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KOKKUVÕTE (punktid I–IX) 

Komisjoni vastused  

I. Eurostat kontrollib kogurahvatulu andmeid ning allikaid ja meetodeid, mida liikmesriigid nende 

arvutamiseks kasutavad, nii mitmeaastaste tsüklitena kui ka iga-aastaselt. Eesmärk on tagada, et 
kogurahvatulu andmed on usaldusväärsed, ammendavad ja liikmesriikide lõikes võrreldavad. 
Viimane lõpuleviidud kontrollitsükkel, mida kontrollikoja käesolev audit käsitleb, toimus 
aastatel 2016–2019. Kontroll põhineb mudelil, mille komisjon (Eurostat) koostas tihedas koostöös 
liikmesriikide statistikaametite ekspertidega. Eurostati abistab kontrollimisel kogurahvatulu 
eksperdirühm, kuhu kuuluvad Eurostati ja riiklike statistikaametite eksperdid. Kogurahvatulu 
eksperdirühma liikmed viivad läbi kogu kontrolliprotsessi vastastikuse hindamise. Kogurahvatulu 
eksperdirühm annab igal aastal välja arvamuse kogurahvatulu andmete asjakohasuse kohta; 
järgnevalt kasutab eelarve peadirektoraat neid andmeid, et arvutada liikmesriikide panus ELi 
eelarvesse kogurahvatulul põhinevate omavahendite alusel. 

III. Eurostati kontrollitsükkel hõlmab liikmesriikide allikaid ja meetodeid käsitlevate kogurahvatulu 

nimistute põhjalikku analüüsi ning liikmesriikide teatatud kogurahvatulu andmete üksikasjalikku 
analüüsi, mille tulemusel võidakse esitada tegevuspunktid või reservatsioonid, et tagada nende 
andmete võrreldavus, usaldusväärsus ja ammendavus. Selle kontrollitegevuse tulemusi võetakse 
arvesse eelarve koostamisel. Kuigi Eurostat on koostöös liikmesriikidega juba lühendanud 
kogurahvatulu kontrollitsükli pikkust, nõuab see töö piisavat aega, et mitte kahjustada selle ulatust 
ega kvaliteeti. 

VI. Komisjon tunneb heameelt kontrollikoja järelduse üle, et kontrolliprotsess oli tõhus. 

Tuvastatud suure riskiga küsimustega tegeleti riikidevaheliste võrdluste tegemise ja läbivate 
reservatsioonide esitamise teel. 2016.–2019. aasta tsüklis viis Eurostat kõik 16 riikidevahelist 
võrdlust läbi õigel ajal ja komisjon peab seda oluliseks saavutuseks. Viis läbivat reservatsiooni 
esitati tsükli lõpus koos tehingupõhiste reservatsioonidega. Eespool kirjeldatut arvesse võttes leiab 
komisjon, et kogurahvatulu 2016.–2019. aasta kontrollitsükli käigus tuvastatud suure riskiga 
küsimustega tegeleti üldiselt õigel ajal. 

VII. Töö suure riskiga läbivate küsimuste vallas kajastas Eurostati asjaomase prioriseerimise 

tulemusi. Selle tagajärjel loobuti kahe väiksema potentsiaalse mõjuga küsimuse käsitlemisest ja 
kitsendati analüüsi käsitlusala veel kolme küsimuse puhul. Ülejäänud küsimuste puhul hinnati, et 
need vajavad ühetaolist kõrget kontrollitaset. Prioriseerimise tulemustest ja tagajärgedest anti aru 
kogurahvatulu komiteele, kes need heaks kiitis. 

Komisjon leiab, et kõik algatused, mida kontrollikoda punktis 69 nimetas, ning liikmesriikide töö 
globaliseerumist käsitleva kogurahvatulu reservatsiooni raames tagasid piisava reageerimise 
sellele küsimusele. 

VIII. Eurostat tunneb heameelt kontrollikoja tähelepaneku üle, et kogurahvatulu kontrollitsükkel 

viidi lõpule õigel ajal ja et liikmesriikidele esitati kohasel ajal teavet selle kontrolli tulemusel tehtud 
osamaksete kohandamise kohta. Eurostati kontrollide ulatus määrati kindlaks kogurahvatulu 
andmete kontrollimise mudeli põhjal, mis kavandati koostöös kogurahvatulu komiteega, kes selle 
heaks kiitis. Kogurahvatulu 2016.–2019. aasta kontrollitsükli puhul oli rahvamajanduse 
arvepidamise süsteemi uue standardi ESA 2010 rakendamise tõttu vaja teha tõhusamat kontrolli.  
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Mis puudutab asjaolu, et reservatsioonid esitati pärast kontrollitsükli lõppu, siis märgib komisjon, et 
see on kogurahvatulu kontrolliprotsessi tavaline tunnus. 

Komisjon tunnistab, et olulisuse künnise kohaldamise korral kogurahvatulu andmete kontrollimisel 
esineb teatavaid piiranguid, sest paljudel juhtudel ei ole kindlakstehtud puuduste võimalik mõju 
kogurahvatulule nende tuvastamise ajal teada. 

IX. Komisjon nõustub kõikide soovitustega peale 2. soovituse punkti b, millega ta nõustub 

osaliselt.  

SISSEJUHATUS (punktid 1–26) 

Komisjoni vastused puuduvad.  

AUDITI ULATUS JA KÄSITLUSVIIS (punktid 27–35)  

Komisjoni vastused puuduvad.  

TÄHELEPANEKUD (punktid 36–104) 

Komisjoni vastused 

39. Komisjon tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoda tunnustab kogurahvatulu 

riskihindamismudelit ja selle rolli kõikide suure riskiga küsimuste piisavas tuvastamises. Tuleb 
tähele panna, et lisaks otsese kontrollimisega seotud tagajärgedele olid asjaolul, et liikmesriigid 
jagati riskihindamismudelis kolme riskikategooriasse, täiendavad tagajärjed kogurahvatulu 
kontrollitsükli ülesehituse seisukohast. Need hõlmasid individuaalsete riikide kontrollimise 
järjekorda/prioriseerimist, kontrollide ulatust ning ka kogurahvatuluga seotud teabekülastuste 
minimaalset arvu riigi kohta. 

44. Eurostat kasutas oma esialgsete kontrollide käigus kogutud teavet, et hinnata uuesti riski 

taset ja 2016. aastal tuvastatud 18 läbiva küsimuse võimalikku mõju. Komisjon leiab, et 
riskitaseme uus hindamine 2017. aastal andis olulisi tõendeid prioriseerimise jaoks, mille põhjal 
pöörati väiksema riskiga läbivatele küsimustele järgneval kontrollimisel vähem tähelepanu. 
Ülejäänud küsimuste puhul hinnati, et need kõik vajavad ühetaolist kõrget kontrollitaset, mis aitas 
komisjoni arvamuse kohaselt veenduda, et kogurahvatulu andmed on omavahendite arvutamiseks 
asjakohased. 

45. Üks suure riskiga läbivate küsimuste prioriseerimise oluline tagajärg oli ka kinnitus selle 

kohta, et valdava osa riikidevahelise võrdluse jaoks algselt tuvastatud küsimuste puhul tuleks 
tõepoolest võtta järelmeetmeid üksikasjaliku kontrolli kaudu riikide lõikes. Eurostat viis kõik 
riikidevahelised võrdlused tsükli jooksul õigel ajal lõpule, mille tulemusel tehti nendes valdkondades 
täiendavaid parandusi tegevuspunktide ja/või reservatsioonide kaudu, mida liikmesriigid järgisid. 
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Ühine vastus punktidele 46 ja 47. Komisjon märgib, et kontrollikoja analüüsis 

A-tegevuspunktide kohta võeti arvesse üksnes nende tegevuspunktide mõju, mille liikmesriigid 
rahuldavalt täitsid. Selles ei arvestatud tegevuspunktide ebarahuldava täitmise korral kehtestatud 
reservatsioonide mõju, sest see teave ei olnud auditi läbiviimise ajal kättesaadav. Realistlikult võib 
eeldada, et vastavate reservatsioonide mõju on suurem kui tegevuspunktidel. 

Komisjon märgib, et valitud liikmesriikide arvele langeb veerand riikidevaheliste võrdluste tulemusel 
kehtestatud tegevuspunktidest. 

48. Pärast läbivate küsimuste prioriseerimist 2017. aastal vaadati kogu riskihindamine kooskõlas 

kogurahvatulu komitees kokku lepitud lähenemisviisiga 2018. aastal veel kord läbi. Kui see oli 
asjakohane, ajakohastati uue teabe kättesaadavaks saamisel iga liikmesriigi tulemusi 
individuaalsete kriteeriumide alusel. Selle ajakohastamise tulemusel ei tekkinud vajadust muuta 
läbivate küsimuste loetelu ega neid täiendavalt prioriseerida. 

50. Mis puudutab kontrollide kavandamist ja prioriseerimist, siis sõltub kontrolli algus (ja 

individuaalsete riikidega tegelevate ametnike tehtavate kontrollide järjekord) riskitasemest. Lisaks 
oli algusest peale kavas, et kui riikide külastamine on asjakohane, võivad selle järjestikused voorud 
toimuda kuni 2019. aasta detsembrini (dokument GNIC/332 „Kogurahvatulu kontrollimine 
omavahendite kindlaksmääramiseks – kontrollimeetodi kirjeldus“), mis võib mõjutada 
tegevuspunktide esitamise aega nende riikide puhul, kuhu tehakse mitu külastust. 

51. Komisjon märgib, et see analüüs põhineb tegevuspunktide esitamise ajal ja selles ei võeta 

arvesse eelnevaid etappe, nagu kogurahvatulu nimistu hindamise küsimustike esitamine, küsimuste 
sõnastamine ja liikmesriikide vastuste esialgne hindamine, teabekülastuste korraldamine jne. 
Kõnealused eelnevad etapid võivad täiendavalt tõendada, et Eurostat peab esmatähtsaks suure 
riskiga riikide kontrolle. 

53. Eurostat lähtus riikide kontrollimise prioriseerimisel riskihindamismudeli tulemustest ja 

muudest asjakohastest raamdokumentidest. Üldiselt prioriseerisid riikidega tegelevad ametnikud 
oma kontrolle (sealhulgas kogurahvatuluga seotud teabekülastuste korraldamist) nende portfelli 
kuuluvate riikide riskitaseme põhjal. 

Peale selle näitab tegevuspunktide esitamise vähenev suundumus seda, et Eurostat püüdis esitada 
tegevuspunktid protsessi võimalikult varajases etapis. 

56. Otseselt kontrollitavad kogurahvatulu komponendid valiti kooskõlas asjaomaste 

raamdokumentidega, nimelt dokumendiga GNIC/333, mis käsitleb riskihindamismudelit 
kogurahvatulu kontrollimiseks omavahendite arvutamise eesmärgil, ja dokumendiga GNIC/334, 
milles on esitatud otsese kontrollimise suunised. 

Riskihindamise teise osa tulemused ei kohusta riigiga tegelevat ametnikku valima otsest 
kontrollimist suurima tulemusega valdkondades. Riskihindamine (teine osa) on vahend, mis seda 
valikut hõlbustab – selle tulemusel moodustub kogum, mille seas valik teha –, kuid ei määra seda 
lõplikult kindlaks. Iga otseselt kontrollitava valdkonna valik põhines kehtestatud riskihindamisel, 
riigiga tegeleva ametniku kvalitatiivsetel kaalutlustel ja konsultatsioonidel kogurahvatuluga 
tegeleva rühma juhiga. 

58. Eurostat ja asjaomane liikmesriik leppisid kõikides tegevuspunktides kokku. See kokkulepe 

hõlmas tähtaega, millest tuli kinni pidada ja mis tegelikult tähendas töö prioriseerimist, võttes 
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arvesse mitut tegurit, nagu statistiliste allikate kättesaadavus, asjaomaste küsimuste keerukus, 
läbivaatamised, ajakavad, töökoormus jne.  

59. Komisjon leiab, et liikmesriigid on pädevad hindama tegevuspunktide keerukust ja võimalikku 

mõju ning nendega tehtavat tööd kokkuleppel Eurostatiga vajaduse korral vastavalt kavandama ja 
prioriseerima. Seda lähenemisviisi järgiti kogu kontrollitsüklis. 

62. Komisjon tunneb heameelt selle üle, et liikmesriigid hindavad koostöö kvaliteeti ja 

kogurahvatulu andmete kontrollimise protsessis esitatud suuniseid. 

63. Finantsvaradega kauplemise marginaalidega ja päevarahade käsitlemisega seotud kaks 

küsimust on väga keerulised teemad, mille puhul asjaomased eksperdid (vastavalt EKP eksperdid 
finantsvaradega kauplemise marginaalide ja Eurostati eksperdid päevarahade käsitlemise puhul) 
vajasid aega, et koostada selged tegevussuunised, mida liikmesriigid reservatsioonidega 
tegelemiseks vajavad. 

Komisjon võtab mõne riikliku statistikaameti soovitused teadmiseks, kuid on seisukohal, et 
kogurahvatulu andmete omavahendite arvutamise eesmärgil kontrollimise protsessi osana on 
asjakohaste kanalite kaudu juba esitatud vastavaid suuniseid, näiteks kogurahvatulu komitee / 
kogurahvatulu eksperdirühma esitatud soovituste vormis. 

66. Eurostat on globaliseerumisega seotud küsimusi ettevõtlusstatistika seisukohast juba palju 

aastaid käsitlenud (näiteks keskendudes kaubavoogude asümmeetriale ja mikroandmete 
seostamisele), mis on aidanud parandada rahvamajanduse arvepidamises globaliseerumise 
mõõtmise aluseks olevat taristut. Oluline mõju kogurahvatulule tulenes aga suurtest järskudest 
muutustest rahvusvaheliste ettevõtete ärimudelites pärast 2010. aastate keskpaigas ELis tehtud 
regulatiivseid/maksualaseid muudatusi, mis mõjutasid eelkõige teatavaid liikmesriike, näiteks kogu 
bilansi ümberpaigutamine Iirimaa puhul, mille kontrollikoda märkis ära punktis 68. 

67. ELis toimusid paljude aastate jooksul rahvusvaheliste ettevõtete ärimudeli aeglased 

muutused ja seejärel alates 2014. aastast teatavad suhteliselt suured muutused üksikute suurte 
rahvusvaheliste ettevõtete puhul. Eelkõige tõid teatavate maksude optimeerimise korralduste 
kaotamine ja muudatused ELi käibemaksusüsteemis kaasa kiired muutused mõningate 
rahvusvaheliste ettevõtete ärimudelites. 

70. Globaliseerumist käsitleva reservatsiooni kohaldamist on arutatud liikmesriikidega 

kogurahvatulu eksperdirühma koosolekutel. Nende arutelude käigus pakuti võimaliku esimese 
võrdlusaastana välja aasta 2016. Mitu liikmesriiki oli aga selle lahenduse vastu, väites, et sellest on 
möödas liiga palju aega, ja rõhutades, et nende kogurahvatulu katseprojekti raames saadud 
kogemuste põhjal on rahvusvahelistelt ettevõtetelt sisuliselt võimatu vajalikku teavet 2016. aasta 
kohta saada. Võttes arvesse seda olukorda, rahvusvahelisi ettevõtteid käsitlevast kogurahvatulu 
katseprojektist saadud asjaomaseid tõendeid, katvuse ja usaldusväärsusega seotud võimalikke 
probleeme ning koormust rahvusvahelistele ettevõtetele ja riiklikele statistikaametitele, otsustas 
komisjon valida esimeseks võrdlusaastaks 2018. aasta. 

71. Komisjon on seisukohal, et globaliseerumist käsitleva reservatsiooni ajastus, see tähendab 

selle kohaldamine alates 2018. aastast, on asjakohane. Komisjoni talitused kordavad, et nende 
arvamuse kohaselt on riiklike statistikaametitega sihtotstarbelistel kohtumistel põhjalikult arutatud 
lähenemisviis ja ajastus nõuetekohased ja proportsionaalsed, põhinevad hinnatud riskidel ja on 
täielikult kooskõlas juba saadud kindlusega. Komisjon ei nõustunud 2020. aasta kinnitava avalduse 
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aruandes esitatud kontrollikoja soovituse vastava osaga ja jääb selles küsimuses oma seisukoha 
juurde. 

72. Globaliseerumisega seotud läbiva küsimuse võimalikku mõju kogurahvatulule hinnati läbivate 

küsimuste riskihindamise raames eesmärgiga prioriseerida nende küsimuste alast tööd (mille 
tulemusel peeti globaliseerumisega seotud tööd prioriteetseks). Peamine tegur, mida tol ajal 
arvesse võeti, oli globaliseerumise nähtuse ulatus, sest globaliseerumise võimaliku puuduliku 
käsitlemise tõttu rahvamajanduse arvepidamises puudusid kättesaadavad tõendid lisandväärtuse 
ja kogurahvatulu võimalikke moonutusi käsitlevate sihtotstarbeliste analüüside põhjal.  

Läbiva reservatsiooni esitamise ajal olid need tõendid aga kättesaadavad ja neid võeti arvesse. 
Rahvusvahelisi ettevõtteid käsitleva kogurahvatulu katseprojekti aruande (november 2019) 
järelduste kohaselt ei tehtud rahvusvaheliste ettevõtete kontrollimise käigus kindlaks 
lisandväärtuse olulisi moonutusi (rahvusvahelisi ettevõtteid käsitlevas katseprojektis järgitud 
lähenemisviis põhines 2016. aastal). 

73. Asjaolu, et globaliseerumine „mõjutas oluliselt rahvamajanduse arvepidamist“, ei too 

tingimata kaasa kogurahvatulu moonutusi, mis tuleks kõrvaldada reservatsiooni teel. 

Senise, näiteks rahvusvahelisi ettevõtteid käsitleva kogurahvatulu katseprojekti raames tehtud töö 
põhjal puuduvad tõendid kogurahvatulu oluliste moonutuste kohta, mis tuleneksid nende küsimuste 
võimalikust puudulikust käsitlemisest rahvamajanduse arvepidamises.  

Tuleb tähele panna, et kontseptuaalsete suuniste kohaselt käsitleti nn Iirimaa juhtumit õigesti (mis 
tähendab, et kehtestatud koostamissüsteem hõlmas ja kajastas õigesti kõnealuse ilmingu 
esinemist kogurahvatulu andmetes).  

Mis puudutab ühe liikmesriigi suhtes esitatud reservatsioonide alal tehtud töö tulemusi, mille 
kõnealune liikmesriik edastas 2021. aasta septembris, siis analüüsib Eurostat asjaomaseid 
aruandeid. 

75. Komisjon kordab, et globaliseerumist käsitleva reservatsiooni ulatust ja sellega hõlmatud 

ajavahemikku arutati põhjalikult liikmesriikidega kogurahvatulu eksperdirühmas ning et need 
kajastavad arutelude käigus väljendatud seisukohti. 

77. Komisjon viis kõik kontrollid lõpule kavandatud ajaks, see tähendab 2019. aasta lõpuks. 

Konkreetselt Prantsusmaa puhul ei olnud võimalik kontrolle 2019. aasta lõpuks lõpule viia, sest 
Prantsusmaa piisava kvaliteediga kogurahvatulu nimistu ei olnud kättesaadav ja selle suhtes 
jätkati üldise reservatsiooni kohaldamist. Prantsusmaa kogurahvatulu nimistu esitati 2020. aasta 
märtsis, seda kontrolliti ja üldine reservatsioon tühistati 2021. aastal. 

Mis puudutab asjaolu, et reservatsioonid kehtestati pärast kontrollitsükli lõppu, siis märgib 
komisjon, et see on kogurahvatulu kontrolliprotsessi tavaline tunnus. 

83. Mis puudutab olulisuse künnist, siis kiitis kogurahvatulu komitee 2014. aasta oktoobris heaks 

Eurostati väljapakutud olulisuse künnise 0,1 % kogurahvatulust. Nagu kinnitab riiklike 
statistikaametite seas tehtud kontrollikoja uuring (vt punkt 86), siis peab suur osa liikmesriike seda 
künnist piisavaks. 

85. Olulisuse künnist käsitleva raamdokumendi (GNIC/283) punktis 5 on märgitud järgmine: 

„Põhimõtteliselt võib künnise kehtestada väärtuse või protsendimäärana. Nendest kahest 
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võimalikust variandist eelistab Eurostat selgelt protsendimäära, sest väikeste riikide puhul võidakse 
väärtuse kasutamise tulemusel teha peaaegu kõikide küsimuste kohta järeldus, et need on 
ebaolulised“. 

89. Riiklikud statistikaametid lähtusid oma kogurahvatulu nimistute koostamisel kogurahvatulu 

nimistute suunistest – ühest Eurostati koostatud raamdokumendist, milles kogurahvatulu 
eksperdirühm on kokku leppinud. On liikmesriikide otsustada, kas nad kasutavad võimalust jätta 
teatava komponendi suunistes esitatud tingimustel kirjeldamata. 

90. Riiklikele statistikaametitele esitatavate küsimuste sõnastamisel lähtus Eurostat 

kogurahvatulu nimistute koostamisel kogurahvatulu nimistu hindamise küsimustikust – ühest 
Eurostati koostatud raamdokumendist, milles kogurahvatulu eksperdirühm on kokku leppinud. 

91. Vastavalt dokumendile „Kontrollimeetodi kirjeldus“ (GNIC/332) oli tegevuspunktide ja 

reservatsioonide esitamise tava järgmine: kui oli tõendeid selle kohta, et kindlakstehtud puuduse 
võimalik mõju jääb allapoole olulisuse künnist, siis ei esitatud selle puuduse kohta tegevuspunkti 
ega reservatsiooni. Eurostat järgis seda tava terves kogurahvatulu 2016.–2019. aasta 
kontrollitsüklis kõikide oma peamiste kontrollivahendite puhul (kogurahvatulu nimistu hindamise 
küsimustik, teabekülastused, otsesed kontrollid, riikidevahelised võrdlused).  

Enamiku esitatud tegevuspunktide puhul ei olnud esitamise ajal kättesaadav hinnang asjaomase 
küsimuse võimaliku mõju kohta kogurahvatulule, mis tähendab, et olulist mõju ei saanud välistada.  

Komisjon leiab, et liikmesriigid on kõige pädevamad esitama teavet ebaolulisuse kohta. 
Tegevuspunktide esitamine tähendas seda, et täielikud tõendid ebaolulisuse kohta ei olnud hõlpsalt 
kättesaadavad. 

Kehtiva tegevuspunkti või kogurahvatuluga seotud reservatsiooni, mille esitamise ajal ei olnud 
(võimalik) mõju kogurahvatulule teada, saab tühistada juhul, kui esitatakse tõendid ebaolulisuse 
kohta. 

92. Komisjon märgib, et kontrollikoja analüüsi tulemused, mida on kirjeldatud punktis 92, 

tähendavad seda, et lausa 25 %-l uuritud tegevuspunktide esitamise juhtudest, mille puhul riikide 
osutatud algne mõju arvati olevat ebaoluline, osutus lõplik mõju oluliseks. 

93. Komisjon kordab oma seisukohta, et juhul, kui täielikud tõendid olid hõlpsalt kättesaadavad, 

kohaldati olulisuse künnist terve kogurahvatulu 2016.–2019. aasta kontrollitsükli jooksul, 
sealhulgas kontrollimise varajases etapis. 

94. Kui Eurostat ja asjaomane liikmesriik leppisid kokku A-tegevuspunktis, siis võis tekkida 

vajadus metoodikat parandada. Kõnealuse kokkuleppe sõlmimise ajal ei suutnud liikmesriigid 
üldjuhul esitada täielikke tõendeid, mis võimaldaksid välistada kõnealuste küsimuste olulisuse, või 
eelistasid nad kõigepealt asjaomast metoodikat selgitada. 

Seoses kogurahvatulu kontrollimisega on liikmesriigid kontrolliprotsessi kõikides etappides kõige 
pädevamad esitama tõendeid ja näitama, et küsimus ei ole oluline. Selle põhjal hindab Eurostat 
seejärel tõendite usaldusväärsust. Kogurahvatulu 2016.–2019. aasta kontrollitsükli jooksul ei 
esitatud tegevuspunkte ega reservatsioone, kui liikmesriigid tõendasid igakülgselt, et puuduse mõju 
ei ole oluline. 
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95. 2014. aastal võeti liikmesriikide rahvamajanduse arvepidamises kasutusele uus 

raamatupidamisstandard ESA 2010. Seepärast oli 2016.–2019. aasta tsükkel eriti probleemne ja 
hõlmas mitut uut elementi, nagu riskihindamist, teatavate horisontaalsete küsimuste riikidevahelist 
analüüsimist, otseste kontrollide ulatuslikumat kasutamist jne. Selle ulatuslikuma kontrollimise 
tulemusel esitati mitu tegevuspunkti ja reservatsiooni ning sellega seoses oli nii Eurostati kui ka 
liikmesriikide töökoormus suur. [Komisjoni arvamuse kohaselt oli see jõupingutus vajalik 
kogurahvatulu kontrollimise protsessi lõppeesmärgi täitmiseks, see tähendab omavahendite 
arvutamiseks kasutatavate kogurahvatulu andmete kvaliteedi kohta mõistliku kindluse tagamiseks.] 

96. Kui ligikaudne hinnang reservatsiooni mõju või võimaliku mõju kohta kogurahvatulule on 

kättesaadav, siis on see esitatud Eurostati reservatsioonide andmebaasis. Täpne lõplik mõju 
kogurahvatulule esitatakse reservatsioonide tühistamist käsitlevates tehnilistes arvamustes iga 
aasta kohta, mil reservatsioonid kehtivad. Enamikul juhtudel ei ole üksikasjalik teave 
kogurahvatulule avalduva mõju kohta reservatsiooni kodeerimise ajal kättesaadav; riikide 
reservatsioone sisaldavaid toimikuid/andmebaase ajakohastatakse pidevalt ja lõplik mõju on 
kodeeritud tehnilises arvamuses. 

Eurostat on aga võtnud meetmeid, et hõlbustada ülevaate saamist 2020.–2024. aasta tsükli 
jooksul esitatavate ja käsitletavate tegevuspunktide ja reservatsioonide mõjust kogurahvatulule. 

97. Analüüsitud tegevuspunktide tulemusel esitatud reservatsioonide suur arv 

(130st tegevuspunktist esitati reservatsioon 24 puhul) tähendab seda, et tõenäoliselt on kuue 
liikmesriigi puhul analüüsitud tegevuspunktides käsitletud küsimuste lõplik keskmine/mediaan-
/maksimaalne mõju suurem (ja puuduva mõjuga tegevuspunktide osakaal väiksem). On reaalne 
eeldada, et reservatsioonideks muudetud tegevuspunktid on seotud keerukamate ja/või suuremate 
küsimustega kui need, mida oli võimalik käsitleda ja sulgeda, ning toovad seega kaasa andmete 
ulatuslikuma kohandamise. 

99. Auditi läbiviimise ajaks oli tühistatud vaid väike osa reservatsioone. Kehtivate 

reservatsioonide suur arv tähendab seda, et tõenäoliselt on reservatsioonides käsitletud küsimuste 
lõplik keskmine/mediaan-/maksimaalne mõju veelgi suurem (ja puuduva mõjuga reservatsioonide 
osakaal väiksem). On reaalne eeldada, et kehtivad reservatsioonid on seotud keerukamate ja/või 
suuremate küsimustega kui need, mida oli võimalik kiiresti käsitleda ja sulgeda, ning võivad seega 
kaasa tuua andmete ulatuslikuma kohandamise. 

102. Komisjon soovib juhtida tähelepanu sellele, et kogurahvatulu kontrollimine on äärmiselt 

keeruline protsess ja selle dokumenteerimine kajastab seda keerukust. Eurostat määratles selle 
protsessi dokumenteerimise normid kogurahvatulu komitee heakskiidetud dokumendis 
„Dokumenteerimissuunised“ (GNIC/335), et kontrolli kõik etapid nõuetekohaselt dokumenteerida. 
Hoolimata dokumenteerimise teadaolevast keerukusest järgiti komisjoni arvamuse kohaselt seda 
käsitlevaid suuniseid ja see täitis oma eesmärgi hästi (näiteks tagades tegevuse jätkumise aja 
jooksul ja võimaldades juhtkonnal täita oma järelevalverolli). 

104. Eurostat võttis meetmeid, et kogurahvatulu kontrollimise alase töö dokumenteerimist 

2020.–2024. aasta tsüklis täiendavalt tõhustada ja standardida (näiteks vaadates läbi 
dokumenteerimissuunised, lisades juhised kogurahvatulu nimistu hindamise küsimustiku täitmise 
kohta, kavandades logifailide ühise vormi, et dokumenteerimine oleks veelgi ühtlustatum, 
integreerides logifailidesse teabe tegevuspunktide, reservatsioonide, järelmeetmeid vajavate 
ebaoluliste küsimuste, sealhulgas kogurahvatulule avalduva mõju kohta jne). 
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JÄRELDUSED (punktid 105–109) 

106. Komisjon leiab, et üldiselt prioriseeriti riikides tehtavate kontrollide järjekorda ja ulatust, 

lähtudes riskihinnangu tulemustest, ning et läbivate küsimustega tehtud töö kajastas selgelt 
asjaomase prioriseerimise tulemusi (vt ka vastused punktidele 44–48, 50, 51 ja 53). 

Iga otseselt kontrollitava valdkonna valik põhines kehtestatud riskihindamisel, riigiga tegeleva 
ametniku kvalitatiivsetel kaalutlustel ja konsultatsioonidel Eurostatis kogurahvatuluga tegeleva 
rühma juhiga, nagu on ette nähtud asjaomaste raamdokumentidega. Komisjon on seisukohal, et 
kogurahvatulu kontrollimise protsessi dokumenteerimine on selles osas juba väga põhjalik (vt ka 
vastus punktile 56).  

2016.–2019. aasta kontrollitsükli jooksul ei kehtestatud küll ametlikult tegevuspunktide 
prioriteetsuse astet (välja arvatud A- ja B-tegevuspunktide eristamine), kuid tegevuspunktide alase 
töö prioriseerimine tagati liikmesriikide ja Eurostati kokkuleppel üksikutele tegevuspunktidele 
erinevate tähtaegade kehtestamisega. See kokkulepe hõlmas tähtaega, millest tuli kinni pidada ja 
mis tegelikult tähendas töö prioriseerimist, võttes arvesse mitut tegurit, nagu statistiliste allikate 
kättesaadavus, asjaomaste küsimuste keerukus, läbivaatamised, ajakavad, töökoormus jne (vt ka 
vastused punktidele 58 ja 59). 

1. soovitus. Ulatuslikumalt prioriseerida suure riskiga 

küsimusi 

Komisjon nõustub 1. soovituse punktiga a. 

Komisjon nõustub 1. soovituse punktiga b. Sellega seoses püüab komisjon kooskõlas kontrollikoja 
soovitustega kogurahvatulu tulevasi tsükleid veelgi prioriseerida ja sujuvamaks muuta.  

Komisjon nõustub 1. soovituse punktiga c. Komisjon jätkab otseselt kontrollitavate valdkondade 
valimise jälgimist ja selle dokumenteerimise täiustamist, võttes arvesse ka kontrollikoja soovitusi 
dokumenteerimise kohta. 

Komisjon nõustub 1. soovituse punktiga d. Komisjon uurib koostöös liikmesriikidega võimalusi 
tegevuspunktide alase töö prioriseerimist veelgi parandada. 

107. Komisjon juhib tähelepanu sellele, et nagu kontrollikoda märkis, on liikmesriigid läbivaid 

küsimusi käsitlevate Eurostati suuniste piisavuse ja õigeaegsusega rahul (vt punktid 61 ja 62).  

Eurostat tegi koos liikmesriikidega suuri jõupingutusi globaliseerumise küsimuse käsitlemiseks. 
Komisjon leiab, et kõik algatused, mida kontrollikoda punktis 69 mainis, tagasid liikmesriikidele 
selles küsimuses õigeaegse ja piisava toetuse (vt ka vastused punktidele 66 ja 67).  

Mis puudutab globaliseerumise mõju kogurahvatulule, siis leiab komisjon, et globaliseerumist 
käsitleva reservatsiooni kohaldamine alates 2018. aastast on asjakohane. Komisjon on seisukohal, 
et lähenemisviis ja ajastus, mida on riiklike statistikaametitega sihtotstarbelistel kohtumistel 
põhjalikult arutatud, on nõuetekohased ja proportsionaalsed, need põhinevad hinnatud riskidel ning 
on täielikult kooskõlas juba saadud kindlusega. Senise, näiteks rahvusvahelisi ettevõtteid käsitleva 
kogurahvatulu katseprojekti raames tehtud töö põhjal puuduvad tõendid kogurahvatulu oluliste 
moonutuste kohta, mis tuleneksid nende küsimuste võimalikust puudulikust käsitlemisest 
rahvamajanduse arvepidamises (rahvusvahelisi ettevõtteid käsitlevas katseprojektis järgitud 
lähenemisviis põhines 2016. aastal). 
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2. soovitus. Parandada liikmesriikidele pakutava toe 

õigeaegsust ja paremini põhjendada reservatsioonide 

kohaldamisaja piiramise otsuseid 

Komisjon nõustub 2. soovituse punktiga a. Komisjon juhib tähelepanu sellele, et liikmesriigid on 
suure riskiga küsimusi käsitlevate Eurostati suuniste piisavuse ja õigeaegsusega rahul, ja püüab 
kontrollikoja soovitusi arvesse võttes pakkuda sellist tuge ka edaspidi.  

Komisjon nõustub 2. soovituse punktiga b osaliselt. Komisjon nõustub tulevaste reservatsioonidega 
hõlmatud ajavahemikke piisavalt põhjendama, kui see on asjakohane. Komisjon leiab, et 
globaliseerumist käsitleva reservatsiooni kohta, millel kontrollikoja käesolev soovitus põhineb, 
esitati piisav analüüs ja põhjendus. Kuigi komisjon nõustub, et reservatsioonidega hõlmatud 
ajavahemikke tuleks piisavalt põhjendada, leiab ta, et selles kontekstis veelgi põhjalikumate 
analüüside koostamine (kui mainitud globaliseerumise juhtumi puhul) ei tooks kaasa ressursside 
kulutõhusat kasutamist. Seepärast lükkab komisjon tagasi soovituse alapunkti selle osa, milles 
nõutakse selliseid ulatuslikke analüüse. 

109. Mis puudutab asjaolu, et reservatsioonid kehtestati pärast kontrollitsükli lõppu, siis märgib 

komisjon, et see on kogurahvatulu kontrolliprotsessi tavaline tunnus. 

Eurostati kontrollide ulatus määrati kindlaks kogurahvatulu andmete kontrollimise mudeli põhjal, 
mis kavandati koostöös kogurahvatulu komiteega, kes selle heaks kiitis. Kogurahvatulu 2016.–
2019. aasta kontrollitsükli puhul oli rahvamajanduse arvepidamise süsteemi uue standardi 
ESA 2010 rakendamise tõttu vaja teha tõhusamat kontrolli.  

Komisjon tunnistab, et seoses olulisuse künnise kohaldamisega kogurahvatulu andmete 
kontrollimisel esineb teatavaid piiranguid, sest paljudel juhtudel ei ole kindlakstehtud puuduste 
võimalik mõju kogurahvatulule nende tuvastamise ajal teada. 

3. soovitus. Veelgi parandada kontrollitsükli tõhusust 

Komisjon nõustub 3. soovituse punktiga a. Komisjon juhib tähelepanu sellele, et liikmesriigid 
väljendasid kontrollikoja uuringus positiivset arvamust olulisuse künnise praeguse taseme kohta. 
Sellest hoolimata püüab komisjon tihedas koostöös kogurahvatulu eksperdirühmaga kontrollitsükli 
tõhusust veelgi parandada, analüüsides olulisuse künnise praeguse taseme asjakohasust. 

Komisjon nõustub 3. soovituse punktiga b. Komisjon arutab liikmesriikidega võimalusi olulisuse 
mõiste tulevastes tsüklites paremini kontrollitöösse integreerida. 

Komisjon nõustub 3. soovituse punktiga c. Eurostat on juba võtnud teatavaid meetmeid, et 
kogurahvatulu kontrollimise alase töö dokumenteerimist 2020.–2024. aasta tsüklis kontrollikoja 
soovitatud suunas täiendavalt tõhustada ja standardida, ning analüüsib sellega seoses edasiste 
täiustuste võimalikkust. 
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