ET
Pressiteade

Luxembourg, 22. oktoober 2020
EL ei ole oma asutuste potentsiaali veel täielikult ära kasutanud
ELi asutused mängivad liidus üha tähtsamat rolli, kuid nende tegevust ELi kodanike huvide
tulemuslikumal teenimisel tuleb hoolikamalt hinnata. See on Euroopa Kontrollikoja täna avaldatud
aruande järeldus. Kontrollikoda hindas kõigi ELi asutuste 2019. aasta raamatupidamise
aastaaruanded usaldusväärseks (kahe erandiga) ja kinnitas varasematel aastatel saadud positiivseid
tulemusi. Esimest korda hindas kontrollikoda ka seda, kui hästi on EL võimaldanud asutustel oma
poliitikat üldsuse hüvanguks ellu viia. Audiitorite sõnul on vaja rohkem võrgustikke ja koostööd ning
suuremat paindlikkust asutuste loomisel, toimimisel ja nende tegevuse võimalikul lõpetamisel.
„Nagu igal aastal, uurisime me kõigi ELi asutuste finantsjuhtimist ja leidsime, et nende
raamatupidamise aastaaruanded on piisavalt heal tasemel,“ ütles aruannete eest vastutav
kontrollikoja liige Alex Brenninkmeijer. „Esimest korda uurisime ka seda, kuidas asutused panustavad
üldiselt ELi poliitikasse ja kodanike huvides tehtavasse koostöösse. Soovitame tugevdada asutuste
koostööd, et arendada neid ELi eksperdikeskuste ja võrgustikena.“
Finantsjuhtimine. Üldiselt kinnitasid audiitorid varasematel aastatel saadud positiivseid tulemusi. Nad
esitasid kõigi 41 auditeeritud asutuse 2019. aasta raamatupidamise aastaaruannete kohta märkusteta
auditiarvamuse, sest need annavad õiglase pildi asutuste finantsseisundist, majandustulemustest ja
rahavoogudest vastavalt arvestuseeskirjadele. Samuti ei leidnud nad peaaegu ühtegi viga asutuste
tulude ja maksetehingute seaduslikkuses ja korrektsuses, välja arvatud mõned probleemid, mis
mõjutavad Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Ameti (ACER) ja ELi
Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) makseid. Audiitorid rõhutavad, et asutused peavad
finantsjuhtimist veelgi parandama, keskendudes muu hulgas riigihangetele, huvide konfliktidele ja
värbamismenetlustele.
Tulemuslikkus. Olles varem keskendunud üksikute asutuste tulemuslikkusele, on kontrollikoda
määranud nüüd kindlaks kaks põhikriteeriumit, mille alusel kõik ELi asutused saaksid ELi poliitikale
tõhusamalt kaasa aidata.
Esiteks uurisid audiitorid, kas asutuste elutsükkel on piisavalt paindlik, et töötada asjaomase ELi
poliitika ja Euroopa koostöö heaks muutuvas ülemaailmses kontekstis. Sellega seoses leidsid nad, et
asutuste loomine, toimimine ja vajaduse korral nende tegevuse lõpetamine ei ole piisavalt paindlik.
Mõnes poliitikavaldkonnas on mitu asutust, mis võib põhjustada nende volituste ja/või tegevuse
kattuvust.
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Teiseks uurisid audiitorid, mil määral tegutsesid asutused ELi poliitika rakendamise eksperdikeskuste
ja võrgustikena, ning leidsid, et nende potentsiaali ei ole täielikult ära kasutatud. Mõnedes asutustes
täheldasid audiitorid liiga keerukat või nõrka juhtimiskorda. Näiteks on mõne asutuse haldusnõukogu
üsna suur, mis võib mõnikord põhjustada ebatõhusat otsustusprotsessi ja märkimisväärseid
halduskulusid. Kuigi haldusnõukogude koosseis võimaldab küll liikmesriikide seisukohti arvesse võtta,
ei taga see liikmesriigid oma kohustusi täidaksid.
Auditist selgub ka, et mõned asutused oleksid saanud oma rolli paremini täita, kui nad oleksid saanud
rohkem toetust liikmesriikidelt, ettevõtjatelt, komisjonilt või teistelt asutustelt. Lõpuks leidsid
audiitorid, et kuigi asutuste panus ELi poliitikasse ja koostöösse on asjakohane, ei ole seda selgelt
mõõdetud ega avalikkusele teatavaks tehtud. Rahvusvaheline teavitustegevus on samuti piiratud,
hoolimata headest tulemustest näiteks lennunduse ja õigusalase koostöö valdkonnas.
Mõned audiitorite poolt esile toodud riskid mõjutavad nii finants- kui ka tulemuslikkuse perspektiivi,
põhjustades näiteks mõnel juhul inim- ja finantsressursside ebapiisavust. Teatavad asutused sõltuvad
kriitiliste funktsioonide täitmisel liigselt välistest töövõtjatest, mis toob kaasa riigihangetega seotud
riskid. Mõned asutused ei pruugi regulatiivsetel või juhtimisalastel põhjustel olla piisavalt
reageerimisvõimelised, et kohandada oma tööprogrammi või eelarvet kiiresti muutuva keskkonnaga.
Lisaks on mõned asutused pidevalt alarahastatud, samal ajal kui teised ei suuda oma eelarvet ära
kasutada.
Audiitorid soovitavad komisjonil ja asutustel
o hinnata hoolikamalt asutuste sidusust nende tegutsemisaja jooksul ning kohandada
ressursse sellele vastavalt;
o hinnata juhtimises esinevat ebatõhusust ning parandada aruandekohustust ja
tulemusaruandlust, et mitte keskenduda ainult asutuste tegevusele, vaid ka nende olulisele
panusele poliitika rakendamisse;
o lihtsustada asutuste jõupingutusi toimida täiel määral eksperdikeskuste ja võrgustikena oma
vastavates poliitikavaldkondades.
Taustteave
ELi asutusi iseloomustavad erinevad juhtimisstruktuurid, volitused ja ülesanded ning EL on loonud
aastate jooksul mitmesuguseid asutusi erineva raskusastme ja iseloomuga ülesannete täitmiseks.
Enamikku asutusi rahastatakse peaaegu täielikult ELi eelarvest ja nende finantsjuhtimine on
läbipaistev: kontrollikoda auditeerib nende raamatupidamise aastaaruandeid. Siiski on raskem
hinnata, kui hästi asutused oma volitusi täidavad, nagu kontrollikoda on rõhutanud mitmetes
varasemates konkreetsete asutuste tulemusauditites. Aastate jooksul on audiitorid korduvalt viidanud
vajadusele parandada juhtimist, vastutust ja tulemuslikkuse aruandlust. Sel aastal täiendas
kontrollikoda esimest korda oma iga-aastaseid aruandeid ELi asutuste rahanduse kohta üldhinnanguga
tingimustele, mille raames need asutused teenivad liitu, liikmesriike ja üldsust.
„Aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta“, üksikasjalikud kinnitavad avaldused iga asutuse
kohta ning eriaruanne nr 22/2020 „ELi asutuste tulevik – võimalus suuremaks paindlikkuseks ja
koostööks“ on kättesaadavad Euroopa Kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu) 23 ELi keeles. Teave
Euroopa Kontrollikoja meetmete kohta seoses COVID-19 pandeemiaga on esitatud siin.
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