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Sissejuhatus
01 Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavate finantseeskirjade (edaspidi

„finantsmäärus“) kohaselt peab Euroopa Kontrollikoja (edaspidi „kontrollikoda“)
volitatud eelarvevahendite käsutaja, st peasekretär, andma oma ülesannete täitmisest
aru kontrollikojale ja eelarvepädevatele institutsioonidele iga-aastases
tegevusaruandes.

02 Käesolev aruanne sisaldab finants- ja juhtimisteavet, sisekontrollisüsteemide

tõhususe ja mõjususe analüüsi ning peasekretäri iga-aastast kinnitavat avaldust tema
vastutusalasse kuuluvate finantstehingute seaduslikkuse ja korrektsuse ning
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta. See täiendab kontrollikoja iga-aastast
tegevusaruannet, milles antakse ka ülevaade institutsiooni põhitegevusest ja
saavutatud peamistest eesmärkidest, võttes arvesse aasta jooksul kasutatud ressursse.

03 Allpool tutvustatakse peasekretäri tegevust ja 2021. aasta peamisi sündmusi.

Seejärel kirjeldatakse peamisi saavutatud tulemusi ja eri juhtimisvaldkondade
tegevust, sealhulgas peasekretärile kättesaadavaks tehtud eelarve- ja inimressursside
kasutamist. Eraldi osades esitatakse sisekontrollisüsteemide tulemused ja eelarve
täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavate institutsioonide poolt kontrollikojale
tehtud tähelepanekute põhjal võetud meetmed. Viimane osa sisaldab volitatud
eelarvevahendite käsutaja, st peasekretäri kinnitavat avaldust. Lisas esitatakse
finantsmääruses nõutav konkreetne teave eelarve haldamise ja finantsjuhtimise kohta.
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Peasekretär
04 Peasekretäri ülesanne on tagada ressursid, teenused ja rajatised, mida

kontrollikoda vajab oma ülesannete ja strateegiliste eesmärkide täitmiseks.
Peasekretär vastutab kontrollikoja halduse ja personalijuhtimise, eelarve,
keeleteenuste ja väljaannete, koolituse, digitaalse töökeskkonna, turvalisuse ja
ohutuse ning talitluspidevuse eest (rajatised, meditsiiniteenistus jne). Ta teeb
järelevalvet ka kontrollikoja sekretariaadi üle, mis tagab kontrollikoja kolleegiumi
koosolekute sujuva ettevalmistamise ja nende põhjal meetmete võtmise.

05 Peasekretäri ülesannete täitmise tagavad kolm direktoraati ja kaks teenistust:
o

personali, finantsküsimuste ja üldteenuste direktoraat (SG1-DHR) vastutab
töölevõtmise, karjääriedenduse, koolituse, lähetuste, personalijuhtimise,
turvalisuse ja meditsiiniteenistuse eest;

o

informatsiooni, töökeskkonna ja innovatsiooni direktoraat (SG2-DIWI) vastutab
füüsilise töökeskkonna (hooned, tehnilised rajatised, kontoriruumid ja logistika),
digitaalse töökeskkonna (IT-tehnika, -teenused ja -seadmed) ja raamatukogu eest;

o

keeleteeenuste direktoraat (SG3-LED) osutab kontrollikojas tõlke, keeleabi ja
väljaannetega seotud teenuseid;

o

andmekaitseametnik jälgib ELi andmekaitse-eeskirjade järgimist ja tegeleb
isikuandmete kaitse tagamisega;

o

infoturbeametnik vastutab infoturbe juhtimise ja kavandamise,
infoturbepõhimõtete väljatöötamise ja rakendamise, teaberiskide leevendamise
ning infoturbeauditite tegemise eest.

06 2021. aasta detsembri lõpus oli peasekretariaadis 338 töötajat, kes olid määratud
erinevatesse direktoraatidesse ja osakondadesse (vt joonis 1). Lisaks töötas
direktoraadis SG2-DIWI märkimisväärne arv väliseid teenuseosutajaid, kes tegelesid
kontrollikoja IT-projektidega (82 koosseisuvälist töötajat [mitte kõik täistööajaga]).
Seitse välist teenuseosutajat töötas ka direktoraadis SG1-DHR (meditsiiniteenistuses).
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Joonis 1. Personali jaotus peasekretariaadis
Ametnikud
Peasekretär

3

Sekretariaat

4

Ajutised

Lepingulised

2

5
2

6

DHR

50

19

DIWI

55

3

7

65

13

18

146

LED

115

113

44

Personal kokku
teenistuste kaupa

Andmekaitseametnik

2

2

Infoturbeametnik

1

1

230

37

Personal kokku:
338

71

Allikas: Personali, finantsküsimuste ja üldteenuste direktoraat

07 Peasekretariaat haldab peaaegu kogu kontrollikoja eelarvet (152 796 727 eurot,

mis moodustab 99,4% kontrollikoja eelarvest). 2021. aasta eelarve täitmise määr oli
rahuldav: kulukohustustega seoti 96,8% lõplikest assigneeringutest ja makseid tehti
summas 140 151 259 eurot, mis moodustab 94,5% kulukohustustest (vt tabel 1).
Ülejäänud eelarveread on seotud kommunikatsiooni- ja õigusabikuludega ning
lähetuskuludega, mida peasekretariaat otseselt ei halda. Andmekaitse- ja
infoturbeametnikud kulusid ei halda.

Tabel 1. Peasekretariaadi hallatav eelarve (eurodes)
Direktoraat

Assigneeringud

Kulukohustused

Personal, finantsküsimused ja
üldteenused

137 234 227

132 467 760

131 848 552

Informatsioon, töökeskkond ja
innovatsioon

14 751 000

14 747 585

7 579 044

1 212 000

1 024 619

723 663

153 197 227

148 239 964

140 151 259

99,7%

99,8%

99,9%

Keeleteenused
Kokku
% kontrollikoja eelarvest

Allikas: Personali, finantsküsimuste ja üldteenuste direktoraat.

Maksed

7

Aasta olulisemad sündmused
08 Kogu aasta vältel oli peasekretäri peamine prioriteet leevendada COVID-19

pandeemia mõju töötajate tervisele ja turvalisusele, säilitades samal ajal
talitluspidevuse ja otsustusprotsessi toimimise. Peasekretär hindas pandeemia mõju
töötajate tulemuslikkusele, töö- ja eraelu tasakaalule, haldusteenustele ja
auditiprotseduuridele. Analüüs näitas, et töötajad kasutasid ära uusi digilahendusi ja
kaugtööle omast paindlikkust, et teha tööd samas mahus ja kvaliteedis kui enne
pandeemiat.

09 Saadud kogemusi silmas pidades leevendas kontrollikoda järk-järgult piiranguid

kooskõlas Luksemburgi ametiasutuste otsustega. Üheks keeruliseks ülesandeks oli
kontrollikoja ruumide taasavamine, et töötajad saaksid naasta tööle tingimustel, mis
vastaks üldisele rahvatervise olukorrale. 2021. aasta novembris võeti 2022. aastaks
vastu uus töökorraldus, mis ühendas büroos töötamise kaugtööga. Nende
hübriidlahenduste eesmärk on pakkuda paindlikumat tööaega, võimaldades töötajatel
tasakaalustada oma töö- ja eraelu vajadusi, võttes samal ajal arvesse teenistuse
vajadusi ning aidates positiivselt kaasa soolisele tasakaalule ja organisatsiooni
tõhususele. Otsus jõustus ametlikult 1. jaanuaril 2022, kuid COVID-19 olukorra tõttu
rakendatakse jätkuvalt spetsiaalseid kaugtöö meetmeid.

10 2021. aasta oli ka 2021. aasta jaanuaris vastu võetud kontrollikoja 2021.–2025.

aasta strateegia rakendamise esimene aasta. Direktoraadid reageerisid kiiresti ja
paindlikult, et rakendada kontrollikoja strateegiliste eesmärkide toetamiseks vajalikke
tehnoloogilisi ja korralduslikke meetmeid, mille peamine eesmärk oli pakkuda
lisaväärtust ning suurendada kõigi töötajate teadmisi ja asjatundlikkust. Kontrollikoja
strateegiat täiendati inimeste, töökeskkonna ja teenuste strateegia arengukavaga
aastateks 2021–2025 ning kontrollikoja mitmekesisuse ja kaasamise poliitika ja
tegevuskavaga aastateks 2021–2025.

11 Alates 2020. aastast mõjutas eelarve täitmist endiselt pandeemia, mis tähendab,

et mõne eelarverea (eelkõige missioonid, väljaanded, ühendatud tõlke- ja
konverentsitalitus, kohtumised ja esinduskulud) esialgseid assigneeringud olid
alakasutatud. Kulukohustuste ja maksete täitmise määr oli siiski veidi kõrgem kui 2020.
aastal. Eelarvepädevad institutsioonid andsid loa kanda kasutamata assigneeringud üle
uute vajaduste täitmiseks, milleks olid investeeringud IT-seadmetesse ja -teenustesse,
uus turvasüsteem ja ukseseire täiustamine ning ruumide renoveerimine mitmesuguste
investeeringute abil ning eelkõige katseprojekti „Euroopa Kontrollikoja töökeskkonna
ümberkujundamine“ käivitamine.
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Peasekretäri peamised tegevused ja
tulemused
12 Peasekretär toetab kontrollikoja 2021.–2025. aasta strateegia elluviimist,

rakendades strateegia arengukavasid ja prioriteete oma eri vastutusvaldkondades: IT,
inimressursid, õppimine ja arendamine, keeleteenused ning rajatiste haldamine. Neis
kavades võetakse arvesse asjaolu, et eri valdkondade poliitikat, töökorraldust,
töökeskkonda ja teenuseid tuleb kohandada COVIDi-järgse uue reaalsusega. Peamised
prioriteedid on järgmised:
1)

võtta tööle, arendada ja hoida kõrgelt kvalifitseeritud, heade teadmiste ja
oskustega töötajaid ning hoida neid kogu oma karjääri vältel aktiivsete ja
motiveeritutena;

2)

edendada töötajate heaolu, luues turvalise ja atraktiivse töökeskkonna, toetades
töötajaid, tagades paindliku töökorralduse ja hõlbustades üleminekut füüsilisest
töökeskkonnast virtuaalsele;

3)

edendada digiüleminekut, kohaneda uue hübriidreaalsusega ja kasutada uusi
tehnoloogiaid, et ajakohastada organisatsiooni auditi- ja auditiväliseid osi,
lihtsustada menetlusi ja suurendada tootlikkust;

4)

tagada eelarveressursside haldamine kooskõlas säästlikkuse, tõhususe ja
tulemuslikkuse põhimõtetega;

5)

pakkuda kiireid ja kvaliteetseid keeleteenuseid ja väljaannetega seotud teenuseid;

6)

edendada institutsioonidevahelist koostööd, tehes kindlaks sünergiavõimalused
ning panustades ühise institutsioonidevahelise käsitlusviisi loomisse ja saades
sellest kasu (horisontaalne prioriteet).
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13 Nende prioriteetide saavutamine kajastub tulemusnäitajates (vt tabel 2).
Tabel 2. Tulemusnäitajate seis
Prioriteet
Näitaja
Personal, finantsküsimused ja üldteenused
1.

Vabade ametikohtade osakaal

2.

Personaliteenuste keskuse
keskmine õigeaegse vastamise
määr

2.

Tööalase täiendkoolituse keskmine
päevade arv audiitori kohta

2.

Tööalase täiendkoolituse keskmine
päevade arv mitteaudiitori kohta

4.

Saada heakskiit kontrollikoja
eelarve haldamisele ja märkusteta
auditiarvamus kontrollikoja
finantsaruannete kohta

Informatsioon, töökeskkond ja innovatsioon
3.

Kriitilise tähtsusega süsteemide
töökorras olek

Esimese 24 tunni jooksul
lahendatud intsidentide arv
Keeleteenused
3.

5.

Tähtaegselt osutatud
tõlketeenuste osakaal

Allikas: aasta töökava rakendamine 2021. aastal.

Piirmäär
Roheline: ≤ 3%
Kollane: >3%, ≤ 5%
Punane: > 5%
Roheline: ≥ 90%
Kollane: ≥ 75%,
< 90%
Punane: < 75%
Roheline: ≥ 5 päeva
Kollane: > 4 päeva
≤ 5 päeva
Punane: ≥ 4 päeva
Roheline: ≥ 2 päeva
Kollane: > 1 päeva
≤ 2 päeva
Punane: ≥ 1 päeva
Roheline: heakskiit
eelarve täitmisele
ja märkusteta
auditiarvamus
Punane: eelarve
täitmist heaks ei
kiideta ja/või
esitatakse
märkustega
auditiarvamus
Roheline: ≥ 99,5%
Kollane: ≥ 99%,
< 99,5%
Punane: < 99%
Roheline: ≥ 95%
punane: < 95%
Roheline: ≥ 95%
Kollane: ≥ 90%,
< 95%
Punane: < 90%

2021
2,7%

99,69%

8,45
päeva
4,29
päeva

Roheline

99,88%
95,98%

97,83%
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Personal, finantsküsimused ja üldteenused

14 Personali, finantsküsimuste ja üldteenuste direktoraat (SG1-DHR) vastutab

inimressursside, finantsküsimuste, meditsiiniteenistuse, turvalisuse, ürituste ja
protokolli ning kontrollikoja muude üldteenuste eest. Direktoraat haldas peaaegu
90,2% kontrollikoja 2021. aasta eelarvest (vt tabel 1), mis eraldati peamiselt liikmete
ja töötajate palkadeks (vt tabel 3).

Tabel 3. Personali, finantsküsimuste ja üldteenuste peadirektoraadi
2021. aasta eelarveassigneeringud ja maksed (eurodes)
Eelarveread
Palgad ja hüvitised

Assigneeringud

Maksed

Täitmise
määr (%)

114 511 182

112 601 021

98,3%

Muud teenistujad ja sisseostetavad
teenused

6 998 000

6 312 412

90,2%

Lähetused

1 529 000

265 851

17,4%

172 000

92 022

53,5%

1 698 000

1 550 364

91,3%

Tööalane täiendkoolitus

650 000

406 083

62,5%

Sõidukid/transport

366 000

314 925

86,0%

Esinduskulud

213 000

24 419

11,5%

Nõupidamised, üritused ja
konverentsid

262 000

117 442

44,8%

Muud halduskulud

181 500

52 557

29,0%

126 580 682

121 737 095

96,2%

Meditsiini- ja sotsiaalteenistus
Muud personalikulud

KOKKU

Märkus: ümardamise tõttu ei pruugi kogusumma võrduda kõigi liidetavate summaga.
Allikas: Personali, finantsküsimuste ja üldteenuste direktoraat

15 Personaliteenistus jätkas COVID-19 pandeemia tingimustele reageerimist,

kusjuures peamine mure on töötajate kaitse. Samas võttis teenistus meetmeid ka
selleks, et töötada peasekretariaadi 2021.–2025. aasta inimeste, töökeskkonna ja
teenuste strateegia arengukava prioriteetide saavutamise nimel.

16 Peasekretariaadi esimese prioriteedi täitmiseks (vt punkt 12) kuulutati välja kaks

sisekonkurssi ja koostati reservnimekirjad auditeerimise ja tõlkimise valdkonnas, et
täita praegu ajutiste teenistujatega täidetud ametikohad. Direktoraat avaldas ka
osalemiskutsed riiklikele ekspertidele ning hakkas tööle võtma andmeteadlasi ja
matemaatikaspetsialiste, kes valiti välja 2020. aastal ajutiste teenistujate leidmiseks
alustatud konkursiga. Aasta jooksul viidi lõpule ühe direktori ja kaheksa valdkonnajuhi

11
leidmiseks korraldatud valikumenetlused. Pärast seda, kui kontrollikoda võttis vastu
töötajate liikuvuse muudetud põhimõtted, viidi lõpule nii kohustusliku kui ka
vabatahtliku liikuvuse 2021. aasta menetlused. Tabelis 4 esitatakse kokkuvõte
kontrollikojas 2021. aasta värbamistegevusest.

Tabel 4. Liikmed ja tööle võetud töötajad
Liikmed
Ametnikud
Ajutised teenistujad
Lepingulised töötajad
Riiklikud eksperdid
Praktikandid

2019
2
17
33
21
6
55

2020
3
18
21
20
3
44

2021
1
16
21
30
13
56

134

109

137

KOKKU

Allikas: Personali, finantsküsimuste ja üldteenuste direktoraat

17 Kuigi 2021. aastal osutus audiitorite värbamine eriti keeruliseks, suurenes tööle
võetud inimeste arv, peamiselt ajutiste teenistujate kategoorias. Talentide
ligimeelitamine on üha raskem Luksemburgi kõrge elukalliduse ja meie vajadustele
vastava profiiliga inimeste puudumise tõttu.

18 Aasta jooksul ajakohastas direktoraat ka pädevuse ja tulemuslikkuse hindamise
süsteemi ning käivitas karjäärinõustamisteenistuse. Täies mahus alustasid tööd ka
2020. aastal valitud konfidentsiaalsete kontaktisikute võrgustiku kolm uut liiget.

19 Koolituse alal käivitati lisaks kursustele, õpikodadele ja esitlustele 2021. aastal
mitu projekti, mis pakkusid töötajatele kvaliteetset koolitust järgmistes olulistes
valdkondades:
o

juhtidele mõeldud koolitusprogrammi koostamine;

o

koolituse mõju mõõtmine;

o

pädevusraamistiku väljatöötamine;

o

auditijuhtidele mõeldud koolitusprogramm;

o

uus koolitussari „Jaga ja ole ühenduses“, et edendada teadmiste jagamise kaudu
elukestvat õpet;

o

uus sari „Minu Luksemburg – aeg rohkem teada saada“, et tugevdada sidet meie
asukohariigiga ja aidata kaasa integratsioonile;

o

kontrollikoja esimese selge keele päeva korraldamine.
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20 Direktoraat alustas ka koostööd Eurostatiga, tugevdas koostööd OLAFiga ja

võõrustas ELi Euroopa küberturvalisuse kuu üritusi. Nagu ka 2020. aastal, korraldati
2021. aasta koolituspäev virtuaalse koolitusnädalana, millel tehti palju huvitavaid
esitlusi; seda eelkõige auditimessil, kus osalesid aktiivselt ka kolmandate riikide
kõrgeimad kontrolliasutused.

21 Töötajate heaolu parandamisel (peasekretariaadi teine prioriteet, vt punkt 12) oli
oluliseks saavutuseks mitmekesisuse ja kaasamise küsimustega tegeleva ametniku
ametisse nimetamine aasta alguses ning mitmekesisuse ja kaasamise poliitika ja
tegevuskava vastuvõtmine, misjärel viidi kogu aasta jooksul ellu mitmekesisuse ja
kaasamisega seotud tegevusi. Samuti võeti tööle uus oftalmoloog ja uus arst (kelle
ülesanne on kontrollida haiguspuhkusi), ning laiendati töötajatele pakutavat
psühholoogilist tuge.

22 Muud olulised tegevused olid järgmised:
o

kampaania „RESPECT“;

o

pensionile minevate töötajate jaoks personaalsema nn pensionileminekukava
kasutuselevõtt;

o

jätkuv töö personaliküsimusi kajastavate uute veebilehtede ettevalmistamiseks
kontrollikoja avalikul veebisaidil;

o

töötajate kaasamise teemaline küsitlus, mida kasutatakse uute tulemusnäitajate
arvutamisel töötajate kaasamise indeksi jaoks.

23 Turvateenistusel oli jätkuvalt võtmeroll nõustamisel ja abistamisel

otsustusprotsessi käigus nii COVIDi tehnilises töörühmas kui ka kriisiohjekomitees.
Samal ajal astus ta vajalikke samme oma töötajate kvalifikatsiooni säilitamiseks ja
panustas väga aktiivselt juurdepääsukontrollisüsteemi renoveerimisprojekti
alustamisse.

24 Ürituste, külastuste ja protokolli osakond jätkas korraldusliku toe pakkumist

veebiürituste korraldamiseks ja abistamist kontrollikoja ametlike külastuste protokolli
järgimisel. Kuni terviseolukorra paranemiseni korraldati rühmakülastusi veebipõhiselt.
Toitlustuse korraldust muudeti ja võeti kõik vajalikud meetmed, et järgida asukohariigi
COVID-19 õigusakte. Osakond toetas ka näomaskide ja kiirtestide jagamist kõigile
kontrollikoja töötajatele.
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25 Finantsküsimuste ja üldteenuste valdkonnas oli peasekretariaadi prioriteediks (vt

punkt 12) maksete kvaliteet ja õigeaegsus ning e-arvete üldine kasutuselevõtt, mis
jätkus edukalt kogu aasta jooksul. Välisaudiitorid esitasid kontrollikoja 2020. aasta
finantsaruannete kohta positiivse arvamuse.

Informatsioon, töökeskkond ja innovatsioon

26 Informatsiooni, töökeskkonna ja innovatsiooni direktoraat (SG2-DIWI) vastutab

kontrollikoja digitaalse (IT-tehnika, -teenused ja -seadmed) ja füüsilise töökeskkonna
(hooned, tehnilised rajatised, kontoriruumid ja logistika) ning raamatukogu eest.
Direktoraat haldab 8,3% kontrollikoja eelarvest (vt tabel 1). Tabelis 5 antakse ülevaade
2021. aasta eelarve assigneeringute ja maksete kasutamist.

Tabel 5. Informatsiooni, töökeskkonna ja innovatsiooni direktoraadi
2021. aasta eelarveassigneeringud ja maksed (eurodes)
Eelarveread
Infotehnoloogia
Raamatukogu ja arhiivid
Hooned ja rajatised
KOKKU

9 555 000

4 594 165

Täitmise
määr (%)
48,1%

490 000

411 934

84,1%

4 706 000

2 572 946

54,7%

14 751 000

7 579 044

51,4%

Assigneeringud

Maksed

Märkus: ümardamise tõttu ei pruugi kogusumma võrduda kõigi liidetavate summaga.
Allikas: personali, finantsküsimuste ja üldteenuste direktoraat.

27 Taas kord oli SG2-DIWI 2021. aasta töö väga oluline, et säilitada kontrollikoja

tegevuse talitluspidevus ning pakkuda kooskõlas peasekretariaadi prioriteetidega
(vt punkt 12) kohandatavaid IT-teenuseid ja paindlikke lahendusi. Kontrollikoda jätkas
aasta jooksul oma tavapärast tööd: valmisid auditiaruanded, organiseeriti konverentse,
koolitusi, peeti dialoogi auditeeritavatega, oldi kontaktis sidusrühmadega ja tõlgiti
dokumente.

28 Informatsiooni ja tehnoloogia valdkonnas toimus 2021. aastal mitu olulist üritust:
o

ajakohastati kogu kontrollikoja andmete säilitamise süsteem ning
avariitaastekeskus viidi üle Betzdorfis asuva European Business Reliance Centre’i
(EBRC) pakutavatesse rajatistesse;

o

moodustati IT juhtkomitee;
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o

auditiülesannete täitmiseks jätkati pidevat töö andmete analüüsi alal (ECAlab);

o

osaleti aktiivselt digitaalse juhtkomitee töös, et panustada auditis tehnoloogia ja
andmete kasutamise arengukava eri versioonide koostamisse;

o

edukalt tegutses audititehnoloogia ja innovatsiooni võrgustik;

o

võeti kasutusele teenused protsesside automatiseerimiseks robotite abil (RPA).

29 Allpool loetletakse muu tegevus, mis algas 2021. aastal ja jätkub 2022. aastal:
o

võeti kasutusele kontrollikoja uus veebisait;

o

sidusrühmade haldamise süsteem asendati ja loodi audiovisuaalne stuudio;

o

parandati tõlketööde haldamise süsteeme;

o

töötati välja dokumendinavigaator;

o

töötati välja õigusküsimuste portaal.

30 Direktoraat andis kokku 19 804 korda IT alast abi, võttis kasutusele 179

süsteemiredaktsiooni, tagas kriitilise tähtsusega süsteemidele 99,88% kättesaadavuse
ning täielikult stabiilse tehnoloogia hübriidtööks (kaug- ja kohapealne töö).

31 Direktoraat keskendus ka küberturvalisuse riskidega tegelemisele, jälgides

pidevalt süsteeme ja kohandades neid vastavalt suurele hulgale ohtudele, millest oli
teatanud ELi infoturbeintsidentidega tegelev rühm. Kõige olulisemad turvaaugud olid
need, mis mõjutasid kaugjuurdepääsuteenust toetavat VPNi ja Microsofti e-posti.
2021. aasta lõppes Log4J nime all tuntuks saanud ülemaailmse kriitilise turvaauguga.
Õnneks ei mõjutanud need turvaaugud kontrollikoda.
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32 Hoonete ja rajatiste valdkonnas olid kõnealuse perioodi peamised saavutused
järgmised:
o

hoone K2 renoveerimine, kusjuures kaks korrust on juba valmis ja üks korrus
valmib 2022. aasta esimeses kvartalis;

o

kööginurkade paigaldamine hoone K3 kõigile korrustele;

o

hoone K3 garaažisissepääsu turvalisuse ülevaatamine;

o

uue juurdepääsukontrollisüsteemi paigaldamine (töös);

o

hoone K1 fassaadiga seotud probleemide (fassaadi klaaspaneelid) lahendamiseks
tehtava töö lõpuleviimine.

33 Samuti käivitati uuring hoone K1 tuleviku kohta. Uue algatuse eesmärk on

määratleda kontrollikoja tulevane hoonete strateegia. Toimusid intervjuud ja
seminarid liikmete ja töötajatega ning erinevaid stsenaariume jagatakse
kontrollikojaga 2022. aasta esimeseks kvartaliks. 2021. aasta jaanuaris esitati
halduskomiteele EMASi tegevuskava aastateks 2020–2022 ja praegu käib selle
elluviimine.

34 Kõik loetletud tegevused toimusid lisaks meie praeguste hoonete korrapärasele
hooldusele, taristuga seotud toe (1802 korda) ja kvaliteetsete teenuste pakkumisele,
hoolimata arvukatest töödest, mis on vajalikud tervisliku töökeskkonna säilitamiseks
pandeemia keskkonnas.

35 Ka kontrollikoja raamatukogu jätkas rasketel aegadel oma teenuste osutamist.

Käivitati uus teenus „küsi raamatukogust“, mis täiendab kontrollikoja digitaliseerimise
osana auditi jaoks väga hinnatud BibliotECA otsingu- ja andmeteenuseid.

Keeleteenused

36 Keeleteenuste direktoraat (SG3-LED) vastutab kõigi kontrollikoja väljaannete

tõlkimise ja avaldamise eest ELi 24 ametlikku keeles. Direktoraat haldab alla 1%
kontrollikoja eelarvest (vt tabel 1). Tabelis 6 antakse ülevaade 2021. aasta eelarve
assigneeringute ja maksete kasutamisest.
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Tabel 6. Keeleteenuste direktoraadi 2021. aasta eelarveassigneeringud ja
maksed (eurodes)

Allhange ja institutsioonidevaheline koostöö

837 000

548 240

Täitmise
määr (%)
65,5%

Suuline tõlge

125 000

5408

4,3%

Väljaanded

250 000

170 015

68,0%

1 212 000

723 663

59,7%

Eelarveread

Assigneeringud

KOKKU

Maksed

Märkus: ümardamise tõttu ei pruugi kogusumma võrduda kõigi liidetavate summaga.
Allikas: personali, finantsküsimuste ja üldteenuste direktoraat.

37 2021. aastal jätkas direktoraat tööd peasekretariaadi prioriteetide saavutamiseks

(vt punkt 12). Pandeemiast hoolimata jätkus põhitegevus 2019. ja 2020. aastaga samas
tempos ja katkestusteta. 2021. aastal esitati direktoraadile 2753 tõlketaotlust ning
tõlgiti ja toimetati 227 003 lehekülge (-3,16% ehk 7411 lehekülge vähem kui 2020.
aastal). Lisaks pakutakse FastTrad teenuse abil 24 tunni jooksul inglise ja prantsuse
keelde lühikeste tekstide tõlkimist. Kokku tõlgiti teenuse raames 1284 lehekülge
(607 lk tõlget ja 677 toimetamist). 97,83% tõlgetest valmis õigeaegselt – tulemus on
märkimisväärselt parem kui tulemusnäitajates seatud eesmärk (95%).

38 Keeleteenuste direktoraat jätkas lisaks tõlkimisele/toimetamisele oma tegevuse

mitmekesistamist, pakkudes audiitoritele keeleabi, luues videosubtiitreid ja tehes
koostööd kommunikatsiooni valdkonnas. Inglise, saksa, prantsuse, itaalia ja hollandi
keeleosakonnad koostasid ja tõlkisid pressiteateid ning parandasid nende kvaliteeti,
kohandades üldsusele suunatud sõnumeid ja võttes arvesse kultuurilisi erinevusi.
Eelkõige inglise keele osakond panustas tekstide koostamise abil valdavasse enamikku
kontrollikoja aasta jooksul avaldatud väljaannetest. Aastaaruande koostamise
protsessis osales inglise keele osakond ka enamikul ärakuulamismenetluse ja sellele
eelnevatel koosolekutel, et anda keelealast nõu tekstide muutmisel. Tõlkijad osalesid
keelealase toe pakkumiseks 16 lähetusel. Seda oli ligikaudu sama palju kui aasta varem
(2020. aastal kokku 14), peamiselt seetõttu, et pandeemia piiras kohapealsete auditite
arvu. Inglise ja prantsuse keeleosakonnad subtitreerisid aasta jooksul kuus korda
videomaterjali.

39 Jätkus direktoraadi põhisüsteemi asendamiseks mõeldud TraMS projekt. TraMS
annab võimaluse organisatsioonisiseseid tõlkeprotsesse sujuvamaks muuta ja
automatiseerida, pakkudes samal ajal tõlkijatele töökeskkonda integreeritud
tõlkevahendeid. Käivitati TraMS rakendusprojekt (1. etapp) ning alustati tööd
seminaride vormis, et määratleda ja kaardistada uue süsteemi protsessid koostöös
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väliskonsultantide ning informatsiooni, töökeskkonna ja innovatsiooni direktoraadiga.
Projekti rakendamine toimub peamiselt 2022.–2023. aastal.

40 Aasta jooksul vaadati optimeerimise ja võimalike sünergiate leidmiseks üle ka
direktoraadi tööprotsessid. See hõlmas näiteks järgnevat:
o

tõlkemälude täielikkuse kontroll, mille kõik keeleosakonnad on GroupShare
rakenduses tõlkinud. Üks järeldus oli kasutada TraMSile üleminekut selleks, et viia
inglise tõlkeosakonna töövoog ja tõlkerakenduste kasutamine vastavusse
direktoraadi üldiste tavadega;

o

väga edukalt testiti uut reeglit aruannete varaseima avaldamiskuupäeva
arvutamiseks. Sellega tagatakse kõigi sidusrühmade ülesannete täitmiseks vajaliku
aja parem kasutamine ja kehtestatakse kõigile sidusrühmadele selged nõuded;

o

loodi töörühm, et analüüsida DMG ja TECHi ülesandeid, nende tegevust veelgi
ühtlustada ja saavutada koostoime.

41 31. detsembril 2021 lõppes 1958. aasta aprilli määruses nr 1 (mida oli muudetud

2010. ja 2015. aastal) sätestatud erand, mis tähendab, et iiri keel on alates 1. jaanuarist
2022 ELi institutsioonide ametlik keel. 2021. aastal võttis direktoraat uue
keeleosakonna moodustamiseks tööle kolm iiri keele tõlkijat.

Andmekaitse

42 2021. aastal määrati andmekaitseametnik otse peasekretäri vastutusalasse ja

ametisse nimetati uus ametnik. Andmekaitseametnik pakub eksperditeadmisi
andmekaitsealaste õigusaktide ja tavade kohta ning jälgib nende kohaldamist. Osakond
kulusid ei halda.

43 Andmekaitse-eeskirjade kohta nõu küsimine kahekordistus võrreldes 2020.

aastaga ning töötajatele pakuti kursusi ja konkreetseid suuniseid. 2021. aastal
valmistati ette ka arvamusi ja tehti koostööd organisatsioonisiseste põhimõtete ja
menetluste ajakohastamiseks. Samuti muudeti andmekaitse-eeskirjad läbipaistvamaks,
et audiitorid saaksid teavet auditeeritavatega jagada (eelkõige seoses kontrollikoja
õigusega pääseda juurde teabele, mis on vajalik auditiülesannete täitmiseks).

18
Infoturve

44 Sarnaselt andmekaitseametnikuga on ka infoturbeametnik nüüd otse

peasekretäri vastutusalas. Infoturbeametnik teeb tihedat koostööd informatsiooni,
töökeskkonna ja innovatsiooni direktoraadiga ega halda mingeid kulusid.

45 2021. aastal tutvustas infoturbeametnik oma uut strateegiat järgmisteks

aastateks, keskendudes 2021.–2025. aasta prioriteetidele ja väljakutsetele. Peamine
prioriteet on jätkata töötajate infoturbealase teadlikkuse tõstmist ja sellealaseid
koolitusi.

46 Aasta osutus eriti keeruliseks korduvate küberrünnete ja andmetega seotud

rikkumiste ning mitmete ohtude tõttu, mis nõudsid kiireid meetmeid oluliste
tarkvaravigade kõrvaldamiseks (vt punkt 31). Kontrollikoda paigaldas rakendused
tugevama kaitse tagamiseks, võttis vastu turvaeeskirjad ELi salastatud teabe
kaitsmiseks ning koostas suunised kontrollikoja teabe salastamise kohta. Samuti
korraldati esimest korda kaks andmepüügikampaania simulatsiooni, et mõõta
töötajate küberteadlikkust, ning võeti kasutusele komisjoni pakutav e-allkirja teenus.
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Peasekretariaadi korraldatud hanked
47 2021. aastal kasutas kontrollikoda ühe lepingu sõlmimiseks (maksumusega üle
60 000 euro) finantsmääruse I lisa punkti 11.1 alapunkti b kohast läbirääkimistega
menetlust. Lepingu eesmärk oli pikendada kontrollikoja Financial Timesi tellimust
aastateks 2021 ja 2022. Lepingu kogumaksumus oli 168 615 eurot (82 650 eurot
2021. aastal ja 85 965 eurot 2022. aastal).

48 Kuna Financial Times (FT) on kõige mainekam ingliskeelne äriajaleht, mis annab

ka põhjalikku teavet ELi poliitika kohta, on see ainulaadne ja sellel ei ole võrreldavat
vastet ega asendajat. Kehtiv litsents võimaldab kõigil kontrollikoja töötajatel kasutada
FT digitaalset sisu nii kontrollikojas kui ka väljaspool seda. Litsentsi hind põhineb
tegelikul regulaarsel lugejate arvul. Seni on 558 kontrollikoja töötajat loonud oma FT
kasutajakonto ning ajal, kui FT tegi kontrollikojale tellimuspakkumise, olid neist 218
ajalehe tegelikud regulaarsed lugejad.

49 30. juuniks 2022 tehakse kontrollikoja veebisaidil kättesaadavaks iga-aastane

nimekiri lepingutest, mille väärtus on 15 000–60 000 eurot ja mis sõlmiti 2021. aastal
läbirääkimistega menetluste teel.

50 Kõigi läbirääkimistega menetluste suhtes, mille maksumus ületas 15 000 eurot,
kohaldati kontrollikoja rangeid seaduslikkuse, korrektsuse ja usaldusväärse
finantsjuhtimisega seotud sisekontrollimenetlusi.
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Peasekretäri rakendatud
sisekontrollisüsteemide tulemused
Sisekontrollisüsteemid

51 Peasekretär tegutseb õiguslikus raamistikus, mis hõlmab järgmist:
o

finantsmäärus;

o

personalieeskirjad;

o

kontrollikoja sisekontrolliraamistik;

o

kontrollikoja kodukord;

o

eelarve täitmise sise-eeskirjad;

o

edasivolitatud eelarvevahendite käsutaja ametiülesannete ja -kohustuste juhend;

o

kõik otsused kontrollikoja inim-, materiaalsete ja rahaliste ressursside kasutamise
kohta.

52 Kontrollikoja sisekontrolliraamistik täiendab finantsraamistikku, et viia see

vastavusse Treadway komisjoni toetavate organisatsioonide komitee loodud ühtse
sisekontrollisüsteemiga (COSO raamistik). Selle eesmärk on anda piisav kindlus kõigi
finantstehingute seaduslikkuse, korrektsuse ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta
ning hõlbustada iga direktoraadi tegevuseesmärkide saavutamist.

53 Sisekontrollisüsteemid 2021. aastal märkimisväärselt ei muutunud ja

administratsiooni organisatsiooniline struktuur jäi stabiilseks. See hõlmab menetlusi
(SG2-DIWI puhul põhinevad need COBIT 5-l), juhtimisjärelevalvet, ennetamiseks ja
avastamiseks mõeldud kontrolle ning kõiki peasekretariaadi peamisi tööprotsesse
hõlmavatesse infosüsteemidesse integreeritud automaatseid kontrolle.
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54 Finantsprotsesse juhitakse SAP abil, mis võimaldab ülesannete nõuetekohast

eraldamist (algatamine, kontroll ja eelarvevahendite käsutaja poolne kinnitamine).
Süsteem hõlmab eelarve haldamist, vahendite reserveerimist, kulukohustusi,
ostutellimusi ning lepingute ja arvete kontrollimist vastavalt finantsmäärusele ning
kontrollikoja sise-eeskirjadele ja -menetlustele. Samuti nähakse selles ette
automaatsed kontrollid, et vältida vigu finantsandmete töötlemisel. Lisaks järgivad
protsesse algatavad ja kontrollivad töötajad kontrollnimekirju, et hinnata nende
vastavust finantsmääruse eelarvelisi kulukohustusi ja maksekorraldusi puudutavatele
nõuetele.

55 Kõik kolm direktoraati koostasid kontrollikava finantsmäärusele ja kontrollikoja

otsustele vastavuse hindamiseks ning saatsid oma kinnitavad avaldused peasekretärile
kui edasivolitatud eelarvevahendite käsutajale. Nende kinnitavaid avaldusi täiendavad
kontrollikoja ülejäänud direktoraatide, osakondade ja kabinetiülemate kinnitavad
avaldused, kes olid 2021. aastal kulusid heaks kiitnud (vt punkt 07).

56 Personali, finantsküsimuste ja üldteenuste peadirektoraadi tehtud kontrollid

põhinesid 2021. aasta riskianalüüsil, 2020. aastal tehtud kontrollide tulemustel,
individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ametiga (PMO) toimunud
teabevahetusel, sise- ja välisaudiitorite soovitustel ning muul 2020. aastal toimunud
sündmustest tuleneval teabel. Süsteem hõlmab eel- ja järelkontrolle, mis keskenduvad
peamiselt finantsaspektidele, aga ka muudele mittefinantsriskidele. Tabelis 7
esitatakse kokkuvõte tehtud kontrollidest. Kontrollikoja palgafondi ja institutsiooni
töötajate rahaliste õiguste kontrollimise eest vastutab PMO.
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Tabel 7. Personali, finantsküsimuste ja üldteenuste peadirektoraadi
tehtud kontrollid
Kontroll

Nr

Liik

1

Rahalised õigused

Eel- ja
järelkontroll 1)

2

Kontrollikoja töötajate ja liikmete töötasudega tegeleb PMO.
Direktoraadi hallatavatel eelarveridadelt tehtud maksete
seaduslikkus ja korrektsus (v.a lähetus- ja esinduskulud)
PMO hüvitatud lähetuskulud vastavalt kontrollikoja lähetuste
juhendile ja seonduvale rakendusotsusele

Järelkontroll 1)

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kontrollikoja liikmete esindus- ja kütusekulud
Liikmete lähetus- ja esinduskulude ristkontroll, ametisõidukite
kütusekulu jälgimine

Järelkontroll
Eel- 2) ja
järelkontroll
Eelkontroll
Järelkontroll

Kontrollikoja töötajate alaline elukoht
Töötajate isikuandmete toimikutes sisalduvate dokumentide täpsus
ja täielikkus
Töötajate puudumine ja tööaeg

Järelkontroll

Veinikelder
Sularaha

Järelkontroll

Järelkontroll
Järelkontroll
Järelkontroll

Märkus: 1) PMO tehtud kontrollid; 2) ainult lähetused, mille on kinnitanud personali, finantsküsimuste ja
üldteenuste direktoraat.
Allikas: personali, finantsküsimuste ja üldteenuste direktoraat.

57 Informatsiooni, töökeskkonna ja innovatsiooni direktoraadi tehtud kontrollid

põhinesid 2022. aasta riskiregistri läbivaatamise tulemustel, 2021. aasta protsessi
küpsuse hindamisel ja siseauditi soovituste põhjal võetud järelmeetmetel. Arvesse
võeti ka välisaudiitori iga-aastase IT-ülevaatuse raames tehtud kontrolle. Välja arvatud
raamatukogu ja arhiivide eelarverida, tehakse direktoraadi kõigi finantstehingute
suhtes eelkontrolli, et teha kindlaks finantsmääruse rikkumine ning haldusvead ja
eksimused (nt ebaõiged viited, valed kuupäevad tekstiväljadel ja puuduvad
mittekriitilised manused). Protsesside juhtimisega seotud kontrolle täiendavad
järelkontrollid. Need hõlmavad väikese maksumusega hangete regulaarset
kontrollimist ning järgmist:
1)

uue IT-hangete lepingu formaalsuste täitmine ja olemasolevate peamiste
tulemusnäitajate järgimine;

2)

hoone K2 projekti finantsjuhtimise korrektsus;

3)

korrapäraste väliste parandusuuenduste kasutamine IT-turvalisuse tagamiseks;

4)

administraatori õiguste kontrollimine sülearvutites;
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5)

tarkvaraseirerakenduse tõhusus;

6)

valmimistähtaegadest kinnipidamine;

7)

isikuandmete kaitse põhimõtete olemasolu kontrollikoja isikuandmete töötlemise
töövahendites;

8)

arvete maksmiseks nõutavate dokumentide täielikkus;

9)

vastavus versioonide kasutuselevõtu haldamise protsessile.

58 Keeleteenuste direktoraadi tehtud kontrollid põhinesid 2021. aasta riskide
analüüsil ja 2020. aastal tehtud kontrollide tulemustel. Kontrollid keskendusid
finantsaspektidele, osutatud keeleteenuste kvaliteedile ning direktoraadi IT- ja
organisatsioonilistele aspektidele. Järelkontrollid hõlmasid järgmist:
o

direktoraadi hallatavatelt eelarveridadelt tehtud maksete seaduslikkus ja
korrektsus;

o

arvutipõhise tõlkerakenduste tõhusus ja kvaliteet;

o

tõlgete kvaliteet koos kasutajate tagasisidesüsteemiga (kasutajate tagasiside
analüüs).

Riskijuhtimise ülevaade

59 Alates 2016. aastast ja pärast kontrollikoja riskijuhtimisraamistiku vastuvõtmist

peavad kõik kontrollikoja auditikojad ja direktoraadid tegema oma tegevuse
riskianalüüsi. Selles analüüsis kirjeldatakse riski realiseerumise korral avalduvat mõju,
kehtestatud sisekontrolle ning riski esinemise tõenäosust ja selle võimalikku mõju
vähendavaid meetmeid. Kontrollide põhjal koostatakse riskijuhtimiskavad, mida
võetakse arvesse eel- ja järelkontrollide kavandamisel ja rakendamisel. Kontrolli
tulemused kajastuvad omakorda nii edasivolitatud eelarvevahendite käsutaja poolt
aasta tegevusaruandes antud kinnituses kui järgmise aasta riskihinnangutes.
Sisekontrollisüsteemide ülesehituses võetakse arvesse ka kontrollide kulutõhusust.

60 2021. aasta riskihindamistsükli käigus tehti kindlaks järgmised peamised riskid:
o

COVID-19 pandeemia mõju kontrollikoja ressurssidele ja töötingimustele,
sealhulgas hübriidtöö korralduse uue reaalsusega kohanemisele, ning töötajate
tervisele ja ohutusele;
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o

finantsmääruse rikkumine seoses maksete seaduslikkuse ja korrektsuse ning
tegevuse säästlikkuse, tõhususe ja tulemuslikkusega. Risk hõlmab ka pettuseriski,
mis tuleneb elektrooniliste arvete laialdasemast kasutamisest;

o

sõltuvus allhangitud (sealhulgas komisjonile) tegevustest ja nende kvaliteedist;

o

andmetega seotud rikkumised või andmekaitse-eeskirjade rikkumise juhtumid,
sealhulgas küberrünnete põhjustatud rikkumised. Selle riski puhul võetakse
arvesse ka halduskoormust, mis tuleneb keerukast õigus- ja
aruandlusraamistikust, mis on seotud turvalisuse ja andmekaitse piirangutega;

o

personaliküsimused, nagu värbamisvajaduste täitmine, töötajate töö- ja eraelu
tasakaalu tagamine, töötajate leidmine ja töölhoidmine ning tööjõu vananemine.

61 Kontrollikoja töö on allutatud intensiivsele avalikule kontrollile. Auditid viiakse
läbi avatud ja läbipaistval viisil ning tulemusi jagatakse pidevalt avalikkusega.
Kontrollikoda ja tema sise-eeskirju on viimastel kuudel kajastatud meediaartiklites.
Meie eesmärk on selgitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale
institutsioonile kõiki lahendamata küsimusi.

Sisekontrollisüsteemide mõjusus ja tõhusus

62 Kõik direktoraadid vaatasid 2022. aasta jaanuaris läbi oma eel- ja järelkontrollide
tulemused. Kontrollide käigus ei leitud sisekontrollisüsteemides suuri puudusi.
Direktorid vaatasid läbi ka kõigi menetluses olevate siseauditi soovituste seisu, et
tagada nende täitmine ettenähtud tähtajaks. Volitatud eelarvevahendite käsutaja
vaatas enne oma deklaratsiooni (vastavalt finantsmääruse artikli 74 lõikele 9)
allkirjastamist läbi kolme direktori sisekontrolliaruannetes sisalduva teabe.

Personali, finantsküsimuste ja üldteenuste direktoraat

63 Personali, finantsküsimuste ja üldteenuste peadirektoraadi tehtud

eelkontrollidest (tabeli 7 4. ja 5. rida) ei ilmnenud 2021. eelarveaastal direktoraadi
heakskiidetud lähetuskulude, liikmete esinduskulude ja ametisõidukite kütusekuluga
seotud olulisi probleeme. 2022. aasta alguses vaatas kontrollikoda läbi asjaomaste
eeskirjade asjakohasuse.

64 Direktoraadi vastutusalasse kuuluvatelt eelarveridadelt tehtud maksete

seaduslikkuse ja korrektsuse järelkontroll hõlmas 126 maksest koosnevat juhuvalimit,
st ligikaudu 19% kõigist kontrollitud maksetest (tabeli 7 3. rida). Kontrollidega tuvastati
kolme makse puhul formaalne mittevastavus, millel puudus finantsmõju: kaks makset
oleks pidanud osaliselt arvestama 2020. aastal ja üks oli tehtud eelarvelise
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kulukohustuse alusel, mille kohta ei olnud eelnevalt võetud juriidilist kohustust. Need
juhtumid lisati kontrollikoja erandite registrisse ja töötajatele tuletati meelde
kohaldatavaid eeskirju. Kokkuvõttes olid maksed seaduslikud ja korrektsed ning
nõutavad dokumendid olid kättesaadavad. SAP-süsteem ja selle automaatsed
kontrollid ning asjaolu, et asjaomased töötajad rakendust hästi tunnevad (seda on
kasutatud alates aastast 2008), on võimaldanud jätkata tegevust vastavalt
tavapärastele menetlustele. Kaugtöö laiendatud kasutamine ei mõjutanud endiselt
juhtimisprotsesse.

65 Lähetuste arv suurenes 2021. aastal, kuid jäi siiski alla pandeemiaeelsele

tasemele. Siseaudiitor avastas lähetuskuludes vigu, mida ei olnud avastatud ei eel- ega
järelkontrollide käigus. Lähetuskulude järelkontroll (tabeli 7 4. ja 6. rida) ei toonud
esile tõsiseid probleeme PMO poolsel lähetuskulude maksmisel ega näidanud, et
tuvastatud puudus oleks oluliselt mõjutanud kulude seaduslikkust ja korrektsust.
Enamik tuvastatud vigadest oli seotud päevarahade arvutamise ja lähetuste
sõidukulude hüvitamisega juhtudel, kui lähetusi oli kombineeritud eraviisilise
reisimisega. Esinduskulude hüvitamise ja lähetuste päevarahade ristkontrollimisel vigu
ei leitud.

66 Seda eelarverida kasutanud direktoraadid ja kabinetiülemad, keda oli

eelarvevahendite käsutajaks edasi volitatud, kontrollisid samuti lähetuskulusid ja
esitasid peasekretärile vastava kinnitava avalduse. Kontrollimisel ei tuvastatud olulisi
vigu 2021. aasta lähetuste menetlustes. Mõne lähetuse kohta tuli esitada täiendavad
dokumendid, kuid suurema osa lähetuste kohta tehtud eelkontrollid võimaldasid
enamiku võimalikest probleemidest tagantjärgi kõrvaldada.

67 Lähetuskorralduste ja kuludeklaratsioonide valideerimise analüüs näitas, et

valdava enamuse neist olid heaks kiitnud edasivolitatud eelarvevahendite käsutajad.
1732 lähetuskorraldusest ja kuludeklaratsioonist 60 valideeriti ilma ametliku
heakskiiduta, peamiselt süsteemi sisestatud ebaõige teabe tõttu. Selliste olukordade
vältimiseks tulevikus on kehtestatud uus menetlus. Lisaks kinnitati 43 lähetust pärast
seda, kui liige või töötaja oli juba kontrollikojast lahkunud. Need juhtumid lisati
kontrollikoja erandite registrisse.

68 Lähetuste järelkontroll hõlmas ka kasutamata lennupiletite eest tagastatud

summade järelkontrolli, mille põhjal järeldati, et tagastamise määr on kõrge ja
tagasimakseid hallatakse hästi. Nagu varasematelgi aastatel, teavitatakse töötajaid
kontrollide tulemustest.
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69 Kokkuvõttes olid PMO kontrollide tulemused positiivsed. Rahaliste õiguste

eelkontrolli käigus ei ilmnenud mingeid konkreetseid probleeme. Järelkontrollid
näitasid, et eelneva 12 kuu palgafondi suuruse kõikumisi selgitati ja põhjendati ning et
sisseseadmistoetuste ning vanema- ja perepuhkuste andmed olid täpsed.
Tagasinõudmine osutus vajalikuks järgmistel juhtudel:
o

neli õppetoetuste juhtumit;

o

üks juhtum, mis puudutas palgamaksude arvutamist;

o

üks juhtum, mis puudutas esimestel kuudel pärast tööle asumist uues elukohas
makstud päevaraha;

o

üks juhtum, mis puudutas pärast tööle asumist või teenistuskoha muutumist
kolimiseks antud eripuhkust.

70 Töötajate elukohta (tabeli 7 1. ja 2. rida) kontrolliti teenistuskoha ja deklareeritud
elukoha vahelise kauguse alusel. Kontrollid näitasid, et kõik töötajad (välja arvatud
seitse juhtu) elasid oma teenistuskohast kuni 80 km kaugusel. Kõnealuse seitsme
juhtumi puhul võetakse järelmeetmeid. Samuti kontrolliti 15 juhuslikult valitud töötaja
alalist elukohta. Kõik valimisse kuulunud töötajad esitasid piisavalt tõendeid oma
deklareeritud aadressi kinnitamiseks.

71 Töötajate toimikute haldamisel kasutati jätkuvalt menetlust, milles võeti arvesse

pandeemiat. Kontrollimiseks valiti juhuslikult välja 20 isikutoimikut (mitteesinduslik
valim) (tabeli 7 8. rida) ja 11 juhul leiti, et osa dokumente oli puudu. Kõige olulisemad
puuduvad dokumendid olid näiteks abielutunnistus, ID-kaart, elamisluba,
pensioniõiguste ülekandmise tõend, edutamiseks vajalik kolmanda keele oskuse tõend,
sünnitunnistus ja otsus osalise tööajaga töötamise kohta.

72 Kehtestatakse uued organisatsioonisisesed menetlused, et täpsustada

dokumendid, mis tuleb lisada isikutoimikusse töötaja töölevõtmisel või teise
institutsiooni üleviimisel. Neid menetlusi tuleks rakendada koostöös teiste
institutsioonidega, eelkõige komisjonis asuva PMOga.

73 Järelkontrolle tehti ka töötajate puudumise ja tööaja kohta (tabeli 7 9. rida), mille
tulemusel:
o

nõuti tagasi üheksa ületunnitöö eest antud puhkusepäeva;
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o

tühistati kolmele töötajale enam kui 30 päevase haiguspuhkuse eest makstud
hüvitis;

o

anti 31 meditsiinilistel põhjustel osalise tööajaga töötamise luba;

o

hinnati ümber kuus invaliidsusjuhtumit ja algatati üks uus juhtum;

o

tehti kaks tervisekontrolli.

74 Ülejäänud järelkontrollid (tabeli 7 10. ja 11. rida) ei toonud esile ühtegi olulist

probleemi. Kokku registreeriti erandite registris viis rikkumist ja üks erand. Ühelgi
juhtumil ei olnud finantsmõju ning kõigi tuvastatud juhtumite puhul võeti meetmeid.

Informatsioon, töökeskkond ja innovatsioon

75 Informatsiooni, töökeskkonna ja innovatsiooni direktoraadi tehtud eelkontrollid

SAP finantstehingute kohta ei toonud esile märkimisväärseid puudusi. SAPis tehtud
2008 tehingust (sealhulgas ostutellimused, maksetaotlused ja arved) tagastati
korrigeerimiseks ainult 45, mida on veidi rohkem kui 2020. aastal. Tagastamist kasutati
peamiselt dokumentide lisamiseks, teabe parandamiseks või ostuvajaduse
kinnitamiseks. Lisaks avastati kontrollide käigus kaks formaalset rikkumist makses, mis
tehti ilma juriidilise kohustuseta, ja maksega, mis tehti ilma tellitud teenuste ja
esemete täieliku tarnimiseta. Mõlemad juhtumid lisati kontrollikoja erandite
registrisse.

76 Sülearvutite administraatoriõiguste järelkontrolli tulemusena (punkti 57 alapunkt

4) kustutati üheksa kasutajakontot, kolm kontot blokeeriti ning teenuse Service Now
raames loodi uus töövoog, et hallata täiendavate õigustega kontode eraldamist
kontrollikoja IT-keskkonnas. Direktoraat avastas ka, et teatavaid litsentse ei kasutatud
ja seega need lõpetati (punkti 57 alapunkt 5). Ülejäänud kontrollide käigus olulisi
probleeme ei tuvastatud. Enamiku kontrollidega (mis puudutasid punti 57 alapunkte 1,
2, 6, 7, 8 ja 9) avastati, et olemasolevaid protsesse on võimalik parandada.

77 Kontrolliti ka väikese maksumusega lepingute vastavust finantsmäärusele

(15 000 euro suurune ülemmäär ühelt müüjalt hangitud ostude kogusumma kohta).
Kontrollide käigus ei ilmnenud olulisi vigu ega puudusi. Ühel juhul ületasid ühele
müüjale sarnaste teenuste osutamiseks nelja aasta jooksul esitatud tellimused 15 000
eurot. Juhtumit selgitati ja see lisati kontrollikoja erandite registrisse.
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Keeleteenused

78 Direktoraadi vastutusalasse kuuluvatelt eelarveridadelt tehtud maksete

seaduslikkuse ja korrektsuse järelkontroll näitas kokkuvõttes, et maksed olid
seaduslikud ja korrektsed ning nõutavad dokumendid olid kättesaadavad. Avastati
kolm mittevastavuse juhtumit, mille puhul mõni päev juriidilisest kulukohustusest ei
olnud eelarvelise kulukohustusega kaetud. Need juhtumid lisati kontrollikoja erandite
registrisse.

79 Keeleoskonnad kasutavad laialdaselt arvutipõhiseid tõlkerakendusi. Erandiks on
inglise keele osakond, kellel on oma töö eripära tõttu oma eraldi protsessid. Ainult
1,1% kontrollitud segmentidest oli etapis „kinnitamata/heakskiitmata tõlge“.

80 2021. aastal kontrollis kontrollikoja tõlkekvaliteeti esimest korda Euroopa

Parlament. Kontrolliti 10 keeleosakonda, mille tõlkekvaliteeti nende juhid ei saanud
kontrollida, kuna osakonna töökeel ei olnud nende emakeel. Kontrolliks valiti kümme
dokumenti, mis hõlmasid kontrollikoja peamisi väljaannete liike, ning kõigi kümne
valitud dokumendi puhul hinnati kahe lehekülje jagu tõlkekvaliteeti (kokku
200 lehekülge, st 2 x 10 x 10 lk). Seitsme keele puhul olulisi probleeme ei tuvastatud.
Ülejäänud kolme keele puhul jäi mõne dokumendi kvaliteediskoor alla 80% ja hindajate
märkusi analüüsiti. Tõlkekvaliteeti kontrolliti ka direktoraadi teenuste kasutajate antud
tagasiside põhjal. 2021. aastal saadi tagasisidet 89 korral, peamiselt kontrollikoja
töötajatelt, kuid ka välistelt sidusrühmadelt.

81 Kontrollide põhjal jõuti järeldusele, et tulemused olid enamasti positiivsed. Selle
põhjal järeldasid keeleosakondade juhid, et nende tõlked olid rahuldava kvaliteediga,
ning esitasid selle kohta direktorile oma kinnitavad avaldused.

Presidendile alluvate talituste direktoraat ja õigusteenistus

82 Presidendile alluvate talituste direktoraat vastutab kontrollikoja

kommunikatsiooni ja institutsioonidevaheliste suhetega seotud eelarverea eest, mille
assigneeringute summa oli 2021. aastal 250 000 eurot. Õigusteenistus vastutab
õigusabikulude ja kahjudega seotud eelarverea eest, mille suurus oli 50 000 eurot.
Kontrollidega ei leitud kummagi eelarverea puhul olulisi vigu.
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Järeldus sisekontrollisüsteemide kohta

83 2021. aasta eel- ja järelkontrollid näitavad, et peasekretariaadi

sisekontrollisüsteem toimib tõhusalt ja asjakohaselt ning et selle direktoraatide
finants- ja mittefinantsriskid on kontrolli all. Kontrollide käigus tuvastati peamiselt
mitmeid mitteolulisi vigu ja vajadus mõned menetlused üle vaadata. Kontrollide
maksumust peetakse mõistlikuks – selleks kulub 15,2 täistööaja ekvivalenti (sealhulgas
0,2 PMOs). Läbivaatamine näitas ka integreeritud tarkvaral põhineva juhtimissüsteemi
töökindlust; süsteem sisaldab ka märkimisväärset osa automaatsetest kontrollidest.

84 Siseauditi talituse soovituste tulemusena pööras sisekontrollisüsteem 2021.

aastal suuremat tähelepanu ka kontrollide kulutõhususele ja sellele, kuidas pandeemia
tehtud kontrolle mõjutas. See parandas aruandluse kvaliteeti ja tõi esile kontrollikoja
sisekontrolliraamistiku rolli.

85 Kokkuvõttes on siseaudiitori järeldus 2021. aasta sisekontrollisüsteemide kohta

positiivne: peasekretariaadi kõige suurema riskiga valdkondades on olemas
usaldusväärsed kontrollimehhanismid ning eel- ja järelkontrollide puhul säilitati eri
töötajate ülesannete lahusus. Ei tuvastatud olulisi puudusi, mis seaksid tõsiselt
kahtluse alla 2021. aasta finantstehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta esitatud
kinnitavate avalduste usaldusväärsuse (vt punkt 65).
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2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise resolutsiooni
põhjal võetud järelmeetmed
86 29. aprillil 2021 andis Euroopa Parlament heakskiidu1 eelarveaasta 2019 eelarve täitmisele. Allpool antakse ülevaade eelarve täitmisele
heakskiidu andmise otsuses esitatud tähelepanekute põhjal võetud järelmeetmetest.
2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisele lisatud Euroopa
Parlamendi tähelepanek
1. märgib, et kontrollikoja raamatupidamise aastaaruannet auditeerib
sõltumatu välisaudiitor, et kohaldada seal samu läbipaistvuse ja
aruandekohustuse põhimõtteid, mida kontrollikoda kohaldab oma
auditeeritavate suhtes; võtab rahuloluga teadmiseks audiitori arvamuse,
et finantsaruanded annavad kontrollikoja finantsolukorrast õige ja õiglase
ülevaate;
2. märgib, et 2019. aastal ulatus kontrollikoja eelarve kokku 146 890 000
euroni (võrreldes 146 469 000 euroga 2018. aastal ja 141 240 000 euroga
2017. aastal) ning et 98% kõigist assigneeringutest seoti 2019. aasta
lõpuks kulukohustustega (võrreldes 96,21%-ga 2018. aastal ja 97,73%-ga
2017. aastal);

1

Euroopa Parlamendi otsus 2020/2144(DEC).

Kontrollikoja vastus

–

–
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2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisele lisatud Euroopa
Parlamendi tähelepanek
3. tuletab meelde, et kontrollikoja eelarve on peamiselt halduseelarve,
millest suur osa kasutatakse institutsiooni töötajatega seotud kuludeks
(jaotis 1) ning hoonete, vallasvara, seadmete ja mitmesuguste
tegevuskulude katmiseks (jaotis 2);
4. tuletab meelde, et jaotise 2 täitmismäärad ei parane piisavalt, kui
kulukohustuste täitmise määr on 64,17% (võrreldes 59,13% 2018. aastal ja
57,13% 2017. aastal) ja maksete täitmise määr on 62,21% (võrreldes
55,11% 2018. aastal ja 55,75% 2017. aastal); rõhutab kontrollikoja
kinnitust oma 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise
resolutsiooni jätkudokumendis, et kontrollikoda jätkab jõupingutusi
täitmismäära parandamiseks ja oma eelarveprognooside hoolikaks
kaalumiseks;

5. võtab teadmiseks kontrollikoja märkuse, mille kohaselt on sobivam
jälgida jaotise 2 eelarve täitmist kahe aasta perspektiivis; tunnistab, et
kaheaastase perioodi (2018–2019) jooksul tehti 91,38% maksete
assigneeringuid ja 98,04% kulukohustuste assigneeringuid;

Kontrollikoja vastus
–
Eelarve täitmine
Peame asjakohasemaks jälgida jaotise 2 eelarve täitmist
(eelkõige maksete määra) kahe aasta perspektiivis. See näitab,
et kaheaastase perioodi (2018–2019) jooksul maksti välja
91,38% assigneeringutest ja 98,04% kulukohustustega seotud
summadest; 2019. aasta lõpus seisuga oli 96,94%
assigneeringutest kulukohustustega seotud. Kulukohustustega
seotud summadest oli välja makstud 64,17% ja
assigneeringutest 62,21%.
Jaotise 2 assigneeringute kasutusmäär oli 2021. aastal 95,39%
(2020. aastal 93,38%). Maksed moodustasid lõplikest
assigneeringutest 50,44% ja kulukohustustest 52,88% (2020.
aastal olid need määrad vastavalt 51,46% ja 55,11%).
Finantsmääruse artikli 12 kohaselt 2022. aastasse üle kantud
kulukohustused moodustasid lõplikest assigneeringutest 44,95%
ja kulukohustustest 47,12% (2020. aastal vastavalt 41,92% ja
44,89%). Igal juhul jätkame oma jõupingutusi maksete tegemise
määrade suurendamiseks.
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2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisele lisatud Euroopa
Parlamendi tähelepanek
6. märgib assigneeringute ülekandmise jätkumist, nt 3 057 772 eurot
2019. aastal peatüki 21 (andmetöötlus, seadmed ja vallasvara: ostmine,
üürimine ja hooldus) raames võrreldes 4 310 280 euroga 2018. aastal, mis
kanti üle käimasolevate IT‑projektidega seoses; märgib, et kokku kanti
jaotise 2 raames 2018. aastast 2019. aastasse üle 6 068 597 eurot, ning
peab positiivseks, et selle tulemusel tehti ülekandmiste alusel makseid
summas 5 777 454 eurot;
7. märgib, et eelarveaastast 2018 eelarveaastasse 2019 jaotiste 1 ja 2
raames üle kantud assigneeringute summa oli 7 406 944 eurot ja selle
tulemusel tehti maksed 6 553 576 euro ulatuses, st kasutusmäär oli
88,48%, mis on võrdne 2018. aasta kasutusmääraga;

Kontrollikoja vastus

–

–

Konkreetsed valdkonnad: haldus
Mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 5 („Haldus“) audit järgib
kontrollikoja kinnitava avalduse auditimetoodikat ja võimaldab
8. tunneb heameelt asjaolu üle, et kontrollikoda kaalub 2018. aasta
meil anda erihinnangu. Oleme juba aastaid pidevalt teatanud, et
eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevas resolutsioonis esitatud
tegemist on väikse riskiga valdkonnaga, mille veamäärad jäävad
soovitust, et kontrollikoja 2021.–2025. aasta strateegiat käsitleva arutelu
allapoole olulisuse piirmäära. Meie 2019. aasta audititöö hõlmas
raames tuleks esitada liidu institutsioone käsitlev sõltumatu aastaaruanne, valitud ELi asutuste järelevalve- ja kontrollisüsteemide
mis tuleks vastu võtta 2020. aasta lõpuks; kordab sellega seoses, et
kontrollimist ning lepinguliste töötajate arvu suurenemist.
kontrollikoda peab iga institutsiooni põhjalikumalt uurima, et parlament
Kooskõlas meie strateegiaga aastateks 2021–2025 püüame
saaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava
täiendada oma aastaaruandes esitatud kvantitatiivset teavet
institutsioonina oma ülesandeid täita;
kvalitatiivsete elementidega, mis põhinevad konkreetsete
süsteemide ja vastavuse kontrollimise töö tulemustel.
Kontrollikoja töö kavandamise metoodika hõlmab auditite
hoolikat valikut, võttes arvesse meie strateegilisi eesmärke,
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2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisele lisatud Euroopa
Parlamendi tähelepanek

Kontrollikoja vastus
tuvastatud riske ja sidusrühmade (sealhulgas Euroopa
Parlamendi komisjonide esimeeste konverentsi) seisukohti.
Teeme kõik endast oleneva, et valida olemasolevate
vahenditega asjakohased audititeemad.
Kontrollikoda vaatab praegu läbi oma lähenemisviisi kinnitava
avalduse auditile, kuid märgib, et täiendavate kuluvaldkondade
kohta veamäärade esitamine nõuaks vahendite märkimisväärset
suurendamist.

9. väljendab heameelt selle üle, et kontrollikoda on otsustanud koostada
parlamendi palvel liidu eelarve tulemuslikkuse kohta esimese aruande,
mille eesmärk on hinnata liidu eelarvest tehtud kulutuste tulemusi ja
eelkõige anda hinnang iga liidu poliitikavaldkonna tulemuslikkusele; on
veendunud, et tulemusaudit on liidu investeeringute tegeliku mõju
hindamiseks hädavajalik;

–

10. peab kahetsusväärseks, et 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu
andmist käsitlevas resolutsioonis esitatud parlamendi märkustele vastas
kontrollikoda oma järelmeetmete aruandes väga põgusalt; rõhutab, et
järelmeetmete aruandest saab parlamendi eelarvekontrollikomisjon väga
vajalikku teavet, et teha kindlaks, kas kontrollikoda on parlamendi
soovitused ellu viinud; palub kontrollikojal lisada järgmisse järelmeetmete
aruandesse kõik vajalikud vastused ja parlamendi soovituste rakendamise
kohta üksikasjalikumad selgitused, osutades sõnaselgelt eelarve täitmisele
heakskiidu andmist käsitleva resolutsiooni igale punktile ja esitades kõik
vajalikud dokumendid;

Kontrollikoja järelmeetmed seoses eelarve täitmisele
heakskiidu andmist käsitleva resolutsiooniga
Kontrollikoda püüab anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise
järelmeetmete aruannetes võimalikult üksikasjalikud vastused
ning on valmis esitama kõik tõendavad dokumendid ja
täiendavad üksikasjad, kui seda peetakse vajalikuks.
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11. kordab kontrollikoja soovitust, et komisjon peaks iga-aastase haldus- ja
tulemusaruande avaldama varem, et kontrollida esitatud teabe
korrektsust ja selle kohta aru anda; tunnistab, et COVID‑19 pandeemiast
–
tulenevate piirangute tõttu oli kontrollikoda sunnitud avaldama oma
2019. aasta aruande 2020. aasta novembris 2020;

Kontrollikoja vastus
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Inimressursid
12. märgib, et 2019. aasta lõpus oli 853 alalist ja ajutist ametikohta
võrreldes 2013. aasta 891 ametikohaga, mis tähendab langust 4,26%;
märgib eelkõige, et alaliste ametikohtade arv vähenes 6,91%, samas kui
ajutiste ametikohtade arv suurenes 10,07%; palub kontrollikojal hinnata,
kas ajutisi ametikohti kasutatakse järjest rohkem kontrollikoja erivajaduste
või eelarvepiirangute tõttu; märgib, et töötajate hulka jälgitakse pidevalt
ja kontrollikoja kinnitatud ametikohtade loetelu jääb 853 ametikohaga
samale tasemele kui 2017. aastal ja 2018. aastal; märgib, et ametikohtade
loetelu kohandati pärast Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust ja
vastavalt läbirääkimiste tulemustele 2019. aastal;

Kontrollikoja vastus
Töölevõtmine ja karjäärivõimalused
Sarnaselt teistele Luxembourgis asuvatele ELi institutsioonidele
on ka kontrollikojal olnud üha raskem värvata ja hoida
ametnikke EPSO konkursside edukalt läbinud kandidaatide
nimekirjadest, kuna paljud eelistavad alustada karjääri ELi
institutsioonides Brüsselis. Selle peamine põhjus on
Luksemburgi üha suurem elukallidus, mida erinevalt teistest ELi
riikidest ei kompenseerita paranduskoefitsiendiga. Seetõttu on
kontrollikoda viimastel aastatel üha enam kasutanud ajutiste
töötajate värbamist madalamatele AD palgaastmetele ning on
mitmel korral korraldanud valikumenetlusi ajutiste töötajatena
tööle võetud audiitoritele.

Kontrollikoja praktikandid
13. tunnustab asjaolu, et kontrollikoda on vastavalt oma strateegiale
Üldiselt maksab kontrollikoda praktikantidele isegi lühiajalise
aastateks 2018–2020 laiendanud kontakte teadlaste, akadeemiliste
praktika korral hüvitist, mis katab vähemalt nende elamiskulud.
ringkondade ja mõttekodadega ning et kontrollikoda on alates 1. juunist
Kuus 2019. aasta tasustamata praktikat, millele Euroopa
2020. aastal lähetanud 15 töötajat teistesse rahvusvahelistesse
Parlament osutas, olid ebatüüpilised praktikakohad, mille
institutsioonidesse; märgib, et kontrollikoda võõrustab regulaarselt
eesmärk oli julgustada praktikante kontrollikoja tööga tutvuma.
teistest rahvusvahelistest organitest lähetatud töötajaid ja et kontrollikoda Enamik neist kestis lühikest aega (maksimaalselt üks kuu) ja
võimaldas ülikoolilõpetajatele ka 55 kolme kuni viie kuu pikkust praktikat
ainult kaks kestsid kolm kuud. Kolm praktikanti tulid
(võrdluseks 2018. aastal 60); märgib, et 2019. aastal oli kuus praktikakohta liikmesriikide kontrolliasutustest ja seega maksid neile nende
tasustamata; palub kontrollikojal maksta praktikantidele isegi lühiajalise
asutused. Ühe väga lühikese praktika puhul (1.–3.06 2019) oli
praktika korral hüvitist, mis kataks vähemalt nende elamiskulud; tunneb
tegu juba Luksemburgis elanud praktikandiga ja ühe teisel juhul
heameelt asjaolu üle, et kontrollikoda sõlmis tulevase koostöö eesmärgil
(01.02–30.4.2019) õppis praktikant Belgias asuvas tõlkekoolis,
mitmeid partnerlussuhteid ülikoolide ja kutseorganisatsioonidega;
kus valitakse igal aastal välja üks praktikant, kes läbib
kontrollikojas lühikese praktika.
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14. võtab teadmiseks asjaolu, et kontrollikoja värbamispoliitika, mis
põhineb 2016. aasta reformil ning liidu institutsioonide üldpõhimõtetel ja
töötingimustel, muudab kontrollikoja ülesandepõhiseks organisatsiooniks;
märgib, et töötajad on määratud kogu kontrollikoda hõlmavasse reservi,
millest eraldatakse ressursid auditikodadele ja ülesannetele; märgib, et
reservist töötajate ülesannetesse määramise protsessis pöörab
kontrollikoda erilist tähelepanu selle tagamisele, et vajalikud
eksperditeadmised ja personaliressursid tehakse õigeaegselt
kättesaadavaks ning et meeskondade vahel toimub korrapärase liikuvuse
kaudu töötajate asjakohane roteerumine;

Kontrollikoja vastus

–

15. tunnustab asjaolu, et kontrollikoda rakendas 2018. aasta töötajate
rahulolu uuringu alusel järelmeetmeid ning võttis töötajate heaoluga
seotud meetmeid, näiteks toimib kontrollikoja konfidentsiaalsete
kontaktisikute võrgustik kogu organisatsioonis, et pakkuda töötajatele
professionaalset ja soovi korral anonüümset tuge; märgib, et kontrollikoda –
võimaldab ka viit tasuta konsultatsiooni psühholoogiga ja korraldab
koolitusi selle kohta, kuidas tulla toime läbipõlemisega, ning õpetab
juhtivtöötajatele, kuidas teha kindlaks ahistamine ja kuidas selliste
juhtumite korral tegutseda;
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16. on mures naisdirektorite hulga vähenemise pärast 30%‑lt 2018. aastal
20%‑le 2019. aastal ja üksuste naisjuhtide hulga vähenemise pärast 39%‑lt
2018. aastal 35%‑le 2019. aastal; võtab siiski teadmiseks kontrollikoja
naisliikmete hulga kerge kasvu 21%‑lt 2018. aastal (kuus liiget 28‑st)
25%‑ni 2019. aastal (seitse liiget 28‑st); rõhutab parlamendi
eelarvekontrollikomisjoni kohustust toetada kontrollikoja liikmete
ametisse nimetamise protsessi läbivaatamist, et saavutada sooline
tasakaal (2019. aastal olid liikmeteks seitse naist ja 21 meest); tuletab
meelde, et liikmesriike kutsutakse üles aktiivsemalt ergutama naisi
sellistele ametikohtadele kandideerima; kordab, et nõukogu peaks
ametisse nimetamise menetluses esitama alati vähemalt kaks kandidaati –
ühe naise ja ühe mehe;

Sooline tasakaal
Viimastel aastatel on kontrollikoja juhtkonna sooline tasakaal
paranenud: 2022. aasta jaanuariks suurenes naisdirektorite
osakaal 40%-ni, samas kui naissoost valdkonnajuhtide osakaal
oli 37%. Uus mitmekesisuse ja kaasamise poliitika ja
tegevuskava aastateks 2021–2025 sisaldab mitmeid meetmeid,
et julgustada naisi juhtimises osalema:
• jätkata peasekretäri tava saata direktoritele ja
valdkonnajuhtidele korrapäraselt e-kirju, et julgustada
naisaudiitoreid täitma auditijuhi ülesandeid;
• viia läbi intervjuusid või anonüümseid küsitlusi naissoost
töötajatega (alates palgaastmest AD 9), kellel on kõhklusi
juhirolli võtmisel, et mõista nende põhjuseid ja pakkuda
välja alternatiivseid lahendusi (nt auditijuhi ülesannete
jagamine kahe töötaja vahel);
• korraldada mitteametlikke kohtumisi, kus kogenud naissoost
auditijuhid saavad oma teadmisi jagada;
• teha direktoritele ülesandeks anda iga kuue kuu järel oma
auditikodadele aru nais- ja meessoost auditijuhtide osakaalu
kohta, ning edastada see teave peasekretariaadile;
peasekretär annab teemast halduskomiteele kaks korda
aastas aru;
• korraldada naistöötajatele koolitust, juhendamist ja
nõustamist, mida pakuvad nii karjäärieksperdid kui ka teised
eeskujuks olevad naised;
• intervjueerida juhtimisalases arenguprogrammis osalevaid
naistöötajaid, koostada aruteludokument, mis sisaldab
teavet nende motivatsiooni ja piirangute kohta, ning
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•

17. tunneb heameelt kontrollikoja jätkuvate jõupingutuste üle
haldustasandil töötajate võrdsete karjäärivõimaluste edendamiseks ja
eelkõige soolise tasakaalu saavutamiseks juhtivatel ametikohtadel;
märgib, et kontrollikoda käivitas 2019. aastal juhtide arendusprogrammi,
mille eesmärk on arendada meeste ja naiste võrdsel osalusel
potentsiaalsete juhtide oskusi;

–

Kontrollikoja vastus
pakkuda toetusmeetmeid, nagu mentorlus ja juhendamine.
Uurida olemasolevaid toetusalgatusi, nagu komisjoni naiste
talendi arendamise programm;
vestelda kontrollikojast lahkuvate inimestega, et muu hulgas
välja selgitada naiste lahkumise põhjused, ning koostada
dokument, milles vestluste tulemused kokku võetakse.
Analüüsida kord aastas kõiki selliseid vestlusi ja arutada
saadud kogemusi asjaomaste osakondadega.
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2018.–2020. aasta tegevuskava järelmeetmed toimusid osana
suuremast projektist, mille eesmärk oli valmistada ette
kontrollikoja 2021.–2025. aasta uus mitmekesisuse ja kaasamise
poliitika tegevuskava, mis võeti vastu 2021. aasta mais. Uue
tegevuskavaga püüame vähendada võimalikku ebavõrdsust.
Julgustame mehi lapsehoolduspuhkust kasutama. Selleks
korraldame teavitusüritusi, kus lapsehoolduspuhkust kasutanud
mehed saavad jagada oma kogemusi, või kutsuda üles
vabatahtlikke andma nõu meestele, kes selleteemalist nõu
küsivad.
18. peab kiiduväärseks, et kontrollikoda osaleb võrdsete võimaluste
ühiskomitee töös ja võrdsete võimaluste 2018.–2020. aasta tegevuskava
elluviimisel, milles käsitletakse ka vanuse- ja puudeküsimusi; palub
kontrollikojal anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale
institutsioonile tegevuskava rakendamise kohta aru;

Lisaks analüüsida tagantjärele iga-aastast edutamismenetlust,
tagamaks, et ei ole esinenud erapoolikust seoses rasedus- ja
sünnituspuhkuse, lapsehoolduspuhkuse, osalise tööajaga
töötamise või muude demograafiliste näitajatega (nt vanus,
rahvus, lepingu liik). Kavandame toetada osalise tööajaga
töötamist, võttes kasutusele töötajate arvu arvutamise
süsteemi, et hüvitada rühmades ja auditikodades täistööajale
taandatud töötajate kaotus osalise tööajaga töötamise ja kõigi
pikemate töölt puudumiste tõttu (nt rasedus- ja
sünnituspuhkus, isiklikel põhjustel võetud puhkus, pikendatud
haiguspuhkus, teisele ametikohale määramine). Hüvitame
inimressursi kaotusest põhjustatud kahju sellest kõige enam
mõjutatud osakondadele.
Edendame ka töö- ja eraelu õiget tasakaalu, soodustades
kultuurilise ja korraldusliku fookuse suunamist pigem
tulemustele kui töötundide arvule ja füüsilisele kohalolekule,
võimaldades töötingimusi, kus hübriidmeeskonnad saavad
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Kontrollikoja vastus
paindlikus keskkonnas toimida. Korraldasime juba kogu 2021.
aasta esimesel poolel kampaania õiguse kohta olla
mittekättesaadav ning töö- ja eraelu tasakaalu kohta ning me
kavatseme selles suunas tegevust jätkata.
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19. nõuab tungivalt, et kontrollikoda püüaks töötajate geograafilist
tasakaalu veel rohkem parandada (eelkõige AST tegevusrühmade 1–4 ja
5–9 puhul on liiga palju teatavatest riikidest pärit töötajaid); palub
kontrollikojal koostada tegevuskava, kuidas pöörata uusi töötajaid tööle
võttes tähelepanu geograafilisele tasakaalule, nagu on sätestatud
personalieeskirjade artiklis 7;

Kontrollikoja vastus
Kontrollikoda osaleb institutsioonidevahelistel kohtumistel
EPSOga, et arutada häid tavasid selleks, et köita rohkem
erinevaid kandidaate ja suurendada töötajaskonna geograafilist
tasakaalu. Teeme EPSO ja liikmesriikidega koostööd projektis,
mille eesmärk on töötada värbamisprotsessiks välja võrdsete
võimaluste ja mitmekesisuse jälgimise töövahend. Kontrollikoda
avaldab kord aastas ka teavet kontrollikoja töötajate
geograafilise päritolu kohta. Selles esitatakse kõigi töötajate
(sealhulgas juhtide ja assistentide) jaotus nende kodakondsuse
alusel.
Kontrollikoja uus mitmekesisuse ja kaasamise poliitika ja
tegevuskava aastateks 2021–2025 sisaldab plaani arutada
alaesindatud riikidest pärit kontrollikoja liikmetega, kuidas kõige
paremini uusi kandidaate köita ja personali koosseisu
mitmekesistada. Hilisemas etapis koostab kontrollikoda
tegevuskava, mis sisaldab Euroopa Parlamendi tähelepanekuid
ja kontrollikoja analüüsi. Kontrollikoda kasutab seda
tegevuskava arutelu algatamiseks.
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20. märgib, et paindlikku töökorraldust saavad kasutada kõik töötajad,
välja arvatud teatavate kategooriate töötajad, kelle jaoks see ei ole
praktilistel põhjustel võimalik; märgib aga, et enamik töötajatest, kes said
2019. aastal sellist töökorraldust kasutada, olid naised (87% osalise
tööajaga töötavatest töötajatest ja 68% vanemapuhkusel olnud
töötajatest); palub kontrollikojal seda karjäärivõimalustes ja
mitmekesisuse poliitikas arvesse võtta; ergutab kontrollikoda täiendama
paindlikku töökorraldust sellega, et kaitstakse töötajate õigust olla
mittekättesaadav;

Kontrollikoja vastus
Võrdsed võimalused
Mais 2021 võeti vastu kontrollikoja uus mitmekesisuse ja
kaasamise poliitika tegevuskava aastateks 2021–2025. Uue
tegevuskavaga püüame vähendada võimalikku ebavõrdsust.
Julgustame mehi lapsehoolduspuhkust kasutama. Selleks
korraldame teavitusüritusi, kus lapsehoolduspuhkust kasutanud
mehed saavad jagada oma kogemusi, või kutsuda üles
vabatahtlikke andma nõu meestele, kes selleteemalist nõu
küsivad.
Lisaks analüüsida tagantjärele iga-aastast edutamismenetlust,
tagamaks, et ei ole esinenud erapoolikust seoses rasedus- ja
sünnituspuhkuse, lapsehoolduspuhkuse, osalise tööajaga
töötamise või muude demograafiliste näitajatega (nt vanus,
rahvus, lepingu liik). Kavandame toetada osalise tööajaga
töötamist, võttes kasutusele töötajate arvu arvutamise
süsteemi, et hüvitada rühmades ja auditikodades täistööajale
taandatud töötajate kaotus osalise tööajaga töötamise ja kõigi
pikemate töölt puudumiste tõttu (nt rasedus- ja
sünnituspuhkus, isiklikel põhjustel võetud puhkus, pikendatud
haiguspuhkus, teisele ametikohale määramine). Hüvitame
inimressursi kaotusest põhjustatud kahju sellest kõige enam
mõjutatud osakondadele.
Edendame ka töö- ja eraelu õiget tasakaalu, soodustades
kultuurilise ja korraldusliku fookuse suunamist pigem
tulemustele kui töötundide arvule ja füüsilisele kohalolekule,
võimaldades töötingimusi, kus hübriidmeeskonnad saavad
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21. kordab, et kontrollikoda esitas märkuse Luksemburgi kõrge
elukalliduse kohta, mis on üks peamisi tegureid, mille tõttu on raske
töötajaid tööle võtta ja tööl hoida; kordab oma muret, et Luksemburgis
töötavate liidu ametnike ostujõu erinevusest tingitud probleem üha
suureneb;

Kontrollikoja vastus
paindlikus keskkonnas toimida. Korraldasime kogu 2021. aasta
esimesel poolel kampaania õiguse kohta olla mittekättesaadav
ning töö- ja eraelu tasakaalu kohta ning me kavatseme selles
suunas tegevust jätkata.

–

44
2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisele lisatud Euroopa
Parlamendi tähelepanek
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Hooned, turvalisus
22. tunneb heameelt hoone K2 kaasajastamise üle, mille eesmärk on
ajakohastada hoone tehnilisi paigaldisi, võttes arvesse uusi
keskkonnaküsimusi, ja muuta praegused arhiveerimisruumid (mis
digitaliseerimise tõttu ei ole enam vajalikud) ühiste koostöö- ja
puhkeruumide kompleksiks, nt koosoleku- ja videokonverentsiruumideks
ning kohvinurkadeks;

–

23. väärtustab asjaolu, et kontrollikoda viis 2017. aastal läbi eeluuringu ja
et praeguses kaasajastamisprojektis võeti uuringu tulemusi arvesse;
märgib, et kontrollikoda jätkab individuaalsete kabinettide ja üksnes
väheste koostööpindadega; tunneb heameelt asjaolu üle, et töötajate
projekti kaasamiseks korraldati asjakohaseid arutelusid ja et saadud
tagasiside oli üldiselt positiivne;

–

24. tunneb heameelt turvaala täiustamise üle, eriti K3 hoones asuvate
parklate jaoks täiendavate piirdeaedade, uute parkimistõkete ja
pääsulukkude rajamise üle, mis pidi lõpule viidama 2020. aastal; märgib, et
–
2019. aastal investeeris kontrollikoda lisaks regulaarsetele kulutustele,
nagu seadmete perioodiline kontrollimine, 123 000 eurot füüsilisse
turvalisusesse;
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25. võtab teadmiseks töötajate turvalisuse tagamiseks võetud meetmed,
nimelt hädaolukorra lahendamise plaani suurte intsidentidega
tegelemiseks, sisemenetluse võimaliku tuumaõnnetuse korral ja
teenustaseme kokkuleppe Euroopa välisteenistusega, et saada temalt nõu
seoses missioonidega kõrge ja kriitilise ohutasemega riikidesse;
Keskkond
26. märgib, et keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi (EMAS)
välisaudit viidi läbi 2019. aasta lõpus ning selle tulemusena on
kontrollikoda ajavahemikuks 2020–2022 tulemuslikult uuendanud oma
EMAS‑sertifikaati ja võtnud vastu uue tegevuskava kliimaga seotud
hädaolukorra jaoks; märgib, et kontrollikoja süsinikubilanss avaldatakse
igal aastal selle veebisaidil, et jälgida kontrollikoja jõupingutusi CO2
jalajälje vähendamiseks osana laiemast EMAS‑projektist ja saavutada
Euroopa 2020. aasta kasvustrateegia kestliku arengu eesmärk, mis kiideti
heaks 2010. aastal Euroopa Ülemkogus;
Digitaliseerimine, küberturvalisus
27. tervitab asjaolu, et kontrollikoda võttis 2018. aasta keskel vastu
kolmeaastase ajakavaga küberturvalisuse tegevuskava; märgib, et 2019.
aastal saavutati järgmised eesmärgid: tarkvara nõrkuste tõhusam ja
regulaarsem kõrvaldamine, volitamata juurdepääsu takistamine
pilveteenustele, infoturbe valitsemise läbivaatamine ja turvaseire
võimekuse täiustamine; tunneb heameelt kontrollikoja töötajate
küberturvalisuse alase teadlikkuse tõstmise koolituse üle; märgib, et
kontrollikoda saab kasu ka küberturbeteenustest ja -taristust, mida

Kontrollikoja vastus

–

–

–
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võimaldab ELi institutsioonide ja asutuste infoturbeintsidentidega tegelev
rühm;

28. väljendab heameelt selle üle, et moodustati digiülemineku
juhtkomitee, kelle ülesanne on edendada algatuse „Euroopa Kontrollikoja
auditid muutuvad digitaalseks“ raames auditite digitaalseks muutmist;
märgib, et kontrollikoja interdistsiplinaarne innovatsioonilabor, mis
keskendub auditi digitaalsele ümberkujundamisele andmete ja
tehnoloogia abil, toetas 2019. aastal kümmet auditiülesannet, sealhulgas
katseprojekti suurandmete kasutamise kohta tulemusauditis; palub
kontrollikojal teavitada parlamenti kõikidest takistustest, mis on tekkinud
liidu institutsioonidelt masinloetavas vormingus andmete taotlemisel;

Kontrollikoja vastus

Tehnoloogia ja andmete kasutamise auditis
Kontrollikoda seadis oma 2021.–2025. aasta strateegia üheks
peamiseks prioriteediks tehnoloogia ja andmete suurema
kasutamise auditis ning määratles eesmärgid oma audititöö
digiülemineku edendamiseks. Need hõlmavad järgmist: i) püüda
tagada turvaline ja lihtne juurdepääs auditeeritavate andmetele;
ii) edendada meie töös digitaalset auditeerimist ja mõtteviisi; iii)
investeerida kõigi meie töötajate vajalikesse oskustesse ja
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29. tunneb heameelt asjaolu üle, et 2019. aasta aprillis avaldati
kontrollikoja otsus nr 6‑2019 avatud andmete poliitika ja dokumentide
taaskasutamise kohta ning et kontrollikoja IT‑süsteemid põhinevad
kindlatel arhitektuuriprintsiipidel, mis võtavad institutsioonidevaheliselt
hangitavate tehnoloogiate puhul arvesse kulude ja tulude lähenemisviisi;
tunneb heameelt asjaolu üle, et avatud lähtekoodiga tehnoloogiat
kasutatakse kontrollikojas nende printsiipide kohaselt; ergutab
kontrollikoda seadma esikohale avatud lähtekoodiga tehnoloogia, et
vältida seotust müüjaga, säilitada kontroll oma tehniliste süsteemide üle,
tagada kasutajatele tugevamad eraelu puutumatuse ja andmekaitse
meetmed ning suurendada üldsuse jaoks turvalisust ja läbipaistvust;
30. märgib rahuloluga, et kontrollikoda koostas 2016. aastal tegevuskava,
mille eesmärk on valmistuda määruse (EL) 2016/679(1) kohaldamiseks ja
selle järgimiseks, kui seda hakatakse kohaldama liidu institutsioonide,
organite ja asutuste suhtes; märgib, et andmekaitse ja infoturbega seotud
kohustused struktureeriti 2019. aastal ümber, et eraldatud vahendid
osadeks jagada ja neid tugevdada;
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teadmistesse; iv) rakendada meie auditivaldkonna jaoks
sobivaid uusi digitaalseid auditivahendeid ja -tehnikaid,
sealhulgas automatiseeritud andmekogumist ja analüüsi, ning
kasutada ära ka kontrollikoja olemasolevat digitaalset
suutlikkust.
Nende eesmärkide saavutamiseks võttis kontrollikoda vastu
digiülemineku juhtkomitee koostatud arengukava andmete ja
tehnoloogia kasutamiseks auditis, mida institutsiooni talitused
järgmise viie aasta jooksul rakendavad. Kava rakendamise etapis
on prioriteediks töötada selle nimel, et saada juurdepääs ELi
institutsioonide andmetele ja tagada kontrollikoja suutlikkus
saada need andmed kasutatavas vormingus. Sellega seoses
anname tulevikus aru kõigist raskustest, millega me
institutsioonidelt masinloetavate andmete saamisel kokku
puutume.

Loodi uus tiim, mille ülesanne on toetada andmeteaduse ja tehnoloogia kasutamist auditis. See koosneb kvalifitseeritud
andmeteadlastest ja IT-audiitoritest ning on teinud tihedat
koostööd kõigi auditikodadega, et jätkata meie audititöö
31. soovitab kontrollikojal järgida Euroopa Andmekaitseinspektori
soovitust, mille kohaselt tuleks liidu institutsioonidel alustada Microsoftiga digitaalseks muutmist.
läbirääkimisi 2018. aastal allkirjastatud institutsioonidevahelise
Kontrollikoja IT‑süsteemid põhinevad kindlatel
litsentsilepingu ja rakenduslepingu muutmiseks, et saavutada digitaalne
arhitektuuripõhimõtetel, mis võtavad institutsioonidevaheliselt
suveräänsus, vältida seotust müüjaga ja kontrolli puudumist ning tagada
hangitavate põhitehnoloogiate puhul arvesse kulutustele
isikuandmete kaitse;
vastava tulu saavutamise vajadust. Nende kriteeriumide alusel
oleme otsustanud rakendada oma portfelli
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põhikomponentidena mõningaid tasuta avatud lähtekoodiga
tarkvaralahendusi. Seoses kontrollikoja kui tasuta avatud
lähtekoodiga tarkvara „arendaja“ rolliga soovime rõhutada, et
meie tarkvaraarendustegevus on väga piiratud, kuna me
lähtume põhimõttest „pigem taaskasuta kui osta, ning pigem
osta kui arenda“.
Kontrollikoda jälgib tähelepanelikult Euroopa
Andmekaitseinspektori soovitusi ja toetab täielikult ELi
institutsioonide (keda esindab EC-DIGIT) jõupingutusi Microsofti
lepingu kohandamiseks Euroopa Liidu määrusega.

Institutsioonidevaheline koostöö
32. ergutab kontrollikoda institutsioonidevahelise koostöö kaudu
arendama edasist koostoimet ja ratsionaliseerimist teiste liidu asutustega;
märgib, et kontrollikoda kasutab teiste institutsioonide poolt või koos
nendega pakutavaid vahendeid ja teenuseid, näiteks teenustaseme
kokkulepet komisjoni individuaalsete maksete haldamise ja maksmise
ametiga, mis hõlmab pensionide, rahaliste õiguste ja palga haldamist;
märgib, et kontrollikoda kasutab komisjoni IT‑vahendeid sellistes
valdkondades nagu lähetused, personal, koolitus ja tõlkimine; väljendab
heameelt mitmete teiste institutsioonidega ühistes hankemenetlustes
osalemise üle IT, tõlkimise jms valdkonnas;

Teenustaseme kokkulepped
Kontrollikoda osaleb erinevates alalistes ja ajutistes
komisjonides ja töörühmades, kus ELi institutsioonid teevad
koostööd, vahetavad teavet ja parimaid tavasid ning töötavad
võimaluse korral välja ühiseid lahendusi. Kontrollikoda on igati
huvitatud sünergia edendamisest teiste ELi institutsioonidega,
sõlmides selleks teenustaseme kokkuleppeid, ning meil on kavas
kasutada kõiki võimalusi koostööks teiste ELi institutsioonide ja
organitega. Kontrollikojal on praegu Euroopa Komisjoniga
laialdane teenustaseme kokkulepe, mis hõlmab
terviskindlustust, töötuskindlustust, pensione, palkade
arvutamist ja maksmist ning rahaliste õiguste ja lähetuskulude
haldamist; ning teiste ELi institutsioonidega
institutsioonidevaheliste IT-rakenduste pakkumiseks. Kuigi
ametlikku kulude-tulude analüüsi alati ei tehta, annavad need
kokkulepped kontrollikojale selgeid eeliseid. Teeme komisjoniga

49
2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisele lisatud Euroopa
Parlamendi tähelepanek

33. võtab teadmiseks asjaolu, et institutsioonidevaheliselt kokkulepitud
metoodika kohaselt maksis tõlketeenuse sisseostmine 2019. aastal
2 740 366 eurot ja kui vastavaid tõlkeid oleks teinud asutusesisesed
töötajad, oleks sama arvu lehekülgede tõlkimise kogumaksumus olnud
4 647 880 eurot;

Kontrollikoja vastus
koostööd ka muudes valdkondades, näiteks kutsealase
täiendkoolituse alal, ning korraldame koostöös teiste
institutsioonidega mitmesuguseid hankemenetlusi.
Kontrollikoda kasutab meelsasti ka muid
institutsioonidevahelise koostöö võimalusi.

–
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34. palub kontrollikojal anda teavet haldusprotsesside tõhususe osas
tehtud täiustuste kohta, mis on üha kasvava töökoormuse valguses
hädavajalikud; peale selle tuletab meelde pooleliolevate reformide
vajalikkust tagamaks, et kontrollikoda oleks tulevaste probleemidega
toimetulekuks hästi valmistunud;

Kontrollikoja vastus
Meie töö tõhusus
Kontrollikoda püüab pidevalt suurendada oma töö tõhusust –
see puudutab nii kindlustandvat tööd kui ka tulemusauditeid.
Kooskõlas oma strateegiaga aastateks 2021–2025 vaatame
perioodi jooksul läbi oma metoodika ja tavad, mis on seotud
kindlustandva audititööga, ja kohandame neid. Püüame näiteks
ulatuslikumalt kasutada andme- ja IT-rakendusi ning tehnoloogiaid, mille kasutamiseks võib olla lühikeses
perspektiivis potentsiaali meie raamatupidamise aastaaruande
usaldusväärsuse finantsauditites ning tulude ja halduskulude
korrektsuse auditites.
Kontrollikoda kasutab kõiki võimalusi oma menetluste
optimeerimiseks, tõhususe suurendamiseks ja võimalikult
paljude ressursside eraldamiseks oma põhitegevusele. Meie
sellesuunaliste jõupingutuste viimane näide on meie kavatsus
vähendada meie keeleteenuste direktoraadis puhtalt tõlkimisele
ja toimetamisele kuluvat ressurssi (vähendades toimetamise ja
suurendades allhanke osakaalu), et võimaldada tõlkijatel anda
audiitoritele audititöö käigus rohkem otsest tuge (nt
auditiaruannete koostamisel) ning pakkuda suulist tõlget
auditeeritavatega peetavatel kohtumistel.
Eriaruannete koostamiseks kulus 2018.–2020. aasta
strateegilisel perioodil keskmiselt 15,1 kuud. Ajavahemikul
2013–2017 valmisid eriaruanded keskmiselt 16,9 kuuga.
Jätkame jõupingutusi, et vähendada keskmist aega, mis kulub

51
2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisele lisatud Euroopa
Parlamendi tähelepanek

35. palub kontrollikojal uurida võimalust liituda läbipaistvusregistriga
teenustaseme kokkuleppe alusel; tunnustab institutsioonidevahelist
koostööd kontrollikoja ning muude liidu institutsioonide ja organite vahel
teenustaseme kokkulepete kaudu; soovib saada teavet selle kohta, kas
enne iga kokkuleppe sõlmimist tehakse tasuvusanalüüs;
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eriaruannete koostamiseks, tegemata seejuures järeleandmisi
kvaliteedi osas.

15. detsembril 2020 kiitsid Euroopa Parlament, Euroopa
Komisjon ja nõukogu poliitilisel tasandil heaks kohustuslikku
läbipaistvusregistrit käsitleva institutsioonidevahelise
kokkuleppe. Uus leping asendab 2014. aasta kokkuleppe. Kui
kolm institutsiooni on selle oma menetluste kohaselt vastu
võtnud, avaldatakse kokkulepe Euroopa Liidu Teatajas ja see
jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist.
Kontrollikoda võtab institutsioonidevahelise kokkuleppe artiklis
11 sisalduva võimaluse teadmiseks.
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36. väljendab heameelt 2019. aastal allkirjastatud halduskokkuleppe üle,
millega luuakse struktureeritud raamistik Euroopa Pettustevastase Ameti
(OLAF) ja kontrollikoja vahel koostöö tegemiseks ning hõlbustatakse
õigeaegset teabevahetust vastavalt määrusele (EL, Euratom) nr 883/2013
ja kontrollikoja sisejuurdlustega seotud otsustele; väljendab heameelt
selle üle, et kokkuleppe tulemusel on kontrollikoda hakanud OLAFiga juba
tõhusamini koostööd tegema, on loodud tihedat teabevahetust
võimaldavad alalised kontaktpunktid ning juhtumite kohta, mille
kontrollikoda on OLAFile edastanud, on tagasisidet antud kiiremini ja
korrapärasemalt; märgib, et see kokkulepe sisaldab ka sätteid
mitteoperatiivsete küsimuste kohta, näiteks koolituste, töötubade ja
töötajate vahetuse korraldamine; märgib, et 2019. aastal teatas
kontrollikoda OLAFile kümnest pettusekahtlusega juhtumist võrreldes
2018. aasta üheksa juhtumiga (kaheksa tuvastati auditi käigus ja kaks
kolmandate isikute tehtud ülesandmisel);

37. märgib, et Euroopa Prokuratuur ja kontrollikoda leppisid kokku, et
arutavad tulevase halduslepingu üle, et luua raamistik nendevaheliseks
koostööks; palub kontrollikojal teavitada sellest parlamendi
eelarvekontrollikomisjoni; tervitab asjaolu, et kontrollikoda aitas kaasa
Euroopa Prokuratuuri siseauditi talituse loomisele;
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–

Halduskokkulepe Euroopa Prokuratuuriga
Kontrollikoda ja Euroopa Prokuratuur leppisid kokku ja võtsid
vastu töökorra, mis allkirjastati septembris 2021. Kokkuleppes
rõhutatakse ühist huvi tõhustada võitlust pettuse, korruptsiooni
ja mis tahes muu ELi finantshuve kahjustava kriminaalse
tegevuse vastu, ning soovi vältida võimaluse korral teineteise
töö dubleerimist. Eelkõige lepiti kokku järgmistes punktides ja
tingimustes: õigeaegne koostöö teabe ja andmete edastamiseks,
neile juurdepääsuks ja nende vahetamiseks; kontrollikoja
võetavad ettevaatusabinõud; Euroopa Prokuratuuri juurdepääs
kontrollikoja ruumidele uurimiste läbiviimiseks; Euroopa
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Kontrollikoja vastus
Prokuratuuri poolne teabe edastamine kontrollikoja auditite
tegemiseks. Mõlemad pooled teevad koostööd koolituse
valdkonnas ühist huvi pakkuvates valdkondades ja võivad
töötajaid vahetada. Samuti on ette nähtud korrapärased
kohtumised kontrollikoja ja Euroopa Prokuratuuri vahel.

38. tunneb heameelt asjaolu üle, et 2019. aasta oktoobris allkirjastati
Euroopa Keskpangaga (EKP) vastastikuse mõistmise memorandum, milles
sätestati EKP järelevalvealast tegevust käsitleva teabe vahetamise
praktiline kord;

–

39. tunnustab kontrollikoja koostööd liikmesriikide kõrgeimate
kontrolliasutustega, mis võimaldab kontrollikojal edendada sõltumatut
välisauditit liidus ja selle liikmesriikides; võtab teadmiseks kontrollikoja
osaluse Rahvusvaheliste Kõrgemate Kontrolliasutuste Organisatsiooni
(INTOSAI), Euroopa Kõrgemate Kontrolliasutuste Organisatsiooni
(EUROSAI) ja INTOSAI Euroopa piirkondliku rühma töös, eriti
keskkonnaauditi, infotehnoloogia ja kahjustustele ja katastroofidele
eraldatud vahendite auditi ning auditi ja eetika töörühma edendamisel;

–
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40. märgib, et Euroopa Ombudsman kutsus kontrollikoda (seoses kõigi
liidu institutsioonidega peetud konsultatsioonidega) kommenteerima
ombudsmani praktilisi soovitusi ELi administratsioonile teemal ELi
ametlike keelte kasutamine avalikkusega suhtlemisel (juhtum
SI/98/2018/DDJ), millele kontrollikoda vastas, märkides, et see praegune
poliitika on juba kooskõlas; nõuab, et sellesse protsessi lisataks eri riikide
viipekeeled;

Riikide viipekeelte kasutamine
Kontrollikoda analüüsib riikide viipekeelte lisamise teostatavust.

41. rõhutab kontrollikoja jõupingutusi sidusrühmade, meedia ja üldsusega
suhtlemise täiustamiseks; on teadlik, et pärast 2019. aasta Euroopa
Parlamendi valimisi lõi kontrollikoda väljaannete portaali, kust kõik
parlamendiliikmed saavad vajalikke andmeid ja muud statistikat; tunneb
heameelt, et väljaannete portaal on nüüd avalikult kättesaadav ka
kontrollikoja veebisaidil ning võimaldab aruannetes ja muudes
väljaannetes kiiret ja lihtsat otsingut; peab kiiduväärseks kontrollikoja
veebisaidi praegust uuendamist, et muuta töö ja väljaanded
kättesaadavamaks ja paremini jälgitavaks;

–

42. väljendab heameelt selle üle, et meediahuvi kontrollikoja vastu on
väga palju suurenenud ja tema eriaruandeid kajastatakse eriti suures
ulatuses;

–
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Sisehaldus ja -kontroll ning tulemuslikkus
43. märgib, et kontrollikoda kasutab edusammude jälgimiseks mitut
põhilist tulemusnäitajat; märgib rahuloluga, et kontrollikoja analüüsist
selgus, et 2015. aasta aastaaruandes esitatud soovitustest on täielikult,
suuremas osas või osaliselt ellu viidud 96% ja 2015. aasta eriaruannete
soovitustest 94%; märgib, et 2019. aastal avaldas kontrollikoda kokku 67
väljaannet, sh kuus aastaaruannet, 36 eriaruannet, kolm arvamust, 18
audititutvustust ja neli muud väljaannet; märgib, et 2019. aastal kasutati
ligikaudu 52% kontrollikoja auditivahenditest liidu asutuste ja muude
organite kinnitava avalduse ning finantsauditite jaoks; palub kontrollikojal
anda aru oma eriaruannete ja muude dokumentide ning valitud
audititeemade mõju ja nendega rahulolu kohta;
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Meie töö lisaväärtuse mõõtmine
Hindame, kuidas tajuvad meie töö võimalikku mõju ja
kasulikkust meie aruannete lugejad: Euroopa Parlament,
nõukogu, komisjon, ELi asutused, liikmesriikide alalised
esindused, liikmesriikide ametiasutused ja kõrgeimad
kontrolliasutused, valitsusvälised organisatsioonid,
akadeemilised ringkonnad, meedia jne. Alates 2018. aastast
oleme korraldanud anonüümseks muudetud elektroonilisi
küsitlusi, et paluda meie aruannete lugejatel anda tagasisidet
valitud arvu aruannete kohta. Vastajad saavad küsimustikus
anda ka kvalitatiivset tagasisidet aruannete kohta ja esitada
meie tööd puudutavaid üldisi ettepanekuid. Avaldame selle
teabe oma iga-aastase tegevusaruande asjakohases osas. 2020.
aastal pidas 84% meie küsitlusele vastanutest meie väljaandeid
kasulikuks (2019. aastal 88%) ja 75% vastanutest pidas meie
aruandeid tõenäoliselt mõju avaldavaks (2019. aastal 81%).
Pärast 2021.–2025. aasta strateegia vastuvõtmist vaatame läbi
ka tulemuslikkuse hindamise meetmed ja vajaduse korral
ajakohastame neid.
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44. kutsub kontrollikoda üles uurima võimalusi, kuidas anda eelarve
täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames muude liidu
institutsioonide halduskulude kohta rohkem teavet; kordab, et
kontrollikoja üldisse auditikäsitusse tuleks lisada rohkem audititööd ja
sihipärasemat hindamist; kordab oma nõudmist, et teiste liidu
institutsioonide halduskulusid ja toetustegevust tuleb põhjalikumalt
analüüsida, eelkõige seoses teemadega, mis on muutumas olulisemaks või
isegi kriitiliseks;

Kontrollikoja vastus
Mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 5 („Haldus“) audit järgib
kontrollikoja kinnitava avalduse auditimetoodikat ja võimaldab
meil anda erihinnangu. Oleme juba aastaid pidevalt teatanud, et
tegemist on väikse riskiga valdkonnaga, mille veamäärad jäävad
allapoole olulisuse piirmäära. Meie 2019. aasta audititöö hõlmas
valitud ELi asutuste järelevalve- ja kontrollisüsteemide
kontrollimist ning lepinguliste töötajate arvu suurenemist.
Kooskõlas meie strateegiaga aastateks 2021–2025 püüame
täiendada oma aastaaruandes esitatud kvantitatiivset teavet
kvalitatiivsete elementidega, mis põhinevad konkreetsete
süsteemide ja vastavuse kontrollimise töö tulemustel.
Kontrollikoja töö kavandamise metoodika hõlmab auditite
hoolikat valikut, võttes arvesse meie strateegilisi eesmärke,
tuvastatud riske ja sidusrühmade (sealhulgas Euroopa
Parlamendi komisjonide esimeeste konverentsi) seisukohti.
Teeme kõik endast oleneva, et valida olemasolevate
vahenditega asjakohased audititeemad.
Kontrollikoda vaatab praegu läbi oma lähenemisviisi kinnitava
avalduse auditile, kuid märgib, et täiendavate kuluvaldkondade
kohta veamäärade esitamine nõuaks vahendite märkimisväärset
suurendamist.
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Meie töö tõhusus
Kontrollikoda püüab pidevalt suurendada oma töö tõhusust –
see puudutab nii kindlustandvat tööd kui ka tulemusauditeid.
Kooskõlas oma strateegiaga aastateks 2021–2025 vaatame
perioodi jooksul läbi oma metoodika ja tavad, mis on seotud
kindlustandva audititööga, ja kohandame neid. Püüame näiteks
ulatuslikumalt kasutada andme- ja IT-rakendusi ning tehnoloogiaid, mille kasutamiseks võib olla lühikeses
perspektiivis potentsiaali meie raamatupidamise aastaaruande
usaldusväärsuse finantsauditites ning tulude ja halduskulude
korrektsuse auditites.
Kontrollikoda kasutab kõiki võimalusi oma menetluste
45. peab kiiduväärseks, et kontrollikoda püüab kooskõlas
optimeerimiseks, tõhususe suurendamiseks ja võimalikult
finantsmäärusega koostada oma eriaruanded üldjuhul 13 kuu jooksul, kuid
paljude ressursside eraldamiseks oma põhitegevusele. Meie
märgib, et eriaruannete koostamise keskmine aeg on sellest tähtajast
sellesuunaliste jõupingutuste viimane näide on meie kavatsus
endiselt pikem;
vähendada meie keeleteenuste direktoraadis puhtalt tõlkimisele
ja toimetamisele kuluvat ressurssi (vähendades toimetamise ja
suurendades allhanke osakaalu), et võimaldada tõlkijatel anda
audiitoritele audititöö käigus rohkem otsest tuge (nt
auditiaruannete koostamisel) ning pakkuda suulist tõlget
auditeeritavatega peetavatel kohtumistel.
Eriaruannete koostamiseks kulus 2018.–2020. aasta
strateegilisel perioodil keskmiselt 15,1 kuud. Ajavahemikul
2013–2017 valmisid eriaruanded keskmiselt 16,9 kuuga.
Jätkame jõupingutusi, et vähendada keskmist aega, mis kulub
eriaruannete koostamiseks, tegemata seejuures järeleandmisi
kvaliteedi osas.
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46. tunneb heameelt liikmete ja kõrgete ametnike lähetuskulude, liikmete
esinduskulude ja kontrollikoja autopargi kasutamise siseauditi üle, mille
eesmärk on kontrollida liikmete ja kõrgete ametnike suhtes kohaldatavate
kontrollikoja juhtimis- ja kontrollisüsteemide usaldusväärsust; märgib, et
valdava osa siseauditi talituse kontrollitud juhuslikult valitud toimingute
puhul oli kontrollikojas kohaldatavaid reegleid ja menetlusi järgitud;

Kontrollikoja vastus

–

47. märgib, et Euroopa Kohtu kohtujurist märkis oma 17. detsembri 2020.
aasta ettepanekus, et üks konkreetne liige on rikkunud kontrollikoja
liikmete käitumisjuhendit, sest ta kuritarvitas ametikohaga seotud õigusi ja
privileege seoses tegevusega, mis ei olnud tema ametiülesannetega
seotud, puudus töölt, ilma et see oleks olnud põhjendatud, jättis
–
deklareerimata kontrollikojavälise tegevuse, edastas lubamatul viisil
konfidentsiaalset teavet ning oli huvide konfliktis; väljendab heameelt
selle üle, et kontrollikoda palus OLAFil korraldada juurdluse, andis asja
Euroopa Kohtusse ja on võtnud kohustuse järgida soovitatud sanktsioone,
et nõuda kogu liidu eelarvele tekitatud kahju sisse;
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48. märgib, et audit näitas, et OLAFi uuritud konkreetse liikme juhtum oli
üksikjuhtum; märgib, et aruandes jõuti järeldusele, et kontrollikoja
juhtimis- ja kontrollisüsteemides olid teatavad puudused, mis on
praeguseks tõhusalt kõrvaldatud, ning et üldiselt on praegused juhtimis- ja
kontrollimenetlused usaldusväärsed; võtab arvesse asjaolu, et siseauditi
talitus esitas soovitusi juhtimis- ja kontrollisüsteemi edasiseks
täiustamiseks, et auditiaruanne oli rangelt konfidentsiaalne ning et
aruande said kõik kontrollikoja liikmed ja peasekretär;

–

49. võtab teadmiseks kohtujuristi 17. detsembri 2020. aasta ettepaneku,
milles ta märgib selgelt, et kontrollikoja liikme ametikohast tulenevaid
kohustusi on rikutud ja soovitab kohaldada karistust, millega jäetakse
asjaomane liige alates käesoleva kohtuotsuse tegemise kuupäevast ilma
summast, mis vastab kahele kolmandikule tema pensioniõigustest ja
nendega seotud hüvitistest;

–

60
2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisele lisatud Euroopa
Parlamendi tähelepanek
50. märgib, et kõik siseauditi talituse 2019. aasta tööprogrammis ette
nähtud auditiülesanded on lõpule viidud, välja arvatud kolm, mida
jätkatakse 2020. aastal: individuaalsete maksete haldamise ja maksmise
ameti teenuseleping, hoonete/rajatiste lepingute haldamise mudeli audit
ja muu koolitus kui keelekoolitus; märgib, et siseauditi talitus viis 2019.
aastal lõpule kaks 2018. aasta tööprogrammist valitud, kuid pooleli jäänud
ülesannet; märgib, et siseauditi talitus kinnitas, et horisontaalkomitee, kes
vastutab kontrollikoja auditipõhimõtete, -standardite ja -metoodikaga
seotud kvaliteeditagamise kontrolli eest, on strateegiliselt tähtis; peab
kiiduväärseks, et siseauditi talituse soovitust kvaliteedikontrolli korra
väljatöötamise kohta on arvesse võetud;
51. märgib, et siseauditi talitus vaatas 2019. aastal läbi kontrollikoja
sisekontrolliraamistikku käsitleva otsuse eelnõu; märgib, et siseauditi
talitus soovitas lisada otsuse eelnõusse lisasätte, et anda volitatud
eelarvevahendite käsutajatele selge volitus rakendada 2019. aastal
sisekontrollipõhimõtteid ja -näitajaid ning anda vähemalt kord aastas kogu
sisekontrolliraamistiku rakendamisele ja toimimisele üldine hinnang, ja et
seda tuleb esimest korda teha hiljemalt 2020. aasta tegevusaruande
raames;
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–

–

61
2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisele lisatud Euroopa
Parlamendi tähelepanek

Kontrollikoja vastus

52. tunneb heameelt asjaolu üle, et siseauditi talitus on seisukohal, et
peasekretariaadi direktoraatide suure riskiga töövaldkondadest enamiku
kohta on tehtud riskiregistril ja tegevuseesmärkidel põhinev
usaldusväärne järelkontroll; tunnustab asjaolu, et talle on teada antud
(eelkõige seoses OLAFi poolt konkreetse kontrollikoja liikme suhtes läbi
viidud juurdluse käigus tuvastatud varasemate probleemide kontekstis), et
siseauditi talitus ei ole täheldanud puudusi, mis oleksid nii olulised, et
seada tõsiselt kahtluse alla volitatud eelarvevahendite käsutaja
kehtestatud sisekontrollisüsteemide üldise usaldusväärsuse seoses
finantstehingute seaduslikkuse ja korrektsusega 2019. aastal; oleks
tänulik, kui teda hoitaks kursis ka edaspidi;

Siseauditi talitus jätkab eelarvepädevatele institutsioonidele
selle teabe esitamist, koostades igal aastal dokumendi „The
European Court of Auditors’ annual report to the discharge
authorities on the Internal Audit Function“.

53. nõustub kontrollikoja praeguse strateegiaga parandada kinnitava
avalduse lisaväärtust, keskenduda rohkem liidu tegevuse tulemuslikkuse
aspektidele ja tagada, et see edastaks sihtrühmadele selgeid sõnumeid;
märgib, et 2019. aastal andis neljast kõrgeimast kontrolliasutusest
koosnev rühm (Eesti, Madalmaad, Taani ja Ameerika Ühendriikide
kõrgeimad kontrolliasutused) kontrollikoja strateegiale vastastikuse
eksperdihinnangu; märgib, et aruanne avaldati 2020. aasta märtsis ja see
annab väärtusliku sisendi järgmise strateegia jaoks;

–
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Läbipaistvus
54. märgib, et liikmetel on lubatud ametikohustuste täitmiseks kasutada
ametisõidukeid; märgib, et ametiautode kasutamine muudeks sõitudeks ei
kuulu nende ametikohustuste täitmise hulka ning et alates 1. jaanuarist
2017 on ametiautode kasutamisega seotud kulud ja kilomeetrid
märkimisväärselt vähenenud; rõhutab uusi reegleid ametisõidukite ja
autojuhtide kasutamise kohta, mille eesmärk on tagada, et kontrollikoja
–
liikmete sõidud oleksid seotud üksnes ametiülesannete täitmisega; kordab
oma arvamust, et ametisõidukit ei tohiks mingil juhul kasutada isiklikuks
otstarbeks, sest see võib kahjustada kontrollikoja ja ka teiste liidu
institutsioonide mainet; märgib, et uued eeskirjad jõustusid 1. jaanuaril
2020. aastal ja nendega kehtestati igakuine 100 euro suurune makse
sõidukite mitteametlikuks kasutamiseks ning liikmete ja peasekretäri
vastutus teatavate kulude ja tasude eest;
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55. peab kahetsusväärseks, et kontrollikoda võttis seoses 2018. aasta
eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva resolutsiooni punktiga 18,
milles käsitletakse vajadust kontrollikoja liikmete puhkuseregistri järele,
väga piiratud järelmeetmeid; märgib, et kontrollikoda kaalub, kas teha
teistes liidu institutsioonides liidu kõrgete ametnike (nagu on määratletud
määruses (EL) 2016/300 kohaloleku ja puudumise kohta kehtestatud
eeskirjade ja parimate tavade võrdlevat analüüsi; tuletab meelde, et
parlament on selgelt nõudnud, et kontrollikoda kehtestaks liikmete
aastapuhkuste, haiguspuhkuste ja muul põhjusel töölt puudumiste registri
pidamise korra, et tagada kogu liikmete võetud puhkuse tegelik
registreerimine; rõhutab, et praegune kord võib vähendada liidu kodanike
ja institutsioonide usaldust kontrollikoja vastu;

Liikmete puhkuseregister
Kontrollikoja liikmetel, nagu teistel ELi kõrgetasemelistel
ametnikel, kes on teistes ELi institutsioonides samaväärsetel
ametikohtadel, ei ole iga-aastast õigust puhkusele. Nad ei ole
teenistussuhtes oma institutsiooniga ega ole ametnikud
personalieeskirjade alusel. Seda olukorda kinnitas teiste
institutsioonide tavade 2021. aastal koostatud võrdlev analüüs,
mis puudutas eelkõige nende institutsioonide tegevust, mille
liikmetele kehtib määrus 2016/300.
Samas on kontrollikoja liikmed kohustatud pühenduma oma
mandaadi täitmisele (kontrollikoja liikmete ja endiste liikmete
käitumisjuhendi artikkel 10 „Pühendumus ja lojaalsus“, ELT
L 30/10, 28.1.2021) liidu teenistuses vastavalt aluslepingutele.
Pühendumiskohustus hõlmab kohustust osaleda teatavatel
koosolekutel. Kontrollikoda on oma sise-eeskirjades
kehtestanud menetluse, mille kohaselt peab kontrollikoja,
auditikoja või komitee koosolekut juhatav liige dokumenteerima
liikmete kohaloleku ja puudumise. Liikme puudumisest võib
põhjendada nõuetekohaselt põhjendatud kirjaliku taotluse
alusel alljärgnevatel konkreetsetel põhjustel: haigus, rasked
perekondlikud asjaolud, vääramatu jõud või missioon.
Kontrollikoja sekretariaat peab registrit, mis sisaldab kõnealust
teavet ja kõiki tõendavaid dokumente.
Kontrollikoda peab korrapäraselt arvestust liikmete osalemise
kohta kontrollikoja, halduskomitee ja auditikodade
koosolekutel. Esimest korda sisaldas selle kohta teavet meie
2020. aasta tegevusaruanne (lk 49). Kavatseme lähiaastatel
jätkata sellise teabe esitamist liikmete osalemise kohta. Esitatud
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arvud näitavad, et täna suurele osalejate arvule ei ole kvoorumi
saavutamisel probleeme tekkinud.

56. märgib, et arvestades liikmete kohustust osaleda kõigil kontrollikoja,
kodade ja halduskomitee koosolekutel, peab kontrollikoja sekretariaat
kohalolijate nimekirja; märgib, et see kajastab liikmete kohalolekut ja
puudumist ning näitab ka seda, milliseid puudumisi peab kontrollikoja
president vabandatuks; märgib, et kohalolijate nimekiri on osa
kontrollikoja kodukorra rakenduseeskirjadest;

–

Huvide konflikt, ahistamine ja rikkumisest teatamine
57. palub kontrollikojal esitada teavet kolme ahistamiskaebuse tulemuste
kohta, millest teatati ja mida uuriti 2019. aastal; märgib, et neid käsitleti
vastavalt menetlustele, mis on sätestatud rahuldava töökeskkonna
säilitamise ning psühholoogilise ja seksuaalse ahistamise vastu võitlemise
poliitikas; võtab teadmiseks, et kulude osas viidi iga juhtumi uurimine läbi
sisemiselt ja seega ei kaasnenud sellega lisakulusid; väljendab heameelt
kavatsuse üle hinnata iga kolme aasta järel kontrollikoja poliitikat, mis
käsitleb töötajate kaitsmist ahistamise eest, ning et see tegevus pidi
toimuma 2020. aastal;

Ahistamisjuhtumid
2019. aastal registreeris õigusteenistus kolm kaebust väidetava
ahistamise kohta. Kahel juhul otsustas ametisse nimetav asutus
algatada haldusjuurdluse. Mõlemat juhtumit uuriti vastavalt
kontrollikoja otsusele nr 99–2007, millega kehtestatakse
haldusjuurdluste läbiviimise üldised rakenduseeskirjad. Üks
juhtum lõpetati ilma distsiplinaarmeetmeteta, kuna ei olnud
piisavalt tõendeid selle kohta, et väidetav ahistamine on aset
leidnud. Teisel juhul järeldas ametisse nimetav asutus, et tegu
oli sobimatu käitumisega, ning rakendati madalamasse järku
tagandamist. Kolmandal juhul esitas eetikakomitee arvamuse,
mille alusel juhtum lõpetati ilma järelmeetmeid võtmata.
Kontrollikoja praegune ahistamist käsitlev õigusraamistik
vaadatakse läbi.
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58. rõhutab asjaolu, et Poola ja Horvaatia kõrgeimad kontrolliasutused
viisid läbi kontrollikoja eetilise raamistiku märkimisväärse vastastikuse
eksperdihinnangu; märgib, et vastastikuse eksperdihinnangu põhjal tuleb
kontrollikoja eetikakontrolli süsteemi veelgi täiustada eetikariskide
terviklikuma hindamise, eetikaeeskirjade suurema järjepidevuse ja selguse
ning teabe- ja kommunikatsioonitegevuse täiustamise teel;

Kontrollikoja vastus
Eetikaraamistik
Kontrollikoda on liikmete käitumisjuhendi ja eetikaraamistiku
ajakohastamisel ning eetikanõunike rühma volituste ja
koosseisu ajakohastamisel juba võtnud arvesse suurt osa oma
kolleegide soovitustest. Töötame praegu kõigi töötajate
eetikaraamistiku ajakohastamise kallal, mis hõlmab põhjalikku
eetika alaste riskide hindamist.
Lisaks on kontrollikoja eetikaraamistik 2023. aastal
potentsiaalselt üks kõige asjakohasematest audititest. Uus
eetikaraamistik on esmatähtis ülesanne, kuid kuna raamistiku
ajakohastamine lükkus 2022. aastasse, saab seda auditeerida
2023. aastal.

66
2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisele lisatud Euroopa
Parlamendi tähelepanek
59. toetab vastastikuse eksperdihinnangu järeldusi huvide
deklaratsioonide regulaarse ajakohastamise vajaduse kohta, mis
suurendaks nende usaldusväärsust; väljendab jätkuvalt muret selle pärast,
et huvide deklaratsiooni täidab igaüks ise ning et praegusest
õigusraamistikust tulenevalt puuduvad nii kontrollikojal kui ka selle
eetikakomisjonil uurimisvolitused, et tagada deklareeritud andmete õigsus
ja täielikkus; kutsub kontrollikoda üles tagama, et liikmed esitaksid mitte
deklaratsioonid huvide konflikti puudumise kohta, vaid huvide
deklaratsioonid; toonitab, et huvide konflikti puudumise tagamiseks tuleb
praegusi menetlusi, sealhulgas eetikakomisjoni menetlusi, tugevdada; on
nõus, et eetikakomitee mängib otsustavat rolli, kuivõrd kontrollikoja
president ja liikmed võivad küsida komiteelt nõu kõigis eetika ja
käitumisjuhendi tõlgendamisega seotud küsimustes; märgib lisaks, et
komitee ülesanne on kiita heaks liikmete, sealhulgas endiste liikmete mis
tahes välistegevus, mis toimub kontrollikojast lahkumisele järgneval kahel
aastal, kuid on seisukohal, et seda ei saa iseenesest pidada mõjusaks
vahendiks, mille abil tagada huvide konflikti puudumine, nagu rõhutati
juba varasema aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevas
resolutsioonis; väljendab heameelt kontrollikoja liikmete ja endiste
liikmete muudetud käitumisjuhendi vastuvõtmise üle ning eelkõige huvide
deklaratsioonides nõutava ulatuslikuma teabe ja eetikakomitee suurema
rolli üle; märgib, et kontrollikoda avaldab igal aastal aruande oma
käitumisjuhendi kohaldamise kohta; märgib lisaks, et kontrollikoda vaatab
praegu läbi oma töötajate eetikaraamistikku.
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Deklaratsioonid
Kontrollikoja liikmete ja endiste liikmete hiljuti ajakohastatud
(jaanuar 2021) käitumisjuhendi kohaselt on kontrollikoja liikmed
kohustatud esitama huvide deklaratsiooni, mis tuleb nüüd
esitada igal aastal ja sagedamini teatavatel erijuhtudel, näiteks
kui deklareeritav teave on oluliselt muutunud. Liikmed
vastutavad oma deklaratsioonide eest, mis avaldatakse meie
veebisaidil.
Meie uue käitumisjuhendi artikli 19 lõikes 7 sätestatakse, et
kontrollikoda võtab igal aastal vastu aruande käitumisjuhendi
kohaldamise kohta, sealhulgas eetikakomitee töö kohta.
Nimetatud aruanne avaldatakse kontrollikoja veebisaidil.
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Volitatud eelarvevahendite käsutaja
deklaratsioon
87 Mina, allakirjutanu, Euroopa Kontrollikoja peasekretär volitatud eelarvevahendite
käsutaja pädevuses, kinnitan, et:
o

käesolevas aruandes esitatud teave on täielik ja täpne;

o

mul on piisav kindlus selle kohta, et:
— käesolevas aruandes kirjeldatud tegevustele eraldatud vahendeid on
kasutatud eesmärgipäraselt ja kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise
põhimõtetega;
— kehtestatud kontrolliprotseduurid annavad vajaliku tagatise
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja
korrektsuse kohta ning tagavad pettusekahtluste asjakohase käsitlemise;
— kontrollimehhanismide maksumus ja neist saadav kasu on
proportsionaalsed.

88 Kindlus põhineb minu hinnangul ja minu käsutuses oleval teabel, nagu

edasivolitatud eelarvevahendite käsutajate aruanded ja deklaratsioonid ning
siseaudiitori ja välisaudiitori aruanded eelmiste eelarveaastate kohta.

89 Kinnitan, et mulle ei ole teada käesolevas aruandes esitamata jäetud asjaolusid,
mis võiksid kahjustada institutsiooni huve.
Luxembourg, 24. märts 2022.

peasekretär
Zacharias Kolias
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Lisad
I lisa. Aruanne 2021. aasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise
kohta
Dokumendiga tutvumiseks klõpsake siin.
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