestatud menetlustega on sihtrühma toetuskõlblikkus 

piisavalt tagatud. 

Majutatud külalised määrab hotellidesse Iirimaa rahvusvahelise kaitse amet. Rahvusvahelise kaitse 

taotluste analüüsimiseks ja selleks, et määrata taotlejad eri majutusasutustesse, on olemas 

sisemenetlused. 

Teenuste, majutuse ja toitlustuse pakkumist ei ole kahtluse alla seatud ja komisjon on selle 

erakorralise abi projekti tegevustulemustega rahul. 

Neid järeldusi arvesse võttes korraldatakse Iirimaale tööreis, et tagada nõuetekohaste menetluste 

kehtestamine kindlakstehtud puuduste kõrvaldamiseks, ning komisjon jätkab tööd toetusesaajalt 

tagasinõutava summa kindlaksmääramiseks. 

SISEKONTROLLISÜSTEEMIDE ELEMENTIDE KONTROLLIMINE 

Auditeerimisasutuste töö 

7.13. Komisjon võtab teadmiseks kontrollikoja kinnituse selle kohta, et liikmesriikide

auditeerimisasutuste audititöö, millest on teatatud iga-aastastes kontrolliaruannetes seoses 
2020. eelarveaasta raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise menetlusega, tagab 
hea kvaliteedi.  

Nagu kontrollikoda kinnitab, oli komisjon juba teinud kindlaks kõik puudused, mille kontrollikoda 
tuvastas oma audititöös 2021. aasta kinnitava avalduse tegemiseks, ning võttis 
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2020. eelarveaasta raamatupidamisarvestuse kontrollimist ja heakskiitmist käsitleva otsuse osana 
kõik asjakohased leevendusmeetmed. 

Selgitus 7.2. Puudused iga-aastastes kontrolliaruannetes 

Mis puudutab asjaolu, et Maltal ei kasutata kulude auditeerimiseks juhuvalimit, siis selle puuduse 

tegi komisjon kindlaks juba 2020. eelarveaasta kontrolliaruande analüüsis. Komisjoni arvamuse 

kohaselt võib riskipõhine valimi moodustamise meetod tuua kaasa üldise veamäära ülehindamise 

ja vähendada seega riske ELi eelarvele. Sellest hoolimata tuletas komisjon 23. juunil 2021 

auditeerimisasutusele saadetud tagasisidekirjas liikmesriikidele meelde, et vastavalt delegeeritud 

määrusele tuleb auditivalim koostada juhuslikkuse alusel, ja kui auditeerimisasutus peab vajalikuks 

käsitleda konkreetseid riske, tuleb koostada täiendav riskipõhine valim. 

Mis puudutab raamatupidamise aastaaruande projekti auditeerimisasutusele esitamist enne, kui 

vastutav asutus oli oma kontrollid lõpule viinud (Malta), siis selle puuduse tegi komisjon kindlaks 

juba 2020. eelarveaasta kontrolliaruande analüüsis ning esitas liikmesriikidele soovituse nii 

vastutavatele asutustele ja auditeerimisasutustele adresseeritud raamatupidamisarvestuse 

kontrollimist ja osalist heakskiitmist käsitlevas 14. juuni 2021. aasta kirjas kui ka 

auditeerimisasutusele saadetud 23. juuni 2021. aasta tagasisidekirjas. 

Mis puudutab esialgse ja lõpliku raamatupidamise aastaaruande vaheliste erinevuste selgitamata 

jätmist (Rootsi), siis tegi komisjon selle puuduse juba kindlaks 2020. eelarveaasta kontrolliaruande 

analüüsis ning auditeerimisasutusele saadetud 3. juuni 2021. aasta tagasisidekirjas esitati soovitus 

lisada iga-aastasesse kontrolliaruandesse kogu asjakohane teave, mis võimaldaks komisjoni 

talitustel võrrelda lõplikus raamatupidamisaruandes sisalduvaid summasid ja auditi andmekogumit 

(esialgses raamatupidamise aastaaruandes), mis esitatakse tabeli 10.2 veerus B. 

Allesjäänud veamäära ebatäpset esitamist ja ebaõiget auditiarvamust käsitleva juhtumi (Malta) 

tegi komisjon kindlaks juba 2020. eelarveaasta kontrolliaruande analüüsis ja võetud on 

leevendusmeetmeid. Komisjon jätkas raamatupidamisarvestuse kontrollimist ja kiitis selle osaliselt 

heaks ning tühistas kontrollimise ja heakskiitmise otsusest 16 398,70 euro suuruse summa, millest 

teatati liikmesriikidele 22. detsembri 2021. aasta kirjas. Sellega tagati, et kogu allesjäänud 

veamäär jäi alla olulisuse piirmäära. 

Mis puudutab mittetäielikku aruandlust selliste kulude auditite kohta, mis on seotud eelmiste 

aastate raamatupidamise aastaaruannetes deklareeritud negatiivsete maksete või ettemaksete 

tasaarvestamiseks tehtavate maksetega (Bulgaaria), siis selle puuduse tegi komisjon juba kindlaks 

2020. eelarveaasta kontrolliaruande analüüsis. Bulgaaria auditeerimisasutus esitas selle teabe iga-

aastases kontrolliaruandes, kuid tegi seda valesti. Pärast komisjoni ja auditeerimisasutuse vahelisi 

selgitusi 2020. eelarveaasta raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise käigus oli 

komisjonil võimalik teha õiged järeldused. 3. juuni 2021. aasta kirjas paluti auditeerimisasutusel 

tagada parem aruandlus järgmiste iga-aastaste kontrolliaruannete õigetes tabelites. 

7.14. Üldiselt leiab komisjon, et puudustel on piiratud mõju kindluse tagamisele, sest need ei

olnud olulised või (nagu Sisejulgeolekufondiga seotud puuduste puhul Bulgaarias) võttis komisjon 
viivitamatult meetmeid kontrollikoja kindlakstehtud puuduste liigist ELi eelarvele tulenevate riskide 
maandamiseks ja võttis neid arvesse 2021. eelarveaasta raamatupidamisarvestuse kontrollimisel 
ja heakskiitmisel. 
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Selgitus 7.3. Puudused auditeerimisasutuste töös 

Mis puudutab valikuprotsessi kontrollimist (Rootsi), siis leiab komisjon, et risk on piiratud, kuna 

Rootsi auditeerimisasutus oli kinnitanud, et seoses 2019. eelarveaastaga oli põhinõude 2 

(valikuprotsess) süsteemiaudit läbi viidud ja kindlaks ei tehtud mingeid olulisi puudusi. Peale selle 

ajakohastati viivitamata standardset kontrollnimekirja, et kindlakstehtud puudused kõrvaldada. 

Mis puudutab hankemenetluse kontrollimist (Bulgaaria), siis võtab komisjon kontrollikoja järeldusi 

arvesse. 2021. eelarveaasta raamatupidamisarvestuse kontrollimiseks ja heakskiitmiseks võttis 

komisjon ennetavaid meetmeid, pidades osalise tasaarvestuse teel kinni 10 % raamatupidamise 

aastaaruande summast, nagu on teatatud 2021. aasta tegevusaruandes. Komisjon algatab 

vastavuse kontrolli, et teha kindlaks finantsrisk varasematele aruannetele ja kohaldatava 

netofinantskorrektsiooni summa. 

Mis puudutab kulude rahastamiskõlblikkuse testimist Rootsis ja Bulgaarias, siis leiab komisjon, et 

Rootsi puhul oli rahastamiskõlbmatute kuludega seotud risk piiratud, sest auditeerimisasutus viis 

läbi asjakohased kontrollid, isegi kui tema dokumentides esines teatavaid väikeseid puudusi. 

Muutuva elemendi kontrollimisel otsustas auditeerimisasutus tugineda ühele ametlikule 

andmebaasile ning tundub, et kuigi selle lähenemisviisiga võivad kaasneda teatavad puudused, 

esineb teiste andmebaasidega võrreldes vaid väikseid erinevusi. 

Nagu eespool märgitud, algatab komisjon Bulgaaria puhul vastavuse kontrolli, et teha kindlaks 

finantsrisk varasematele aruannetele ja kohaldatava netofinantskorrektsiooni summa. 

Mis puudutab kontrolljälge ning audititöö ja -tulemuste dokumenteerimist Rootsis ja Bulgaarias, siis 

on komisjoni seisukoht järgmine. 

Rootsi puhul leiab komisjon, et need toovad esile väikesed puudused konkreetsete kontrollide ja/või 

auditite dokumenteerimisel. Peale selle ei sea need juhtumid mingil viisil kahtluse alla 

auditeerimisasutuste tehtud audititööd ega nende järelduste usaldusväärsust. 

Bulgaaria puhul leiab komisjon, et need toovad esile puudused konkreetsete kontrollide ja/või 

auditite dokumenteerimisel. 

Mõlemas riigis kindlaks tehtud asjaomast liiki puuduste kõrvaldamiseks tulevikus ning vastuseks 

varasematele järeldustele ja kontrollikoja soovitustele jagas rände- ja siseasjade peadirektoraat 

rände- ja siseasjade valdkonna auditeerimisasutustega dokumenti „Reflection Paper on Audit 

Documentation – Good practices from and for auditors“. See dokument koostati komisjoni jagatud 

eelarve täitmise valdkonna audititalituste ja liikmesriikide auditeerimisasutuste vahelise töörühma 

tegevuse tulemusel eesmärgiga teha kindlaks ja töötada välja parim tava nende audititöö 

dokumenteerimise parandamiseks. 

AASTA TEGEVUSARUANDED JA MUU JUHTIMISKORD 

7.16. Komisjon tuletab meelde, et peadirektori kinnitav avaldus põhineb mitmest allikast

(enesehindamine, järelkontrollid, siseauditi talituste ja kontrollikoja aruanded) pärit eri teabega 
tutvumisel, millega tagatakse selle usaldusväärsus. 
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JÄRELDUS JA SOOVITUSED 

Soovitused 

Soovitus 1. Kontrolljälg ja hanked 

Komisjon nõustub selle soovitusega ning leiab, et seda juba rakendatakse, ja jätkab meetmete 
võtmist. 

Mis puudutab siseasjade valdkonna rahaliste vahendite saajaid ja nende vahendite rakendamise 
eest vastutavaid liikmesriikide ametiasutusi, siis pakub komisjon pidevalt suuniseid ja toetust 
seoses hanke-eeskirjade ja kontrolljäljega.  

Seda tõendavad ka meetmed, mida komisjon on võtnud kontrollikoja 2018. aastal antud soovituste 
rakendamiseks (see tähendab seoses hangetega nii otsese kui ka kaudse eelarve täitmise puhul). 

Soovitus 2. Rände- ja siseasjade peadirektoraadi poolt otse hallatavate 

meetmete projektikulude rahastamiskõlblikkus 

Komisjon nõustub soovitusega osaliselt. 

Komisjon nõustub soovitusega erakorralise abi osas. Komisjon ei nõustu soovituse selle osaga, mis 
käsitleb neid liidu meetmeid, mis on pärast 2018. aasta soovituste rakendamist juba ellu viidud.  

Nii metoodika liidu meetmete ja erakorralise abi kontekstis esitatavate lõplike maksetaotluste 
analüüsimiseks kui ka sihtotstarbelised kontrollnimekirjad on juba olemas. Enne lõplike maksete 
tegemist tehakse vastavalt vajadusele eelkontrolli.  

Kontrollikoja järelduste põhjal arendatakse edasi 2017. aasta detsembris välja antud olemasolevat 
erakorralise abi kontrollistrateegiat ning tõhustatakse vastavalt vajadusele kulude 
rahastamiskõlblikkuse eelkontrolle, võttes arvesse ka uuest mitmeaastasest finantsraamistikust 
tulenevaid vajalikke ajakohastusi. 

Toetuslepingute mudelites on määratletud raamatupidamise aastaaruandeid käsitlevate tõendite 
nõuded ja auditimetoodika, mida audiitorid peavad järgima. 

Kontrollitõend on ainult üks element, millele komisjon liidu meetmete ja erakorralise abi 
rakendamisel eelneva kinnituse saamiseks tugineb. Enne lõplike maksete tegemist tehakse 
vastavalt vajadusele muud eelkontrolli.  

339



KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 2021. 

AASTA ARUANDELE 

8. PEATÜKK – NAABRUS JA MAAILM

SISSEJUHATUS KOMISJONI VASTUSTELE 

Komisjon võtab tänuga vastu kontrollikoja järeldused selle peatüki kohta ja on võtnud kohustuse 
rakendada vajaduse korral asjakohaseid parandusmeetmeid. Vastuseks mõningatele 
tähelepanekutele, mis on seotud DG NEARi allesjäänud veamäära kokkuleppelise toiminguga, esitab 
komisjon selgitused toimingu olemuse ja selle rolli kohta, mida see mängis iga-aastase kinnitava 
avalduse koostamises, koos muude sisekontrolliraamistiku elementidega. 

TEHINGUTE KORREKTSUS 

Selgitus 1 - Osaliselt seni kandmata kulud 

DG NEAR 

Kuna ELi eelarvest makstav lõppsumma määratakse kindlaks alles toetusesaaja lõpparuande 

kättesaamisel, leiab komisjon, et viga on ajutine. Kui lõplik arveldamine on tehtud, siis viga enam ei 

eksisteeri. 

DG INTPA 

Kuna riigis oli välja kulutatud kriisiolukord, mis võimaldas rakendada paindlikke menetlusi, sai ELi 

delegatsioon riigi tollasest kontekstist tulenevalt sõlmida soovi korral otselepingu. Sellest hoolimata 

püüdis ELi delegatsioon alustada hanget nii kiiresti kui võimalik, kasutades läbirääkimistega 

menetlust. 

Seitse neist ettevõtetest kuulusid raamlepingu kohasesse loetellu lepinguga nõutavates 

valdkondades. Kaheksandal ettevõttel oli samuti sarnane kogemus varasemate lepingutega selles 

valdkonnas ja ta valiti välja pärast seda, kui ta oli väljendanud huvi projekti vastu. Selle põhjal leidis 

komisjon, et kõik kaheksa ettevõtet võivad osaleda konkurentsipõhises läbirääkimistega 

hankemenetluses. Komisjon tunnistab, et seda oleks saanud paremini dokumenteerida. 

8.9 Komisjon on tähelepanelikult jälginud kontrollikoja leitud juhtumeid ja on võtnud kohustuse

rakendada vajaduse korral asjakohaseid parandusmeetmeid.   

Samas leiab komisjon projektide valimise ja hanke-eeskirjade kohaldamisega seotud 
mittevastavuste puhul, et toetusesaajad kohaldasid asjakohaseid eeskirju nõuetekohaselt ning 
kooskõlas oma eeskirjade ja menetlustega, nagu on lepingus sätestatud. 

Selgitus 2. Eelarvetoetuse osamaksete tegemise tingimused 
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Komisjon leiab, et tema eelarvetoetuse suunised pangakontode nõuete ja vahetuskursi kohta on 

väga selged. 

Rahastamislepingute koostamise kontrolli tõhustatakse, vaadates läbi sellega seotud 

kontrollnimekirja, et tagada täielik vastavus olemasolevatele eelarvetoetuse suunistele ja kooskõla 

nendega. 

8.12 Eeldava käsitlusviisi kohaselt on ELi kulude rahastamiskõlblikkuse nõuded täidetud, kui

meede sisaldab ELi eeskirjade kohaselt rahastamiskõlblikke kulusid, mis vastab ELi toetusele, ja 
teiste rahastajate eraldatud summa on piisav, et katta kulusid, mis ei ole ELi eeskirjade kohaselt 
rahastamiskõlblikud (finantsmääruse artikli 155 lõige 5). See võimaldab EL-il panustada mitme 
rahastajaga meetmetesse, eraldamata sihtotstarbelisi vahendeid (st ühiselt kaasrahastatavad 
meetmed). Komisjonil ei ole juriidilist kohustust anda eraldi aru rakenduspartneritele usaldatud 
rahaliste vahendite osakaalu kohta, mille suhtes kohaldatakse eeldavat käsitlusviisi.  

8.14 Komisjon on teadlik kontrollikoja tuvastatud juhtumitest, mis on seotud kirjutuskaitstud

vormingus dokumentidele juurdepääsuga, ning jätkab asjaomaste ÜRO rahvusvaheliste 
organisatsioonide tähelepanu juhtimist vajadusele tagada audiitoritele vajalik teave. 

Komisjon teeb tihedat koostööd asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide ja kontrollikojaga, et 
leida dokumentidele juurdepääsu küsimusele vastuvõetavad lahendused. 

Komisjon märkis, et piiratud juurdepääs dokumentidele puudutas kolme ÜRO organisatsioonide 
rakendatud projekti. Kui komisjonile neist juhtumitest teatati, reageerisid komisjoni töötajad nii 
peakorteris kui ka kohapeal kiiresti ning tõhustasid dialoogi asjaomaste ÜRO organisatsioonide ja 
nende peakorteritega, et hõlbustada käimasolevat tööd ja kiirendada vastuste/dokumentide 
esitamist. 

AASTA TEGEVUSARUANDED JA MUU JUHTIMISKORD 

Allesjäänud veamäära kokkuleppeline toiming 

8.20 Allesjäänud veamäära kokkuleppeline toiming on peadirektori kinnitava avalduse jaoks

oluline element, kuigi mitte selle ainus alus. Naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste 
peadirektoraadil on laiaulatuslik sisekontrolliraamistik ja kontrollistrateegia, mis hõlmab kogu 
rakendamistsüklit. Kõik kontrolliraamistiku elemendid on kindluse seisukohast olulised. 

8.21 Komisjon märgib, et täiendav toetusmäär põhineb 64 tehingust koosneval lisavalimil.

Toetuste lisavalimist tulenev veamäär annab kinnitavat ja paremat teavet toetuste haldamise 
kohta, täiendades põhivalimisse kuuluvate toetustega seonduvat teavet. Kõiki kolme määra 
(peamine, kaudne eelarve täitmine abisaajariikide poolt ja toetused) uuritakse ning DG NEAR võtab 
oma sisekontrolli hindamisel arvesse kõigi järelkontrollide tulemusi, peadirektori allkirjastatud 

kinnitavat avaldust ja iga-aastases tegevusaruandes esitatud aruandlust. 

8.22 Komisjon ei ole allesjäänud veamäära kokkuleppelist toimingut kunagi pidanud

kindlustandvaks töövõtuks ega auditiks. Sellel on konkreetne otstarve ja eraldi metoodika. 
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Seda mainitakse ka allesjäänud veamäära kokkuleppelises toimingus ja DG NEARi iga-aastases 
tegevusaruandes, milles antakse kogu juhtimisteabest õige ja õiglane ülevaade. Komisjon leiab, et 
toimingul ei ole piiranguid, mis võiksid viia vigade alahindamiseni. 

8.23 Allesjäänud veamäära järelkontrolli tehakse lõpetatud lepingute valimi (mis on valimi

representatiivne), mitte kogu andmekogumi suhtes. Sellele on iseloomulik, et mõnede vanade 
lepingute suhtes ei kohaldata allesjäänud veamäära kokkuleppelist toimingut. Peamine põhjus, 
miks komisjon jätab oma metoodika alusel vanad lepingud allesjäänud veamäära kokkuleppelisest 
toimingust välja, on see, et ta leiab, et nende lepingute järelkontrollidest saadavast teabest oleks 
sisekontrolliraamistiku parandamiseks vähe kasu. Selle põhjuseks on asjaolu, et lepinguid, mida 
iseloomustab operatiivtegevuse puudumine viimase kaheksa aasta jooksul ja/või kontrolli 
puudumine viimase viie aasta jooksul, on rakendatud eeskirjade ja põhimõtete alusel, mida enam ei 
kohaldata. 

 Lisaks on toetusesaajad kohustatud pärast rakendusperioodi lõppu säilitama tõendavaid 
dokumente 5–8 aastat. Selline ajaline piirang takistaks kontrollide tegemise võimalust ja eeldaks 
tehingute tegemist, millest ei ole veamäärade arvutamisel kasu. 

8.24 Komisjon märgib, et allesjäänud veamäära kokkuleppeline toiming hõlmas toetuste

lisavalimisse arvatud toetusi ja seega kohaldati nende suhtes järelkontrolli. Kooskõlas DG INTPA ja 
DG NEARi vahel sõlmitud teenustaseme kokkuleppega neid siiski põhivalimisse ei kaasatud. Pärast 
kahe peadirektoraadi vahelise uue teenustaseme kokkuleppe jõustumist 2021. aasta juulis 
lisatakse need põhivalimi andmekogumisse alates 2022. aasta allesjäänud veamäära 
kokkuleppelise toimingu teostamisest. 

8.25 Komisjon märgib, et valdkondlikud toetused moodustasid 2021. aastal ligikaudu 3%

lõpetatud lepingute portfellist. Valdkondlike toetuste suhtes kohaldati allesjäänud veamäära 
järelkontrolli, kuna need olid kaasatud toetuste lisavalimisse. Vanad lepingud (ülejäänud 17 %) ei 
kuulu allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu andmekogumisse vastavalt kohaldatavale 
allesjäänud veamäära metoodikale, millega nähakse ette asjakohased kriteeriumid ja põhjendused. 

Neil põhjustel leiab komisjon, et vanade lepingute andmekogumist väljajätmine ei ole piirang, vaid 
toimingu osa, mis seisneb toimingu jaoks ebaoluliste andmete eemaldamises andmekogumist. 

Aasta tegevusaruande vorm ei sobi allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu kõigi tehniliste 
omaduste avalikustamiseks. Neid omadusi kirjeldatakse üksikasjalikumalt allesjäänud veamäära 
metoodikas ja käsiraamatus. Kontrollikoja soovituse täielikuks järgimiseks avaldab DG NEAR teabe 
vanade lepingute kohta juba järgmistes iga-aastastes tegevusaruannetes. 

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 

2018.–2020. aasta aruannetes esitatud soovituste järelmeetmed 

8.28 Kooskõlas 2018. ja 2020. aasta soovitusega nr 1 kontrollikoja juurdepääsu kohta

dokumentidele tõhustas komisjon teabevahetust rahvusvaheliste organisatsioonidega. 

ÜRO finants- ja haldusraamistiku lepingu töörühma 2021. aasta oktoobri koosolekul rõhutas 
komisjon vajadust tagada, et ÜRO esitab kontrollikojale kõik dokumendid ja teabe, mis on vajalikud 
audititööks, ning kirjutuskaitstud juurdepääsu küsimust.  
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Komisjon korraldas 2021. aasta oktoobris teatavate ÜRO üksuste esindajatega tehnilise kohtumise 
dokumentidele juurdepääsu teemal. ÜRO võttis endale kohustuse töötada kontrollikoja töö 
hõlbustamiseks välja standardse töövahendi ja lähenemisviisi.  

Mõned rahvusvahelised organisatsioonid pakkusid dokumentidele aga endiselt piiratud 
juurdepääsu, näiteks kirjutuskaitstud vormingus.  

Komisjon teeb tihedat koostööd asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide ja kontrollikojaga, et 
leida sellele küsimusele vastuvõetavad lahendused. 

Soovitused 

Soovitus 1 – Enne maksmist või tasaarvestamist arvata maha kandmata kulud 

Komisjon on soovitusega nõus.  

Välja saadetakse meeldetuletus olemasolevate tasaarvestamise juhiste kohta, et suurendada 
eelarvevahendite käsutajate teadlikkust sellest küsimusest ja tuletada neile meelde, et neil peaks 
olema tasaarvestamise ajal piisav kindlus selle kohta, et toetusesaaja on kulud kandnud ja 
rahvusvaheline organisatsioon need heaks kiitnud. 

Soovitus 2 – Tugevdada kontrolli eelarvetoetuse toimingute rahastamislepingute 

koostamise üle 

Komisjon on soovitusega nõus. 

Komisjon leiab, et rahastamislepingute näidised on asjakohased ning et koos eelarvetoetuse 
suunistega antakse selgeid juhiseid nii vahendite ülekandmiseks abisaaja riigikassa kontole kui ka 
kohaldatava vahetuskursi kohta. Lisaks leiab komisjon, et sätteid kasutatakse asjakohaselt, kuid 
selle tagamiseks, et need oleksid rahastamislepingus alati selgelt sõnastatud iga riigi kontekstist 
lähtuvalt, tugevdab komisjon kontrolle, vaadates läbi rahastamislepingute kontrollnimekirja. 
Komisjon juhib siiski tähelepanu sellele, et mõnel harval juhul ei ole riikidel keskpanka ja sellistel 
juhtudel kohaldatakse soovitust mutatis mutandis, võttes arvesse riigi olukorda. 

Soovitus 3 – Avalikustada lepingud, mis on allesjäänud veamäära kokkuleppelise 

toimingu andmekogumist välja jäetud 

Komisjon on soovitusega nõus. 
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EUROOPA PARLAMENDI VASTUSED
EUROOPA KONTROLLIKOJA 2021. AASTA ARUANDELE

9. PEATÜKK: EUROOPA AVALIK HALDUS

PARLAMENDI JUHATUSE POOLT VASTU VÕETUD 4. JUULIL 2022

VASTUSED KONTROLLIKOJA TÄHELEPANEKUTELE EUROOPA PARLAMENDI
KOHTA

9.8

Vastavalt eelarvepunkti 4 0 0 assigneeringute kasutamise eeskirja („Eeskiri“) artiklile 1

haldavad parlamendi fraktsioonid neile eraldatud vahendeid vastavalt eelarve kaudse

täitmise põhimõtetele, kohaldades analoogia alusel finantsmääruse artikli 62 lõike 1 punkti c.

Selle eeskirjaga asendatakse „rahalist toetust käsitlevad lepingud“ (millele on osutatud

finantsmääruse artikli 155 lõikes 6), mida fraktsioonid ei saa õiguslikult siduvalt allkirjastada.

Euroopa Parlamendi administratsioon on seisukohal, et finantsmääruse artikli 175 lõiget 1 ja

artikli 163 lõiget 1, milles määratletakse läbirääkimistega hankemenetluste kasutamine suure

maksumusega lepingute puhul, ei kohaldata fraktsioonide suhtes, kuna neid sätteid

kohaldatakse ainult otsese eelarve täitmise suhtes.

Parlamendi administratsioon esitas fraktsioonide 2015. ja 2016. aasta hangetega seoses

varem teatatud puuduste järelmeetmena hankesuunised ja korraldas fraktsioonidele

koolitusi.

Euroopa Parlament võtab kontrollikoja tähelepanekud teadmiseks. Asjaomase eeskirja artikli

1.4 kohaselt vastutavad fraktsioonid parlamendi ees assigneeringute kasutamise eest

volituste piires, mille juhatus on neile eeskirja kohaldamiseks andnud. Parlamendi

administratsioon jätkab fraktsioonide toetamist, et assigneeringuid kasutataks kooskõlas

kõnealuse eeskirjaga ja et nad võtaksid asjakohaseid meetmeid, et vältida võimalikke kulusid,

mis ei ole eeskirjaga kooskõlas.

9.9.

Vastavalt Euroopa Parlamendi juhatuse 5. oktoobri 2020. aasta otsusele viis parlament läbi

hankemenetluse Brüsselis Wiertzi tänaval asuva hoone soetamiseks kooskõlas

finantsmääruse ning kõigi kohaldatavate sise-eeskirjade ja -menetlustega ning järgides

rangelt mittediskrimineerimise põhimõtet kõigi võimalike pakkujate suhtes. Menetluse

eesmärk oli osta hooneid parlamendi kesksetes omavahel ühendatud põhihoonetes või

nende lähedal, nagu on sätestatud juhatuse teates.
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Menetlust käsitlevas teatises, mis avaldati Euroopa Liidu Teatajas 28. oktoobril 2020

(2020/S210–511911), oli sõnaselgelt märgitud eesmärk otsida Euroopa Parlamendi liikmete,

assistentide ja töötajate jaoks kontoripinda. Selleks et tagada parlamendiliikmete võrdne

kohtlemine seoses nende kontoriruumide lähedusega istungisaalile, oli

kvaliteedikriteeriumides oluline roll vahemaa kriteeriumil. Vahemaa kriteeriumi kaaluteguriks

on määratud 20 punkti 50 kvaliteedipunktist. Lisaks sai keskhoonetega ühendamise võimalus

täiendava kaaluteguri, milleks oli 4 punkti 50 kvaliteedipunktist, et viia valik võimalikult suures

ulatuses kooskõlla parlamendi juhatuse seatud eesmärgiga. Hoonete soetamisel on teised

liidu institutsioonid kasutanud läheduse suhtes sarnaseid kaalutegureid. Euroopa kohtute

praktika kohaselt on avaliku sektori hankijal hankega seotud lepingu sõlmimise kriteeriumide

valiku, sisu ja rakendamise osas ulatuslik kaalutlusõigus, sealhulgas nende kriteeriumide

osas, mille eesmärk on teha kindlaks majanduslikult soodsaim pakkumus1. Parlament on

seisukohal, et Wiertzi tänaval asuv hoone on olnud majanduslikult kõige soodsam pakkumus,

võttes arvesse hinda ning hankija sihipäraseid vajadusi ja eesmärke, nagu need on

määratletud juhatuse poolt vastu võetud parlamendi kinnisvarastrateegias.

Lisaks tuleb arvesse võtta olukorda, kus parlament ei oleks hoonet omandanud. Euroopa

Parlamendi poolt 2009. aastal allkirjastatud Wiertzi tänaval asuva hoone kasutusvalduse

leping ei sisaldanud mingit võimalust kasutada loobumisklauslit. Kui parlament ei oleks

hoonet soetanud, oleks ta niikuinii pidanud maksma iga-aastaseid kasutusvalduse makseid

ülejäänud lepinguperioodi eest kuni 31. maini 2027. Lisaks oleks parlament kaotanud selle

hoone ajakohastamisse, turvalisusesse ja omavahelistesse ühendustesse juba tehtud

investeeringud.

VASTUS KONTROLLIKOJA SOOVITUSELE EUROOPA PARLAMENDI KOHTA

Soovitus 9.1.

Euroopa Parlament nõustub kontrollikoja soovitusega.

Parlament jätkab fraktsioonide abistamist, et parandada nende sisemist finantsjuhtimist.

Eelkõige täpsustab parlament fraktsioonide hangete suuniseid ja teeb ettepaneku viia

eelarvepunkti 4 0 0 assigneeringute kasutamise eeskiri finantsmäärusega paremini

kooskõlla.

1 Üldkohtu otsus kohtuasjas T-556/11, punkt 215.
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KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 2021. 

AASTA ARUANDELE 

„9. PEATÜKK – EUROOPA AVALIK HALDUS“ 

Komisjon väljendab heameelt kontrollikoja üldjärelduse üle, et Euroopa avaliku halduse valdkonna 
kulude veamäär on ebaoluline. 

Seoses tähelepanekutega pensionimaksete kohta (punkt 9.10) soovib komisjon juhtida tähelepanu 
sellele, et otsus peatada elusolekutõendite esitamise kohustus kehtis 2020. aasta juunist 
2021. aasta novembrini. Kõigil töötajatel on palutud/palutakse saata esitamata jäänud 
elusolekutõendid nagu varem. 

Mis puudutab tähelepanekuid peretoetusi käsitleva 2018. aasta soovituse täitmise kohta 
(punkt 9.19), siis on muudest allikatest makstavate toetuste järelevalve keeruline, nagu kinnitas ka 
kontrollikoda. Kuna muudest allikatest pärit eraldiste reguleerimine saab toimuda ainult töötajate 
deklaratsioonide alusel, saab asjaomaseid toimikuid ajakohastada üksnes tagantjärele, mitte 
reaalajas. Komisjon on tõhustanud järjepidevuse kontrolle ja suutnud enammakstud summad 
peaaegu kohe tagasi nõuda. 
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KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 

2021. AASTA ARUANDELE 

„10. PEATÜKK. TAASTE- JA VASTUPIDAVUSRAHASTU“ 

SISSEJUHATUS KOMISJONI VASTUSTELE 

2021. aastal hindas komisjon 22 taaste- ja vastupidavuskava ja kinnitas need. Nõukogu on kavad 
ka heaks kiitnud. Pärast rahastamis- ja laenulepingute allkirjastamist tegi komisjon eelmakseid kuni 
13 % ulatuses rahalisest toetusest 21 liikmesriigile, kes seda taotlesid (neist 20-le 2021. aastal). 
Aasta lõpus hindas komisjon Hispaania esitatud esimest maksetaotlust ja tegi vastava makse 
2021. aasta detsembris.  

2021. aastal koostas komisjon taaste- ja vastupidavusrahastu auditi- ja kontrollistrateegiad ning 
alustas nende rakendamist. Kõikide maksetaotlustes sisalduvate vahe-eesmärkide ja sihtide suhtes 
tehakse süstemaatilist eelkontrolli ning taaste- ja vastupidavusrahastu auditistrateegia 
kasutuselevõtmine on pooleli.  

Auditistrateegia kätkeb nii maksetaotluste riskipõhist auditeerimist kui ka i) vahe-eesmärkide ja 
sihtide rakendamiseks kasutatavate süsteemide ja ii) Euroopa Liidu finantshuvide kaitsmise aluseks 
olevate süsteemide auditeid. Maksetaotluste auditite raames kavatseb komisjon auditeerida kõiki 
selliseid vahe-eesmärke ja sihte, millega leitakse kaasnevat suur risk. Süsteemiauditeid 
kavatsetakse 2023. aasta lõpuks teha vähemalt üks iga liikmesriigi kohta.  

Juhul kui rahuldavalt on täidetud vaid osa maksetaotlusega seotud vahe-eesmärkidest ja sihtidest, 
on taaste- ja vastupidavusrahastu määruse õigusraamistikuga nähtud komisjonile ette paindlikkus 
otsustada peatatava osamakse summa. Komisjon töötab välja metoodikat võrdse kohtlemise 
tagamiseks. 2021. aastal komisjon seda metoodikat aga ei vajanud, sest tema hinnangul olid kõik 
Hispaania esimeses maksetaotluses sisalduvad vahe-eesmärgid rahuldavalt täidetud. 

TEHINGUTE KORREKTSUS 

Vahe-eesmärkide ja sihtidega seotud kriteeriumide hindamine 

10.22. Komisjon lähtus vahe-eesmärkide rahuldava täitmise hindamisel oma kirjelduses ja

sellega seotud meetmete kirjelduses sisalduvatest asjakohastest elementidest, mis mõlemad olid 
sätestatud vastavas nõukogu rakendusotsuses ja tegevuskorras ette nähtud kontrollimehhanismis. 

10.23. Sisesuuniste algse versiooniga, mida kohaldati Hispaania maksetaotluse esitamise ajal,

nähti lisaks nõudele, mille kohaselt tuleb nii kõiki nõukogu rakendusotsuses esitatud vahe-
eesmärgi/sihi kirjelduses sisalduvaid elemente kui ka nõukogu rakendusotsuses esitatud meetme 
kirjelduses sisalduvaid elemente reeglina täielikult järgida, ette ka erandid, mille korral see reegel ei 
pruugi kehtida. See on kooskõlas põhimõttega, et komisjon hindab rahuldavat täitmist, milles 
kaasseadusandjad leppisid kokku taaste- ja vastupidavusrahastu määruses, ning see jätab 
komisjonile eri elementide analüüsimisel teatava kaalutlusõiguse. 
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10.24–10.25 ja selgitus 1 (vahe-eesmärk nr 395 „Äriühingu tulumaksu 

muutmine 2021. aastal“) 

Mis puudutab vahe-eesmärki nr 395, siis annab komisjon kooskõlas taaste- ja vastupidavusrahastu 
määruse artikli 24 lõikega 3 hinnangu selle kohta, kas „nõukogu rakendusotsuses sätestatud 
asjaomased eesmärgid ja sihid on täidetud rahuldavalt“. Element, mille puhul kontrollikoda märkis, 
et seda ei hinnatud (ja mis ei ole tema arvamuse kohaselt täidetud), ei ole vahe-eesmärk, kuid 
sisaldub meetme kirjelduses. Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 20 lõike 5 punkti c 
kohaselt on meetme kirjeldus nõukogu rakendusotsuses eraldiseisev osa vahe-eesmärkidest ja 
sihtidest, mida on käsitletud artikli 20 lõike 5 punktides e ja f. Seega leiab komisjon, et kõik 
kirjelduse elemendid ei pruugi alati olla asjakohased komisjoni hinnangu andmiseks vahe-
eesmärkide ja sihtide rahuldava täitmise kohta. 

Komisjon on tunnistanud, et tema sisesuunised vahe-eesmärkide ja sihtide hindamise kohta ei 
olnud piisavalt selged, ja võtnud meetmeid selle küsimuse lahendamiseks. Komisjon on seisukohal, 
et sellele meetme kirjelduse elemendile, millele kontrollikoda osutab, ei ole vahe-eesmärgis otse 
ega kaudselt viidatud, samuti ei ole see kõnealuse vahe-eesmärgi täitmiseks otse ega kaudselt 
asjakohane. Seega ei näe komisjon põhjust pidada selle elemendi hindamist vajalikuks ning 
vaidlustab väite, et selle alusel tuleks hinnata vahe-eesmärgi rahuldavat täitmist.  

Eelkõige käsitasid Hispaania ja komisjon kontrollikoja tuvastatud elementi keskpika perioodi 
eesmärgina. Seda toetavad Hispaania taaste- ja vastupidavuskava, milles on sellele sõnaselgelt 
osutatud kui keskpika perioodi eesmärgile, ja nõukogu rakendusotsuses esitatud reformi pealkiri, 
milles on osutatud „kiirele“, ning asjaolu, et maksusüsteemi reformi äriühingu minimaalse 
tulumaksu tagamiseks on käsitletud taaste- ja vastupidavuskava ja nõukogu rakendusotsuse 
muudes osades (K28.R3 ja vahe-eesmärk nr 388) ning sellel on teised tähtajad.  

Samuti toetab seda asjaolu, et nõukogu rakendusotsuse kohaselt eelneb selle reformi lõpuleviimise 
esialgne tähtaeg (31. märts 2021) kuupäevale, mil OECD kõnealuse minimaalse 15 % maksumäära 
saavutamiseks rakendatavad meetmed heaks kiitis (8. oktoober 2021). OECD heakskiidu põhjal 
avaldas komisjon 22. detsembril 2021 ettepaneku nõukogu direktiivi kohta, mis käsitleb 
hargmaiste kontsernide ülemaailmse madalaima maksustamistaseme tagamist Euroopa Liidus. 
Ettepaneku suhtes ei ole nõukogus veel kokkuleppele jõutud.  

Ühtlasi leiab komisjon, et vahe-eesmärgi kirjelduses on ühemõtteliselt märgitud, et eesmärk, mis 
tuleb 2021. aasta eelarveseadusega ja äriühingu tulumaksuga seotud arengumäärustega 
kehtestatud muudatuste jõustumisega täita, on äriühingu tulumaksust saadava tulu suurendamine. 
See on Hispaania taaste- ja vastupidavuskavas osutatud kõnealuse reformi lühiajaline eesmärk, 
mis reformiga täideti, nagu on kajastatud komisjoni esialgses hinnangus. Eespool kirjeldatut 
arvesse võttes on komisjon seisukohal, et nimetatud minimaalse 15 % maksumäära saavutamine 
ei ole kõnealuse vahe-eesmärgi hindamisel asjakohane. Sellest tulenevalt ei ole seda komisjoni 
esialgses vahe-eesmärgile antud hinnangus mainitud. 

10.26. Komisjon osutab oma argumentidele, mis on esitatud vastuses punktile 10.24, ja kinnitab,

et minimaalset maksumäära saab käsitada üksnes keskpika perioodi eesmärgina. Komisjon leiab, 
et kuna õigusakt kehtestati enne nõukogu rakendusotsuse vastuvõtmist, ei oleks ei komisjon, 
Hispaania ega ka nõukogu kinnitanud vahe-eesmärki, mida juba määratluse järgi ei olnud võimalik 
täita. Seega on eelduspärane, et liikmesriigi dokumentides ega komisjoni hinnangus sellele 
küsimusele ei osutatud. 

10.28. Summa, mis liikmesriikidele teatavate vahe-eesmärkide ja sihtide rahuldava täitmise eest

makstakse, määrab kindlaks nõukogu vastavas nõukogu rakendusotsuses. Makseid tehakse 
kokkulepitud vahe-eesmärkide ja sihtide rahuldava täitmise eest. Kuna taaste- ja 
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vastupidavusrahastu on rangelt tulemuspõhine rahastamisvahend, on sellest tehtavad maksed 
seotud tulemuste, mitte konkreetselt kantud kuludega. Taaste- ja vastupidavusrahastust antav 
rahaline toetus määratakse kindlaks iga liikmesriigi kohta arvutatud maksimaalse rahalise toetuse 
põhjal, võttes arvesse taaste- ja vastupidavuskava hinnangulisi kogukulusid. Kooskõlas selle sui 
generis põhimõttega ei ole võimalik kindlaks teha, „kui suur oli iga konkreetse vahe-eesmärgi või 
sihi saavutamise osa“. 

Taaste- ja vastupidavusrahastu määrusega kehtestatud õigusraamistiku kohaselt peab komisjon 
määrama kindlaks selle osamakse summa, mis peatatakse juhul, kui rahuldavalt on täidetud vaid 
osa maksetaotlusega seotud vahe-eesmärkidest ja sihtidest, võimaldades komisjonile summa 
kindlaksmääramisel paindlikkust. Komisjon on alustanud tööd, et töötada välja metoodika, millega 
tagatakse võrdne kohtlemine seoses sellega, kuidas komisjon seda paindlikkust rakendab. Taaste- 
ja vastupidavusrahastu õigusraamistiku tõttu ei saa aga seda metoodikat kavandada nii, et see 
võimaldaks kindlaks teha, „kui suur on iga konkreetse vahe-eesmärgi või sihi osa“. Komisjonil on 
metoodika väljatöötamine veel pooleli. Samas märgitakse, et 2021. aastal ei olnud see vajalik, sest 
komisjoni hinnangul olid kõik Hispaania esitatud esimeses maksetaotluses sisalduvad vahe-
eesmärgid rahuldavalt täidetud. 

Liikmesriigi kontrollisüsteemi jaoks seatud vahe-eesmärgid 

10.29. Komisjon on selgelt sätestanud iga taaste- ja vastupidavuskava hindamise, sealhulgas

kontrollisüsteemi käsitleva kriteeriumi. Kõik heakskiidetud taaste- ja vastupidavuskavad hõlmavad 
piisavaid kontrollisüsteeme, sest kui komisjon ei oleks kavandatud kontrollisüsteemi piisavaks 
pidanud, ei oleks ta kavale positiivset hinnangut andnud.  

Komisjon rõhutab, et kui nõukogu rakendusotsusega on jäetud tõlgendamisruum, siis ei tekita see 
riske seoses komisjoni hinnanguga rahuldava täitmise kohta, vaid pigem võimaldab anda 
kvalitatiivse hinnangu. 

10.31–10.32. Mis puudutab vahe-eesmärki nr 173, siis veendus komisjon oma töö kaudu, et

Hispaania kontrollisüsteemi abil on võimalik täita taaste- ja vastupidavusrahastu määruse 
artikli 22 nõuded, sest see on käsitleb vahe-eesmärgiga hõlmatud elemente. Eelkõige hindas 
komisjon andmekogumissüsteemide terviklikkust ja tegi kindlaks, et 100 % lepinguid 
dokumenteeriti nõuetekohaselt.

Komisjon leiab, et selliste valdkondade kindlakstegemine, mida oleks võimalik parandada või 
tõhusamaks muuta, ei ole piisav põhjus tema hinnangu kahtluse alla seadmiseks ning seega ei 
õigustaks see maksetaotluse tagasilükkamist ja makse tegemata jätmist. Komisjonil on kohustus 
teha kontrolli ja auditiga seotud vahe-eesmärkide ja sihtide hindamisel kindlaks parandamist 
vajavad valdkonnad ja jagada seda teavet liikmesriikidega ning ta teeb seda jätkuvalt.  

Komisjon jätkab tööd liikmesriikidega, et parandada taaste- ja vastupidavuskavade puhul 
kasutatavaid kontrollisüsteeme, tagades samal ajal oma hinnangus minimaalsete õiguslike 
normide järgimise. 

Hindamisprotsessi dokumenteerimine 

10.35. Mis puudutab kahte punktis 10.35 nimetatud vahe-eesmärki, siis leiab komisjon, et

audiitoritega jagatud tõendid näitavad igakülgselt, et tal olid piisavad dokumendid oma järelduste 
toetamiseks, kuid tunnistab, et ühe juhtumi puhul saaks arvestuse pidamist parandada. 

Vahe-eesmärgi nr 215 puhul põhines komisjoni hinnang veebisaidi DATAESTUR sisu põhjalikul 
analüüsil. Komisjon kogus 2021. aasta oktoobris ja novembris veebisaidi DATAESTUR 
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kuvatõmmiseid, mis tõestavad komisjoni hinnangu järeldusi. Sellest hoolimata tunnistab komisjon, 
et nende kuvatõmmiste registreerimine ei toimunud kooskõlas sisesuunistega. 

Vahe-eesmärgi nr 303 puhul leiab komisjon, et ta on säilitanud kontrolljälje Hispaaniaga toimunud 
mitmesuguse teabevahetuse ja komisjoni talituste vaheliste sisekonsultatsioonide kohta, mis 
toetavad järeldust, et täitmine oli rahuldav. 

IGA-AASTASED TEGEVUSARUANDED JA MUU JUHTIMISKORD 

10.41. Komisjon on seisukohal, et olukorras, kus maksed põhinevad kvalitatiivsel hinnangul vahe-

eesmärkide ja sihtide täitmise kohta, nendele vahe-eesmärkidele ja sihtidele ei ole määratud eraldi 
väärtust ning need vahe-eesmärgid ja sihid on väga mitmekesised, ei ole võimalik mõtestatud 
veamäära kindlaks teha. 

10.42. Komisjon märgib, et taaste- ja vastupidavusrahastu ei ole osa mitmeaastasest

finantsraamistikust ning nagu on selgitatud komisjoni vastuses punktile 10.41, ei ole erinevalt 
mitmeaastase finantsraamistikuga hõlmatud muudest rahastamisprogrammidest taaste- ja 
vastupidavusrahastu puhul võimalik mõtestatud veamäära kindlaks teha, seega on iga-aastases 
haldus- ja tulemusaruandes esitatud eraldi avaldus. Komisjon märgib, et kontrollikoda järgib 
sarnast lähenemisviisi oma aastaaruandes, mis sisaldab taaste- ja vastupidavusrahastu kohta 
eraldi peatükki. 

JÄRELDUS JA SOOVITUSED 

Järeldused 

10.44. Nagu on selgitatud vastuses punktile 10.27, ei nõustu komisjon kättesaadavatele

tõenditele ja oma põhjalikele eelkontrollidele tuginedes kontrollikoja järeldusega ning leiab, et 
vahe-eesmärk täideti rahuldavalt. Komisjon märgib, et kontrollikoda lähtub selle kindlakstegemisel, 
et viga ei ole oluline, oma ametialasest arvamusest. Nagu on märgitud punktis 10.41, leiab 
komisjon peale selle, et mõtestatud veamäära ei ole võimalik kindlaks teha. 

10.45. Nagu on selgitatud vastuses punktile 10.35, suutis komisjon esitada ühe juhtumi asjus

piisavad dokumendid, kuid ei suutnud tõendada nende registreerimist. Teise juhtumi puhul ei leia 
komisjon, et kontrollikoja taotletud dokumendid oleksid seotud vahe-eesmärgi või sihi rahuldava 
täitmisega. 

Soovitus 1. Põhjendada elemente, mis ei ole vahe-eesmärkide ja sihtide 

hindamise seisukohast asjakohased  

Komisjon nõustub soovitusega osaliselt. 

Komisjon nõustub soovitusega sel määral, mil see käsitleb nõukogu rakendusotsust, ent 
tegevuskorra puhul põhjendab komisjon vahe-eesmärkide ja sihtide täiendavas täpsustuses 
kindlakstehtud elemente. Muid elemente, nagu järelevalveetapid, ei saa nende laadi tõttu 
asjakohaseks pidada, ja neid iga juhtumi puhul eraldi ei põhjendata. Lisaks märgib komisjon, et 
finantsotsuse kohta, mis käsitleb seda, millised elemendid ei ole asjakohased, avaldab arvamust 

350



majandus- ja rahanduskomitee ning liikmesriigid peavad selle komiteemenetluse põhjal heaks 
kiitma. 

Soovitus 2. Töötada välja metoodika maksete (osaliseks) peatamiseks 

Komisjon nõustub selle soovitusega. 

Soovitus 3. Parandada vahe-eesmärkide ja sihtide hindamise dokumenteerimist 

Komisjon nõustub selle soovitusega. 
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Sissejuhatus 
01 Käesolevas aastaaruandes esitatakse meie leiud 8., 9., 10. ja 11. Euroopa
Arengufondi (EAFid) kohta. 1. joonisel antakse ülevaade tegevusest ja kulutustest 
selles valdkonnas 2021. aastal. 

1. joonis. Euroopa Arengufondid: 2021. aasta finantsülevaade

(*) Vastavalt alustehingute ühtsele määratlusele (üksikasjad on toodud lisa 1.1 punktis 12). 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda 8., 9., 10. ja 11. EAFi 2021. aasta konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruande põhjal. 
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Euroopa Arengufondide lühikirjeldus 

02 1959. aastal käivitatud EAFid olid kuni 2020. aasta lõpuni peamised vahendid,
mille abil Euroopa Liit (EL) andis arengukoostöö abi Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse 
ookeani (AKV) riikidele ning ülemeremaadele ja -territooriumidele (ÜMTd), kusjuures 
11. (ja viimane) EAF hõlmas mitmeaastast finantsraamistikku (2014–2020). ELi suhteid
AKV riikide ning ülemeremaade ja -territooriumidega reguleerib Cotonous 23. juunil
2000. aastal 20 aastaks allkirjastatud partnerlusleping (edaspidi „Cotonou leping“).
Selle sätete kohaldamist on pikendatud, praegu kuni 30. juunini 2022. Lepingu
peamine eesmärk oli vähendada vaesust ja see lõpuks kaotada kooskõlas Euroopa Liidu
toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklis 208 sätestatud arengukoostöö peamise
eesmärgiga. Mitmeaastases finantsraamistikus 2021–2027 on arengukoostööabi AKV
piirkonna riikidele integreeritud naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö
rahastamisvahendisse „Globaalne Euroopa“ (NDICI / Globaalne Euroopa) ning
arengukoostööabi ÜMTdele on integreeritud ülemeremaade ja -territooriumide
assotsieerimise otsusesse, mis hõlmab ka Gröönimaad. 8., 9., 10. ja 11. EAFi aga ELi
üldeelarvesse ei integreeritud ning nende rakendamine ja neist aru andmine toimub ka
edaspidi eraldiseisvalt kuni nende sulgemiseni.

03 2019. aastal sulges komisjon 8. EAFi projektide ülejäänud tegemata tehingud.
Kõik saldod ja vabastatud assigneeringud on ümber paigutatud 9. EAFi. 2021. aastal 
teatas komisjon 8. EAFi finants- ja operatiivtegevuse lõpetamisest. Kõik 8. EAFi 
tegevused on lõpule viidud, kõik kontrollid on tehtud ning kõik lepingud ja 
finantsotsused on EAFi raamatupidamises suletud. 

04 EAFe iseloomustavad järgmised asjaolud:

a) neid rahastati otse liikmesriikide osamaksetest, mis põhinesid nn kvootidel ehk
jaotamispõhimõtetel, mille liikmesriikide valitsused kehtestasid Euroopa Liidu
Nõukogus kokku tulnud ELi liikmesriikide esindajate vahel sõlmitud hilisemates
sisekokkulepetes;

b) neid 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 tegelenud parlament EAFide vahendite
kogumise ja jagamisega. Euroopa Parlament vastutab aga EAFide eelarve
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täitmisele heakskiidu andmise eest (välja arvatud EIP hallatava 
investeerimisrahastu puhul, mis jääb meie auditi ulatusest välja)1 2; 

d) aastasuse põhimõte EAFide puhul ei kehti: EAFide lepingud sõlmiti enamasti viie- 
kuni seitsmeaastaseks kohustusperioodiks ning makseid võib teha palju pikema
aja jooksul.

05 EAFe haldab peaaegu täielikult komisjoni rahvusvahelise partnerluse
peadirektoraat (DG INTPA)3. Väikest osa EAFide 2021. aasta kulutustest (1,44%) haldas 
humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraat (DG ECHO). 

06 Käesolevas peatükis vaadeldakse kulutusi, mida on tehtud mitme abi andmise
viisi kaudu (nagu ehitus-/tarne-/teenuste osutamise lepingud, toetused, eelarvetoetus, 
programmide eelarvestus ning sambapõhise hindamise üksustega (nt rahvusvahelised 
organisatsioonid) sõlmitud delegeerimiskokkulepped) 79 riigis (vt I lisa). 

1 Vt 11. Euroopa Arengufondi suhtes kohaldatava määruse (EL) 2015/323 artiklid 43, 48–50 ja 
58. 

2 Neid toiminguid käsitlevate kontrollikoja auditite kord sätestati 2012. aastal kolmepoolse 
lepinguga EIP, komisjoni ja kontrollikoja vahel (määruse (EÜ) nr 215/2008, mis käsitleb 10. 
Euroopa Arengufondi suhtes kohaldatavat finantsmäärust, artikkel 134). 

3 2021. aasta jaanuaris nimetati DG DEVCO ümber DG INTPA-ks. 
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I peatükk. 8., 9., 10. ja 11. EAFi rahaline 
rakendamine 
07 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. 

08 11. EAFi (2015–2020) loomise sisekokkulepe 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, 0,4 miljardit eurot 
ÜMTdele ning 1,1 miljardit eurot halduskuludeks. 

09 2. joonisel esitatakse EAFide vahendite kasutus 2021. aastal ja kumulatiivselt 8., 
9., 10. ja 11 EAFi kohta. 
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2. joonis. EAFide vahendite kasutamine seisuga 31. detsember 2021*

(miljonites eurodes) 
Olukord 2020. aasta lõpus Eelarve täitmine eelarveaastal 2021 (neto)6 Olukord 2021. aasta lõpus 

Kogusumma 
Eelarve 
täitmise 
määr2 

8. EAF3 9. EAF3 10. EAF 11. EAF3 Kogusumma 8. EAF 9. EAF 10. EAF 11. EAF Kogusumma 
Eelarve 
täitmise 
määr2 

A – VAHENDID1 75 959 0 -14 -113 213 86 10 376 15 266 20 947 29 456 76 045  
B – KASUTAMINE 
1. Üldised kulukohustused4 75 929 100,0% 0 -18 -172 -16 -206 10 375 15 250 20 805 29 293 75 723 99,6% 
2. Individuaalsed kulukohustused5 71 304 93,9% 0 -8 33 2 085 2 110 10 374 15 245 20 600 27 195 73 414 96,5% 
3. Maksed 62 018 81,6% 0 8 311 3 082 3 401 10 374 15 216 19 956 19 874 65 420 86,0%  
C – Täitmata kulukohustused (B1 - B3) 13 911 18,3% 0 34 850 9 419 10 303 13,5%  
D – Kasutatav saldo (A - B1)7 30 0,0% 1 16 142 163 322 0,4% 

* 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 tagasinõudmisi. 
7 Kasutatav saldo hõlmab mittekasutatavat reservi (ei ole kasutatav ilma nõukogu ühehäälse otsuseta). 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda 8., 9., 10. ja 11. EAFi 2021. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande põhjal. Esitatud arvandmed ei hõlma EIP hallatavat EAFide osa. 
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10 DG INTPA kehtestab igal aastal usaldusväärse finantsjuhtimise ja vahendite
tõhusa kasutamise põhilised tulemusnäitajad. Need näitavad, et 2021. aastal saavutas 
DG INTPA hoolimata COVID-19 kriisiga seotud raskustest oma eesmärgi vähendada 
vana eelrahastamist ja täitmata kulukohustusi 2020. aastaga võrreldes 35% ning hoida 
aegunud, kuid sulgemata lepingute (st pärast nende elluviimise lõpetamist sulgemata 
lepingute) osakaal oma portfellis alla 15%. See tulenes menetluste parandamisest 
viimastel aastatel (vt 1. selgitus). Mõlemad eesmärgid hõlmasid üldeesmärki DG INTPA 
kogu vastutusvaldkonna jaoks ja eraldi eesmärki EAFide jaoks. 

1. selgitus

Vana eelrahastamise, täitmata kulukohustuste ja aegunud lepingute 
osakaalu vähendamiseks seatud põhilised tulemusnäitajad 

2021. aastal säilitas DG INTPA eelmisel aastal põhilistele tulemusnäitajatele seatud 
eesmärgi, milleks on vähendada 35% võrra vana eelrahastamist (põhiline 
tulemusnäitaja 10) ja täitmata kulukohustusi (põhiline tulemusnäitaja 12). Need 
eesmärgid ületati mõlema näitaja osas, vähendades oluliselt nii EAFide(46%) kui ka 
kogu peadirektoraadi vastutusvaldkonna (50%) vana eelrahastamise mahtu. 
Täitmata kulukohustusi vähendati 39% nii EAFide kui ka kogu DG INTPA 
vastutusala ulatuses. 

DG INTPA täitis ka oma eesmärgi hoida aegunud lepingute osakaalu süsteemis alla 
15% (põhiline tulemusnäitaja 11), nii EAFide puhul (13%) kui ka kogu oma 
vastutusvaldkonnas (10%). Tänu 2017. aastal kehtestatud uutele menetlustele on 
EAFide see põhiline tulemusnäitaja järjepidevalt paranenud (2017. aastal 19%, 
2018. aastal 17%, 2019. aastal 15% ja 2020. aastal 14%). 
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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 2021, ja 

b) nimetatud aruannete aluseks olevate tehingute, mille finantsjuhtimine on 
komisjoni ülesanne, seaduslikkust ja korrektsust4. 

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta 

II. Meie hinnangul annab 8., 9., 10. ja 11. EAFi 31. detsembril 2021 lõppenud 
aasta raamatupidamise aastaaruanne kõikides olulistes aspektides õiglase pildi 
EAFide finantsolukorrast 31. detsembri 2021. aasta seisuga ning 
majandustulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud aastal, 
vastavalt EAFide finantsmääruse sätetele ja rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku 
sektori raamatupidamisstandarditele. 

                                                      

4 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 2021 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 2021. 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. 2021. aastal 8., 9., 10. ja 11. EAFi raames kajastatud kulud on olulisel määral
vigadest mõjutatud. Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate kulutuste
hinnanguline veamäär on 4,6%.

Peamised audititeemad 

VII. Peamised audititeemad on teemad, mis meie kutsealase otsustuse kohaselt
olid praeguse perioodi finantsaruannete auditeerimisel kõige olulisemad. Neid
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teemasid käsitlesime finantsaruannete auditeerimisel üldiselt ja nende alusel 
arvamuse kujundamisel, kuid nende teemade kohta eraldi me arvamust ei esita. 

Viitvõlad 

VIII. Hindasime raamatupidamise aastaaruandes esitatud viitvõlgu, mille 
kogusumma on suures osas hinnanguline. 2021. aasta lõpus oli komisjoni 
hinnangul kantud, kuid toetusesaajate poolt veel deklareerimata 
rahastamiskõlblike kulude summa 5,381 miljardit eurot (2020. aasta lõpus 
5,452 miljardit eurot). 

IX. Uurisime nimetatud hinnangute arvutamist ja vaatasime esimeses etapis läbi 
30 eelmaksest ja 27 arvest koosneva valimi, et käsitleda viitvõlgade 
väärkajastamise riski. Järeldasime tehtud töö põhjal, et lõplikus raamatupidamise 
aastaaruandes esitatud viitvõlad vastasid nõuetele. 

Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise võimalik mõju EAFide 
2021. 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 EAFide 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 2021 kulukohustustega seotud või mis on neist vabastatud.  

XII. Selle põhjal ei avalda Ühendkuningriigi väljaastumine EAFide 2021. aasta 
raamatupidamise aastaaruandele finantsmõju. Järeldame, et 31. detsembri 2021. 
aasta seisuga koostatud EAFide raamatupidamise aastaaruanne peegeldab 
korrektselt väljaastumisprotsessi olukorda nimetatud kuupäeval. 

Juhtkonna kohustused 

XIII. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 310–325 ja 11. EAFi 
finantsmäärusele vastutab juhtkond rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori 
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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
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
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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 eelmaksed,
auditeeritakse nende tegemise seisuga. Eelmakseid 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.

7. juuli 2022

president 
Klaus-Heiner LEHNE 

Euroopa Kontrollikoda 

12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg 

Kinnitavat avaldust toetav teave 

Auditi ulatus ja käsitlusviis 

11 ELi eelarve täitmist kajastava kontrollikoja 2021. aasta aastaaruande lisas 1.1
kirjeldatakse meie auditi käsitlusviisi ja metoodikat, mida kohaldatakse ka EAFide 
auditi suhtes. 

12 Meie tähelepanekud EAFide raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse
kohta põhinevad finantsaruannetel5 8., 9., 10. ja 11. EAFi tegevuse kohta (mille 
komisjon kiitis heaks6) koos peaarvepidaja esitiskirjaga, mille me saime kätte 
28. juunil 2022. Testisime summasid ja andmeid ning hindasime kasutatud

5 Vt määruse (EL) 2018/1877, mis käsitleb 11. Euroopa Arengufondi suhtes kohaldatavat 
finantsmäärust, artikkel 39. 

6 Kooskõlas EAFi finantsmäärusega; vt määruse (EL) 2018/1877 artikkel 38. 
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arvestuspõhimõtteid, kõiki komisjoni esitatud olulisi hinnanguid ja aruannete üldist 
esituslaadi. 

13 Tehingute korrektsuse auditeerimiseks kontrollisime 140 tehingust koosnevat
valimit, mis esindas EAFide kõiki kulutusi. See hõlmas 26 Aafrika jaoks mõeldud 
hädaolukorra usaldusfondiga seotud tehingut, 92 ELi 17 delegatsiooni7 heaks kiidetud 
tehingut ja 22 komisjoni peakorteri poolt heaks kiidetud makset8. Tehingutes vigade 
leidmisel analüüsisime nende põhjuseid, et teha kindlaks võimalikud puudused. 

14 Samuti uurisime 2021. aastal

a) liikmesriikide kõiki osamakseid ja muud tüüpi tulutehingutest (nagu teiste riikide
makstud kaasrahastamine) moodustatud valimit;

b) DG INTPA ja ELi delegatsioonide teatavaid süsteeme, mis hõlmasid: i) komisjoni
töötajate ja välisaudiitorite (töö tellijaiks olid komisjon või abisaajad) tehtud
eelkontrolle (enne maksete tegemist); ii) seiret ja järelevalvet, eelkõige
välisauditite põhjal võetud meetmeid ning allesjäänud veamäära kokkuleppelist
toimingut;

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.

15 Nagu mainitud punktis 05, 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, mitte ainult EAFe. 

7 Botswana, Burkina Faso , Djibouti, Ida-Timor, Etioopia, Ghana, Guinea-Bissau, Haiti, 
Jamaica, Libeeria, Malawi, Mali, Niger, Nigeeria, Tansaania, Uganda ja Zambia. 

8 Kõik 140 makset tehti DG INTPA kaudu. 
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16 COVID-19 pandeemia tõttu ei olnud võimalik ELi delegatsioone kohapeal
külastada9, seetõttu asendasime külastused dokumentide läbivaatamisega. See 
takistas meil teatavate auditiprotseduuride läbiviimist, eelkõige valitud tehingute 
lepingute täitmise kontrollimist, ning piiras seega meie audititööd. Pidime oma 
käsitlusviisi kohandama, tegema tehingute ja projektide dokumentaalseid kontrolle 
ning auditeeritavatega distantsilt suhtlema. Kohapealsete kontrollide tegemata 
jätmine võib suurendada avastamata jäämise riski10. Sellegipoolest leiame, et kogutud 
tõendid võimaldasid meil oma töö lõpule viia ja selle kohta järeldusi teha. 

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus 

17 Auditiga leiti, et raamatupidamise aastaaruandes ei esinenud olulisi
väärkajastamisi. 

Tehingute korrektsus 
Tulud 

18 Tulutehingud ei ole olulisel määral vigadest mõjutatud.

Kulutused 

19 Meie kontrollitud 140 tehingust sisaldas vigu 54 (38,8%). Kvantifitseeritud 43 vea 
alusel on meie hinnanguline veamäär 4,6% (vt joonis 3). 

9 Botswana, Burkina Faso, Etioopia, Guinea-Bissau, Haiti, Libeeria, Malawi, Niger, Nigeeria, 
Tansaania, Uganda ja Zambia. 

10 Avastamata jäämise risk on risk, et audiitor ei avasta kõrvalekallet, mida majandusüksuse 
sisekontrollid ei ole parandanud. 
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3. joonis. Tehingute testimise tulemused

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

20 Joonis 4 näitab eri veatüüpide osakaalu meie 2021. aasta hinnangulises
veamääras. 

4. joonis. Veatüüpide osakaal kogu hinnangulises veamääras

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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21 2. selgituses on esitatud näited kvantifitseeritud vigadest, samuti veatüüpide
kaupa. 

2. selgitus

Õigusliku aluse puudumine, mis toob kaasa rahastamiskõlbmatud 
kulud 

Komisjon allkirjastas toetuslepingu ühe rahvusvahelise organisatsiooniga, et 
parandada Nigeri rahavoogude juhtimise funktsiooni ja võtta riigis kasutusele 
riigikassa ühe konto süsteem. Meetme kogumaksumus oli hinnanguliselt 1,4 
miljonit eurot, millest ELi osalus moodustas 100%. 

Vaatasime läbi komisjoni ja Nigeri vahel sõlmitud 82 miljoni euro suuruse 
rahastamislepingu. Lepingus sedastati, et vahendid tuleb kulutada 
eelarvetoetusele ja muudele projektidele, kuid ei maininud tööd, mida tuleb teha 
riigikassa ühe konto süsteemi kasutuselevõtuks. Rahastamislepingus ei olnud ette 
nähtud ka ühegi seonduva lepingu sõlmimist asjaomase organisatsiooniga ega 
ühegi teise asutusega, kuigi sellele viidatakse kui kõnealuse lepingu sõlmimise 
õiguslikule alusele. Lepingu kogumaksumus (1,4 miljonit eurot) on vigadest 
mõjutatud 

Oluliste tõendavate dokumentide puudumine 

Komisjon sõlmis ühe rahvusvahelise organisatsiooniga 16 miljoni euro suuruse 
delegeerimislepingu (ELi osalus selles moodustas 99,75%), et soodustada 
erasektori investeeringuid Uganda erasektori puiduistandustesse, pakkudes 
toetusi ja tehnilist abi. 

Üks auditiks valitud tehingutest oli seotud 9000 euro suuruse palgakuluga projekti 
raames tehtud töö eest. Töölepinguga määrati see töötaja tööle muude kui 
auditeeritud projektidega. 

Rahvusvaheline organisatsioon ei suutnud tõendada, et töötaja oli töötanud 
auditeeritud projekti kallal. Seetõttu ei pea me kulusid rahastamiskõlblikuks. 

Kulude kandmata osa põhjustas projekti jaoks rahastamiskõlbmatuid 
kulusid 

Komisjon allkirjastas ühe rahvusvahelise organisatsiooniga delegeerimislepingu, et 
toetada ja hõlbustada haavatavate laste juurdepääsu haridusele. Meetme 
kogumaksumus oli hinnanguliselt 24,5 miljonit eurot, millest ELi osalus moodustas 
19,5 miljonit eurot (79,6%). 
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Kulude jaotust uurides leidsime, et rahvusvaheline organisatsioon oli 
deklareerinud 7,4 miljoni euro suurused kulud ning komisjon oli need heaks 
kiitnud. Meie kontroll näitas, et perioodi tegelike kulude suurus oli 6,9 miljonit 
eurot. Selle 0,5 miljoni euro suuruse erinevuse oli organisatsioon küll 
kulukohustustega sidunud, kuid veel mitte kulutatud. Seetõttu oli komisjon 
ekslikult heaks kiitnud 6,2% auditeeritud summast. 

Riigihanke-eeskirjade tõsine rikkumine: riikliku eelarvevahendite 
käsutaja põhjendamatud otsused 

Mali EAFide riiklik eelarvevahendite käsutaja sõlmis ühe konsultatsioonifirmaga 
lepingu tehnilise abi osutamiseks teehoolduse parandamiseks riigis. Abi rahastati 
11. EAFist ja selle summa oli 1,2 miljonit eurot. 

Riiklik eelarvevahendite käsutaja kasutas teenuste hankimiseks piiratud 
hankemenetlust. Lõpphindamise etappi jõudis kaks pakkujat. Esimene pakkuja sai 
parima punktisumma, mis põhines parimal hinna ja kvaliteedi suhte kriteeriumil, 
kuid riiklik eelarvevahendite käsutaja lükkas selle tagasi hindamiskomisjoni 
soovituse alusel, kes pidas tema pakkumust põhjendamatult madalaks (1 miljon 
eurot, lepingu ülemmäär 1,2 miljonit eurot). Riiklik eelarvevahendite käsutaja 
sõlmis lepingu teise pakkujaga. 

Esimene pakkuja esitas kaks kaebust Mali vaidluste lahendamise komisjonile kes 
tunnistas tema argumendid põhjendatuks ja kohustas riiklikku eelarvevahendite 
käsutajat algset otsust tühistama. Riiklik eelarvevahendite käsutaja keeldus seda 
aga tegemast. 

Kõnealuse lepingu sõlmimine ei olnud seega põhjendatud ja selle kogumaksumus 
on vigadest mõjutatud. 

22 Sarnaselt 2020 aastale tegid komisjon ja tema rakenduspartnerid tagastamatute 
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 
92-st seda tüüpi tehingust sisaldasid 39 kvantifitseeritavaid vigu, mis moodustasid 81% 
hinnangulisest veamäärast. 

23 15 kvantifitseeritava vea ja kaheksa 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 2,4 protsendipunkti 
madalam. 
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24 Lisaks oli kokku 25 kvantifitseeritud vigadest mõjutatud tehingu puhul, mis
moodustasid hinnangulisest veamäärast 1,9 protsendipunkti, tehtud ka audit või 
kontrollitud kulusid. DG INTPA kontrollisüsteem põhineb eelkontrollidel11. Tegelikult 
tehtud töö kohta auditi-/kontrolliaruannetes esitatud teave ei võimaldanud meil 
hinnata, kas neid vigu oleks saanud eelkontrollide käigus avastada ja parandada12. 

25 Nagu eelmistel aastatel, osutab tuvastatud vigade sagedus (sh ka vead, mis
puudutavad välisauditi ja kulude kontrolli läbinud lõplikke maksetaotlusi) nende 
kontrollide puudulikkusele. 

26 Tegime kindlaks kaks kuluvaldkonda, kus tehingutes esineb maksetingimuste
tõttu vähem vigu. Need valdkonnad on i) eelarvetoetus ja ii) rahvusvaheliste 
organisatsioonide rakendatavad mitme rahastajaga projektid, mille suhtes 
kohaldatakse nn eeldavat käsitlusviisi. 2021. aastal auditeerisime nelja eelarvetoetuse 
tehingut ja kaheksat nn eeldava käsitlusviisi projekti, mida haldasid rahvusvahelised 
organisatsioonid13. 

27 Sarnaselt varasematele aastatele võimaldasid mõned rahvusvahelised
organisatsioonid dokumentidele üksnes piiratud juurdepääsu, näiteks kirjutuskaitstud 
kujul, mis tähendab, et me ei saanud läbivaadatud dokumentidest koopiaid teha. Need 
probleemid takistasid auditi kavandamist ja läbiviimist ning tõid auditirühma jaoks 
kaasa liigseid viivitusi nõutavate dokumentide hankimisel ja oma töö tegemisel. 
Esitasime 2018. ja 2020. aasta aastaaruannetes vastavad soovitused. Kuigi komisjon on 
tõhustanud teabevahetust rahvusvaheliste organisatsioonidega, on meil mõne puhul 
neist endiselt raskusi nõutud dokumentide hankimisega. 

11 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 eelmakseid. 

12 Aruanded ei hõlma 100% deklareeritud kuludest; samuti ei ole neis esitatud piisavalt 
üksikasju, et kinnitada, kas meie avastatud vead kuulusid nende valimisse. 

13 Eelarvetoetuse ja eeldava käsitlusviisi kohta antakse rohkem teavet 2021. aasta eelarve 
täitmist kajastava kontrollikoja aastaaruande 8. peatüki punktides 8.10–8.12. 
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Aasta tegevusaruanne ja muu juhtimiskord 

28 Aastatel 2012–2018 esitas DG INTPA igas aasta tegevusaruandes reservatsiooni
alustehingute korrektsuse kohta. 2019., 2020. ega 2021. aastal ta reservatsioone ei 
esitanud. Nagu varasematel aastatel, võttis komisjon siiski vastu tegevuskava oma 
kontrollisüsteemi rakendamise puuduste kõrvaldamiseks. 

29 2019. ja 2020. aastal andsime aru 2018. ja 2019. aasta tegevuskavade elluviimisel 
tehtud rahuldavatest edusammudest. 2021. aasta aprilliks oli üheksast meetmest 
seitse lõpule viidud ja kaks pooleli. Sarnaselt eelmistele aastatele kohandas DG INTPA 
oma 2020. aasta tegevuskavas tegevuste arvu, seekord seitsmeni. Neist viis kanti üle 
eelmistest aastatest ja lisati kaks uut tegevust: 
i) eelmaksete ülemäärase tasaarvelduse vähendamine ja ii) kulude kontrollimise uute
tingimuste kasutamise hindamine. 2022. aasta aprilliks oli neli tegevust ellu viidud ja
kolm pooleli.

30 2021. aasta tegevuskavasse lisati üks uus tegevus: käsitleda suure riskiga
tähelepanekuid, mis tehti komisjoni siseauditi talituse auditis välistegevuse 
sambapõhise hindamise kohta (DG BUDG, DG ECHO, DG INTPA, DG NEAR ning 
välispoliitika vahendite talitus kui välistegevuse eest vastutavad peadirektoraadid ja 
talitused). Ülejäänud seitsmest tegevusest kaks on pidevad ja ülejäänud viis kanti üle 
järgmisse aastasse (vt II lisa). 

Allesjäänud veamäära 2021. aasta kokkuleppeline toiming 

31 DG INTPA kümnenda allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu viis 2021.
aastal peadirektoraadi nimel läbi üks väline töövõtja. 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 peadirektori kinnitava avalduse jaoks ning annab teavet iga-aastases 
haldus- ja tulemusaruandes avaldatud välistegevuse valdkonna tehingute korrektsuse 
kohta. 

373



32 2021. aasta allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu jaoks kasutas
DG INTPA 48014 tehingust koosnevat valimit (täpselt sama nagu 2019. ja 2020. aastal). 
See võimaldas tal taas esitada lisaks ELi üldeelarvest rahastatavate kulutuste ja EAFist 
rahastatavate kulutuste kombineeritud üldisele veamäärale ka mõlema summa kohta 
eraldi veamäära. Kuuendat aastat järjest jäi hinnanguline allesjäänud veamäär 
kokkuleppelise toimingu tulemuste kohaselt allapoole komisjoni seatud 2% suurust 
olulisuse piirmäära (2021. aastal 1,14%). 

33 Allesjäänud veamäära kokkuleppeline toiming ei ole kindlustandev töövõtt ega
audit, selle aluseks on allesjäänud veamäära metoodika ja DG INTPA koostatud 
käsiraamat. Meie varasemates aastaaruannetes15 EAFide kohta on juba kirjeldatud 
kokkuleppeliste toimingute piiranguid, mis võisid allesjäänud veamäära tegelikust 
väiksemaks hindamisele kaasa aidata. 

34 Allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu üks aspekt on teiste audiitorite
tööle tuginemise määr. Võimalikud on kolm stsenaariumi: i) ei tugineta teiste 
audiitorite tööle ja tehakse täielik substantiivne testimine; ii) tuginetakse osaliselt 
teiste audiitorite tööle ja tehakse vähendatud mahus substantiivne testimine; iii) 
tuginetakse täielikult teiste audiitorite tööle ilma täiendava testimiseta. Täielik 
tuginemine suurenes 15%-lt tehingutest 2020. aastal 34%-le tehingutest 2021. aastal. 
Oleme jätkuvalt seisukohal, et nii ulatuslik tuginemine teiste audiitorite tööle on 
vastuolus allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu eesmärgiga, milleks on 
hinnata nende vigade määra, mis on püsima jäänud pärast kõiki DG INTPA poolt vigade 
vältimiseks, avastamiseks ja parandamiseks läbi viidud juhtimiskontrolle. 

2021. aasta tegevusaruande läbivaatamine 

35 2021. aasta tegevusaruande peadirektori kinnitav avaldus ei sisalda ühtegi
reservatsiooni. Alates 2018. aastast vähendas DG INTPA märkimisväärselt 
reservatsioonide ulatust (st nendega hõlmatud kulude osakaalu). 5. joonisel on 
näidatud aasta tegevusaruannetes (2011–2021) esitatud reservatsioonide ulatus. 

14 Mõne valimisse kuuluva tehingu suurus on suurem kui valimi samm; seetõttu oli valimi 
lõplik suurus 412. 

15 Vt meie 2017., 2018., 2019. ja 2020. aasta EAFe käsitleva aastaaruanded. 
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Joonis 5. DG INTPA aasta tegevusaruannetes (2011–2021) esitatud 
reservatsioonid 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

36 Leiame, et reservatsioonide puudumine 2021. aasta tegevusaruandes ei ole
põhjendatud, ja oleme seisukohal, et see tuleneb osaliselt allesjäänud veamäära 
kokkuleppelise toimingu piiratusest, arvestades, et meie järeldused selle toimingu 
kohta puudutavad ka sellel põhinevaid veariski sisaldavaid summasid. DG INTPA 
hinnangul oli maksete tegemise seisuga veariski sisaldav summa kokku 79,65 miljonit 
eurot16 (1,41% 2021. aasta kulutustest) ja kontode sulgemise seisuga veariski sisaldav 
summa kokku 66,03 miljonit eurot17. Maksete tegemise seisuga veariski sisaldavast 
summast korrigeerib DG INTPA enda hinnangul järgnevatel aastatel oma kontrollidega 
13,62 miljonit eurot (24%) (seda summat nimetatakse korrektsioonivõimeks). 

37 DG INTPA teeb tööd selle nimel, et parandada korrektsioonivõime arvutamiseks
vajalike andmete kvaliteeti. 2021. aastal jätkas ta tagasinõudmisi ja 
raamatupidamisandmete kvaliteeti käsitlevat koolitustegevust ja sellealase teadlikkuse 

16 See on komisjoni parim konservatiivne hinnang aasta jooksul heaks kiidetud, kuid makse 
tegemise ajal kehtinud lepingulistele ja regulatiivsetele nõuetele mittevastavate asjaomaste 
kulutuste kohta. 

17 Vt DG INTPA 2021. aasta tegevusaruanne, lk 34. 
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suurendamist18. Nagu varasematelgi aastatel, kontrollis DG INTPA sihipäraselt 
tagasinõudekorraldusi, et tuvastatud lahknevused kõrvaldada. Vaatasime läbi 2021. 
aasta korrektsioonivõime arvutamise. Testisime 35% (väärtuse järgi) kogu 
tagasimaksenõuete üldkogumist ning ei leidnud oma valimis vigu. 

38 Selleks et muuta finantsaruandlus kõigis komisjoni peadirektoraatides ühtsemaks,
koostati 2020. aastal kuuest näitajast koosnev finantstulemuskaart19. 2021. aastal lisati 
veel neli näitajat20. Neist kümnest näitajast kuut kohaldati 2021. aastal EAFide ja 
usaldusfondide suhtes. Kulukohustuste üldise täitmise näitaja tulemuseks sai DG INTPA 
2021. aastal ELi eelarve puhul 99% ja EAFide puhul 97% (2020 aastal vastavalt 95% ja 
94%). Õigeaegsete maksete näitaja tulemuseks sai DG INTPA 2021. aastal ELi eelarve 
puhul 97% ja EAFide puhul 95% (2020. aastal vastavalt 98% ja 97%). 

18 ELi delegatsioonide kohalike töötajate erikoolitus tagasinõudekorralduste sisestamise 
suuniste teemal. 

19 Finantstulemuste kaart koosneb kuuest standardsest finantsnäitajast Euroopa Komisjoni kui 
terviku kohta. Selle eesmärk on võrrelda kõiki komisjoni peadirektoraate ja 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. 

20 Neli täiendavat näitajat on järgmised: 7) kulukohustuste õigeaegne vabastamine, 8) arvete 
registreerimise aeg, 9) raamatupidamisandmete kvaliteet, 10) juhtimisandmete kvaliteet. 
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Järeldus ja soovitused 

Järeldus 

39 Üldine auditi tõendusmaterjal näitab, et EAFide 31. detsembril 2021 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. 

40 Kogu auditi tõendusmaterjal näitab, et 31. detsembril 2021 lõppenud
eelarveaastal 

a) ei olnud EAFide tulud olulisel määral vigadest mõjutatud;

b) olid EAFide maksetehingud olulisel määral vigadest mõjutatud (vt punktid 19–25).
Meie hinnangul on veamäär 4,6%, mis põhineb meiepoolsel tehingute testimisel.

Soovitused 

41 III lisas esitatakse meie leiud meie 2018. aasta aastaaruandes esitatud kahe
soovituse põhjal võetud meetmete kohta. DG INTPA on ühe soovituse täitnud 
suuremas osas21 ja teise osaliselt. 

42 Kontrollisime ka 2019. ja 2020. aasta aastaaruandes EAFide kohta esitatud
soovituse täitmist, mis vajasid viivitamatut tegutsemist või mille rakendamine on 
kavandatud 2021. aastasse (vt III lisa). Leiame, et nii 2019. kui ka 2020. aasta puhul on 
kaks soovitust osaliselt täidetud ja üks veel täitmata. 

43 Mainitud analüüsi ning 2021. aastat puudutavate leidude ja järelduste alusel
esitame komisjonile järgmised soovitused (vt 2. selgitus). 

21 Järelkontrolli eesmärk oli uurida seda, kas meie soovituste põhjal on parandusmeetmeid 
võetud, mitte hinnata parandusmeetmete rakendamise tulemuslikkust. 
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1. soovitus. Tugevdada kontrolli õiguslike aluste üle enne
lepingute sõlmimist

Tugevdada sisekontrolli tagamaks, et lepinguid ei sõlmita ilma kehtiva õigusliku 
aluseta. 

Soovituse täitmise tähtaeg: 2023. aasta lõpp. 

2. soovitus. Arvata enne maksmist või tasaarvestamist maha
kõik kandmata kulud

Võtta asjakohaseid meetmeid, mille eesmärk on tagada, et kõik kulukohustused või 
eelmaksed, mille toetusesaajad on oma finantsaruannetes kantud kuludena 
deklareerinud, arvatakse enne maksete või tasaarvelduste tegemist maha. 

Soovituse täitmise tähtaeg: 2023. aasta lõpp. 
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Lisad 

I lisa. EAFide maksed 2021. aastal peamiste piirkondade kaupa 

Allikas: loodud kontrollikoja poolt „Tableau“ abil, kaardi taust © Mapbox ja © OpenStreetMap 
(litsentseerimise aluseks Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 litsents (CC BY-SA)). 

Euroopa Arengufondide maksed – Aafrika

10 peamist
abisaajariiki (miljonites eurodes)

1. Somaalia 219
2. Kongo Demokraatlik Vabariik 109
3. Tansaania 101
4. Uganda 84
5. Niger 81
6. Malawi 79
7. Mosambiik 74
8. Sudaan 70
9. Nigeeria 66

10. Keenia 65
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Allikas: loodud kontrollikoja poolt „Tableau“ abil, kaardi taust © Mapbox ja © OpenStreetMap 
(litsentseerimise aluseks Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 litsents (CC BY-SA)). 

Euroopa Arengufondide maksed – Kariibi mere ja Vaikse ookeani 
piirkonna riigid

Viis peamist
abisaajariiki (miljonites eurodes)

1. Paapua Uus-Guinea 29
2. Ida-Timor 9
3. Vanuatu 6
4. Fidži 5
5. Marshalli Saared 3

Viis peamist
abisaajariiki (miljonites eurodes)

1. Haiti 47
2. Jamaica 11
3. Guyana 8
4. Belize 7
5. Dominikaani Vabariik 6
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II lisa. Tegevuskavade rakendamise seis 

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.  Täidetud 

B.1
Töötada välja strateegia programmi eelarvestuse kasutamise 
vähendamiseks ja alternatiivide edendamiseks, pidades 
silmas lihtsustamist ja kulutõhusust. 

 Täidetud 

C.1

Töötada kulude kontrolli 2017. aastal vastu võetud 
tööjuhendi (Ares (2018) 1722717) kasutamise suunas, et 
kontrollida kaudse eelarve täitmise raames rahvusvaheliste 
organisatsioonide kantud kulusid. 

 Täidetud 

C.2 Jätkata ja tugevdada koostööd rahvusvaheliste 
organisatsioonidega vigade püsivaks vähendamiseks.  Täidetud 

D.1 Suurendada auditi- ja kontrolliülesannete toimimise 
järjepidevust ja sidusust.  Täidetud 

D.2 Selgitada ja edendada lihtsustatud kuluvõimaluste 
kasutamist  Täidetud 

D.3 Selgitada ja edendada tulemuspõhise rahastamise 
kasutamist  Pooleli 

D.4 Parandada allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu 
metoodikat ja käsiraamatut (uus tegevus 2019. aastast)  Täidetud 
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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.  Täidetud 

B.1 Jätkata ja tugevdada koostööd rahvusvaheliste 
organisatsioonidega vigade püsivaks vähendamiseks.  Täidetud 

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) 

 Täidetud 

C.3 Vähendada eelmaksete ülemäärast tasaarvestamist (uus 
tegevus)  Pooleli 

C.4 Hinnata kulude kontrolli tööjuhendi kasutamist (uus 
tegevus)  Täidetud 
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2021. aasta tegevuskava 

A.1 Lihtsustada ja selgitada toetustega seotud menetlusi ja 
lepingutingimusi.  Pooleli 

B.1 Jätkata ja tugevdada koostööd rahvusvaheliste 
organisatsioonidega vigade püsivaks vähendamiseks.  Täidetud 

B.2
Käsitleda kõrge riskitasemega tähelepanekuid, mis tehti 
siseauditi talituse auditis välistegevuse sambapõhise 
hindamise kohta (uus tegevus). 

 Täidetud 

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) 

 Täidetud 

C.3 Tegeleda eelmaksete ülemäärase tasaarveldamisega seotud 
haavatavusega.  Pooleli 

C.4 Hinnata kulude kontrolli tööjuhendi kasutamist  Täidetud 

C.5 Jagada teavet sageli esinevate vigade kohta asjaomaste 
kontrolli sidusrühmadega (uus tegevus).  Pooleli 

Allikas: Euroopa Komisjon 2019, 2020 ja 2021 tegevuskavad. 
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III lisa. Soovituste põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täidetud 

Täitmata Ei ole 
asjakohane 

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. 

X22 

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 

22 Komisjon tõhustas teabevahetust rahvusvaheliste organisatsioonidega seoses meie õigusega dokumentidega tutvuda. Mõned organisatsioonid, näiteks 
Maailmapanga Grupp (WBG), parandasid koostööd meiega, teised aga mitte. Mõned Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) organisatsioonid, nagu 
ÜRO Lastefond (UNICEF), Rahvusvaheline Migratsiooniamet (IOM) ja ÜRO Arenguprogramm (UNDP), võimaldavad tõendavatele dokumentidele jätkuvalt 
ainult lugemisõigusega juurdepääsu. 
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täidetud 

Täitmata Ei ole 
asjakohane 

Puudulik 
tõendusmaterjal Suuremas 

osas Osaliselt 

2019 

1. soovitus:

parandada veelgi allesjäänud veamäära 
kokkuleppelise toimingu metoodikat ja 
käsiraamatut, et käsitleda käesolevas aruandes 
tuvastatud probleeme ja suurendada toimingus 
esitatud veamäära usaldusväärsust; 

Tähtaeg: 2021. aasta lõpuks 

X 

2020 

1. soovitus:

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 lõpuks 

X23 

23 Vt 2018. aasta 1. soovitus. 
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täidetud 

Täitmata Ei ole 
asjakohane 

Puudulik 
tõendusmaterjal Suuremas 

osas Osaliselt 

2. soovitus:

esitada reservatsioonid kõigi suure riskiga 
valdkondade kohta, olenemata nende osakaalust 
kogukulutustes ja nende finantsmõjust. 

Tähtaeg: 2021. aasta tegevusaruande avaldamise 
aeg 

X 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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Euroopa Komisjoni vastused 
eelarveaasta 2021 aastaaruandele 

8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondist 
rahastatud tegevuste kohta 
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KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 

2021. AASTA ARUANDELE 

„AASTAARUANNE 8., 9., 10. JA 11. EUROOPA ARENGUFONDIST 

RAHASTATUD TEGEVUSTE KOHTA“ 

SISSEJUHATUS KOMISJONI VASTUSTELE 

Komisjon juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa Arengufondide (EAF) rakendamine toimub 
riskantses, keerulises ja kiiresti muutuvas keskkonnas. Fondide rakendamine on mitmekesine  

- geograafilise hajutatuse poolest – sellega on hõlmatud paljud eri delegatsioonid üle
maailma;

- rakendusüksuste ja partnerriikide poolest – neil on erinev juhtimis- ja kontrollivõimekus
ning nende seas on nii väikseid kohalikke vabaühendusi kui ka rahvusvahelisi
organisatsioone;

- abi andmise meetodite poolest – traditsioonilised projektid, eelarvetoetus, valdkondliku
poliitika toetamise programmid, toetus ülemaailmsetele rahastamisvahenditele,
segarahastamine, eelarvelised tagatised ja muu.

Peale selle toimus EAFi rahastatav tegevus 2021. aastal COVID-19 pandeemia põhjustatud 
probleemide ja teatavates partnerriikides toimunud kiirete poliitiliste muutuste kontekstis. 

Komisjon leiab, et selliste probleemide taustal on täiesti veavaba stsenaarium ebatõenäoline. 
Komisjon võtab aga kõik vajalikud meetmed, et tagada EAFi täielik ja tõhus rakendamine kooskõlas 
kehtiva õigus- ja finantsraamistikuga. Komisjon jätkab oma menetluste kohandamist ja täiustamist, 
et vigade esinemise riski veelgi vähendada, võttes arvesse kontrollikoja kinnitava avalduse 
tulemusi. Tegevuskava, mille rahvusvahelise partnerluse peadirektoraat igal aastal vastu võtab, 
sisaldab muu hulgas selliseid vigade vähendamisele suunatud meetmeid nagu menetluste 
lihtsustamine, suunised, koolitus ja teadlikkuse suurendamise kampaaniad. Kontrollikoja 
2021. aasta soovituste elluviimiseks võtab komisjon täiendavaid asjakohaseid meetmeid oma 
sisekontrollisüsteemi tugevdamiseks, võttes arvesse ka kulutõhusust. 

TEHINGUTE KORREKTSUS 

2. selgitus. Vigade näited

Õigusliku aluse puudumine, mis toob kaasa rahastamiskõlbmatud kulud 

Mis puudutab Nigeris rahvusvahelise organisatsiooniga toetuslepingu sõlmimisel esinenud vealiiki, 

siis võtab komisjon asjakohased leevendusmeetmed. Komisjon juhib aga tähelepanu asjaolule, et 

kõnealune projekt aitas oluliselt kaasa riigi rahanduse juhtimise kvaliteedi parandamisele. Sellega 

tagati rahaliste vahendite tagasinõudmine avaliku sektori asutuste poolt ning piirati samas häireid 

avalike teenuste toimimisel. 

388



Oluliste tõendavate dokumentide puudumine 

Mis puudutab teise projektiga töötama määratud töötaja palgakulusid, siis juhib komisjon 

tähelepanu asjaolule, et neid rahastamiskõlbmatuid kulusid ei olnud võimalik teha kindlaks 

dokumentide põhjal, mille rahvusvaheline organisatsioon pidi makse vabastamiseks kooskõlas 

allkirjastatud lepinguga esitama. Tuleb rõhutada, et tegemist on väga edukalt rakendatud 

projektiga, millega esmakordselt toetati ja arendati kaubandusliku metsanduse väärtusahelat 

Ugandas ning mille raames ühtlasi tegeleti otse erasektori investeeringute stimuleerimisega. 

Osa kandmata kuludest põhjustas projektiga seotud rahastamiskõlbmatuid kulusid 

Mis puudutab kulukohustustega kaetud, ent kantud kuludena deklareeritud summasid, siis juhib 

komisjon tähelepanu asjaolule, et kuna lõplik rahastamiskõlblik summa määratakse kindlaks alles 

pärast toetusesaaja lõpparuande saamist, käsitatakse seda viga ajutisena. Kulukohustustega 

kaetud summasid kasutatakse kuni projekti lõpuleviimiseni. 

Komisjon suurendab teadlikkust ja kontrolle, et vältida ülemääraste summade heakskiitmise 

probleemi, ning nõuab asjaomastelt üksustelt selgemat aruandlust. 

Riigihanke-eeskirjade tõsine rikkumine: riikliku eelarvevahendite käsutaja 

põhjendamatud otsused 

Mis puudutab järeldust seoses riikliku eelarvevahendite käsutaja otsusega riigihanke kohta, siis 

rõhutab komisjon, et hoolimata hankeetapis esinenud probleemidest osutati taotletud teenust 

edukalt. Vahendite tagastamiseks korraldati kohtumine, millel osalesid transpordi- ja 

välisministeeriumid, ning esitatud soovitused, mis on Malis teehoolduse parandamiseks väga 

kasulikud, on täidetud. 

22. Komisjon tegutseb kolmandates riikides keerulises poliitilises ja tehnilises kontekstis ning teeb

koostööd paljude partnerite, näiteks partnerriikide, rahvusvaheliste organisatsioonide või
liikmesriikide asutustega. Järjekindlalt tuginetakse tegevuskavadele, et hoida veamäär võimalikult
madal, aga täiesti veavaba stsenaariumit ei pea komisjon selles kontekstis tõenäoliseks.

23. Komisjon märgib, et enamik kvantifitseeritavaid vigu, mida oleks saanud vältida, olid tingitud

ülemääraste summade heakskiitmisest (kümme juhtumit), ja mitu seda liiki vigade ennetamiseks
võetavat meedet on pooleli. Mis puudutab kaheksat mittekvantifitseeritavate vigade juhtumit, siis
ei nõustu komisjon neist kahega, ja veel neli viga oli seotud ühe lepinguga, mis kaasati valimisse
neli korda eri tehingute kontekstis, ent seejuures oli tegemist ühe ja sama täitmisgarantiid käsitleva
veaga. Komisjon märgib, et tehingus esinenud viga ei tähenda tingimata põhjendamatult makstud
summat, mis tuleb tagasi nõuda.

24. Komisjon lõpetas 2022. aastal 2018. aastast kehtinud kulude kontrollimise tingimuste

hindamise. Järeldati, et need tingimused võimaldavad võtta seoses rahastamiskõlbmatute
kuludega tõhusalt järelmeetmeid (kulude kontrollimise aruande vorm hõlmab tehingute ja vigade
loetelu sisaldavat lisa).

25. 2021. aasta septembris ja 2022. aasta mais vaatas komisjon läbi kulude kontrollimise

tingimused. Komisjon kavatseb analüüsid veelgi põhjalikumaks muuta ja käsitleda muid aspekte,
näiteks valimite moodustamist, ning võtta arvesse saadud kogemusi ja vastuseid 2022. aasta
veebruaris auditite raamlepingu kasutajate seas läbiviidud uuringule.
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27. Komisjon on teadlik kontrollikoja kindlakstehtud juhtumitest, mille puhul juurdepääs

dokumentidele on üksnes kirjutuskaitstud kujul, ja juhib jätkuvalt Ühinenud Rahvaste
Organisatsiooni asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide tähelepanu vajadusele anda
audiitoritele vajalik teave.

Komisjon teeb asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide ja kontrollikojaga tihedat koostööd, et 
leida dokumentidele juurdepääsu probleemile vastuvõetav lahendus. 

Täpsemalt reageeris komisjon pärast seda, kui teda neist kolme ÜRO organisatsiooniga seotud 
juhtumist teavitati, kiiresti ja astus veelgi tihedamasse dialoogi asjaomaste ÜRO 
organisatsioonidega, et hõlbustada kontrollikoja pooleliolevat tööd. 

AASTA TEGEVUSARUANNE 

28. Komisjoni kehtivate juhiste kohaselt tuleb esitada reservatsioon juhul, kui allesjäänud

veamäär ületab olulisuse piirmäära (2 %).

Peale selle on vähese tähtsusega abi eeskirjaga, mis kehtib alates 2019. aasta 
tegevusaruannetest, ette nähtud, et võimalikke reservatsioone ei peeta oluliseks tegevuse puhul, 
mis moodustab vähem kui 5 % peadirektoraadi kogumaksetest ja mille finantsmõju on alla 
5 miljoni euro. See võimaldab komisjonil anda aru üksnes olulistest probleemidest, mis ELi 
vahendite haldamist mõjutavad. Jätkuvalt on tagatud vahendite haldamise aruandluse täielik 
läbipaistvus: kõik juhtumid, mille suhtes eeskirja kohaldatakse, märgitakse aasta tegevusaruandes 
ära ja nende suhtes võetavaid järelmeetmeid jälgitakse tähelepanelikult.  

Vähese tähtsusega abi eeskirja tõttu puudusid 2019. ja 2020. aastal reservatsioonid, samal ajal kui 
2021. aastal jäid esialgsed allesjäänud veamäärad allapoole 2 % olulisuse piirmäära. 

Allesjäänud veamäära 2021. aasta kokkuleppeline toiming 

31. Komisjon nõustub, et allesjäänud veamäära kokkuleppeline toiming on oluline element, millele

peadirektori avaldus tugineb, kuid see ei ole ainus allikas, millel kinnitus põhineb. Rahvusvahelise
partnerluse peadirektoraadil on laiaulatuslik sisekontrolliraamistik ja kontrollistrateegia, mis
hõlmab kogu rakendamistsüklit. Kõik kontrolliraamistiku elemendid moodustavad aluse, millele
peadirektoraadi aasta tegevusaruandes esitatud kinnitus tugineb. Tegevusaruande põhjal
esitatakse tehingute korrektsust käsitlev teave iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes.

32. Lisaks üldisele allesjäänud veamäärale esitatakse kokkuleppelise toimingu tulemusel ka kahe

rahastamisvoo (EAF ja ELi eelarve) hinnanguline veamäär ja risk esitatakse eristatult (vt tabel
rahvusvahelise partnerluse peadirektoraadi 2021. aasta tegevusaruande leheküljel 34 ja aruande
9. lisa, kus on esitatud risk maksete tegemisel asjaomaste kontrollisüsteemide kaupa).

33. Komisjon ei käsita allesjäänud veamäära kokkuleppelist toimingut kindlust andva töövõtu ega

auditina. Sellel on konkreetne otstarve ja eraldi metoodika.

See avaldatakse rahvusvahelise partnerluse peadirektoraadi aasta tegevusaruandes, kus esitatakse 
õigesti ja õiglaselt täielik teave vahendite haldamise kohta. Komisjon ei leia, et toimingul oleks 
piiranguid, mis võiksid viia vigade alahindamiseni. 
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34. Allesjäänud veamäära metoodikaga on alati olnud ette nähtud, et allesjäänud veamäära

kokkuleppelise toimingu puhul tuginetakse teiste audiitorite tööle. Selliste audiitorite nagu Euroopa
Kontrollikoja või raamlepingu sõlminud töövõtja läbiviidud kontrolli täielik kordamine kujutaks
toetusesaajate jaoks suurt ja ebavajalikku halduskoormust ning läheks vastuollu ühtse auditi
põhimõttega. Teiste audiitorite tööle tuginemise määra ei saa eelnevalt kindlaks määrata, sest see
sõltub nende juhtude arvust, mille puhul selline tuginemine on võimalik ja asjakohane. Komisjon
nõustub aga sellega, et põhimõtteliselt ei tohiks teiste audiitorite tööle tuginemise määr oluliselt
ületada varasemaid keskmisi määrasid, välja arvatud juhul, kui see on konkreetselt põhjendatud.

2021. aasta tegevusaruande läbivaatamine 

35. Vt komisjoni vastused punktidele 28 ja 31.

36. Komisjon on seisukohal, et kooskõlas komisjoni kehtivate juhistega reservatsioonide esitamise

kohta on reservatsioonide puudumine igati põhjendatud. See tuleneb aasta tegevusaruandes
esitatud peadirektori kinnitavat avaldust toetavate eri aluste põhjalikust hindamisest.

Komisjon ei leia, et allesjäänud veamäära kokkuleppelisel toimingul oleks piiranguid, mis võiksid 
viia vigade alahindamiseni. 

JÄRELDUS JA SOOVITUSED 

Järeldused 

40.b. Komisjon tunnistab, et tehingutes esineb teatavaid vigu, ja teeb pidevalt tööd selliste vigade

kõrvaldamiseks vajalike ennetus- ja parandusmeetmete kallal.

Komisjon märgib, et tehingus esinenud viga ei tähenda tingimata põhjendamatult makstud 
summat, mis tuleb tagasi nõuda. 

Soovitused 

1. soovitus. Tugevdada õiguslike aluste olemasolu kontrollimist enne lepingute

sõlmimist

Komisjon nõustub selle soovitusega. 

2. soovitus. Arvata enne maksmist või tasaarvestamist maha kõik kandmata

kulud

Komisjon nõustub soovitusega ja leiab, et see on osaliselt täidetud. Pärast kontrollikoja eelmist 
soovitust võttis komisjon vastavaid meetmeid, nagu suuniste andmine, täiendava kontrollnimekirja 
kehtestamine ja teadlikkuse suurendamine, ning jätkab tööd ülemääraste summade heakskiitmise 
vältimise nimel. 
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© Euroopa Liit, 2022 

Euroopa Kontrollikoja taaskasutamispoliitika on kehtestatud Euroopa Kontrollikoja 
otsusega nr 6-2019 avatud andmete poliitika ja dokumentide taaskasutamise kohta. 

Kui ei ole märgitud teisiti (nt eraldiseisvates autoriõiguse märgetes), on ELile kuuluv 
kontrollikoja sisu litsentsitud vastavalt litsentsile Creative Commons Attribution 4.0 
International (CC BY 4.0). Reeglina on taaskasutamine lubatud, kui autoriõigustele on 
viidatud ja muudatused on ära märgitud. Kontrollikojale kuuluva sisu taaskasutajad ei 
tohi moonutada algset tähendust ega sõnumit. Kontrollikoda ei vastuta taaskasutamise 
tagajärgede eest. 

Kui konkreetses sisus, näiteks kontrollikoja töötajatest tehtud fotodel, on kujutatud 
tuvastatavaid eraisikuid, või kui see sisaldab kolmandate isikute teoseid, tuleb teil 
taotleda täiendavaid õigusi. 

Kui luba on saadud, tühistab ja asendab see eespool nimetatud üldise loa ja osutab 
selgelt mis tahes kasutuspiirangutele. 

On võimalik, et ELile mittekuuluva sisu kasutamiseks või taasesitamiseks tuleb küsida 
luba otse autoriõiguse omajatelt. 

6. peatükk:

• joonis 6.4: loodud „Tableau“ abil, kaardi taust ©Mapbox ja
©OpenStreetMap (litsentseerimise aluseks Creative Commons Attribution-
ShareAlike 2.0 litsents (CC BY-SA));

• selgitus 6.3: vasakul pildid Copernicuse Sentineli andmetega (2021), mida
töötlesid Sentineli keskus ja Andaluusia makseasutus.

8. peatüki lisa 8.1, EAFide I lisa:
loodud „Tableau“ abil, kaardi taust ©Mapbox ja ©OpenStreetMap
(litsentseerimise aluseks Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 litsents
(CC BY-SA)).

Tööstusomandi õigustega hõlmatud tarkvara või dokumendid, nagu patendid, 
kaubamärgid, registreeritud disainilahendused, logod ja nimed, ei kuulu kontrollikoja 
taaskasutamispoliitika alla. 

Domeeni europa.eu alla koondatud Euroopa Liidu institutsioonide veebisaitidel leidub 
linke, mis viivad muudele veebisaitidele. Kontrollikoda ei vastuta nende sisu eest ja 
soovitab teil seetõttu tutvuda nende veebisaitide isikuandmete ja autoriõiguse kaitse 
põhimõtetega. 
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Kontrollikoja logo kasutamine 

Kontrollikoja logo ei tohi kasutada ilma kontrollikoja eelneva nõusolekuta. 
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