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Kokkuvõte
I Euroopa Kontrollikoda on ELi rahaliste vahendite välisaudiitor. ELi välisaudiitorina
tegutseme liidu kodanike finantshuvide sõltumatu kaitsjana, aidates parandada ELi
finantsjuhtimist 1.

II Käesolevas dokumendis esitatakse meie eelarveaasta 2019 audititulemuste

kokkuvõte ELi 41 asutuse ja muu organi kohta, mida meie auditivolitused hõlmavad.
Aruande lõpus on toodud link kinnitavatele avaldustele (auditiarvamustele) asutuste
raamatupidamise aastaaruannete usaldusväärsuse ning nende aluseks olevate tulude
ja maksete seaduslikkuse ja korrektsuse kohta koos kõigi asjaolude ja
tähelepanekutega, mis ei sea kõnealuseid arvamusi kahtluse alla. Kõik need kinnitavad
avaldused avaldatakse ka kokkuvõtlikus teates Euroopa Liidu Teatajas (ELT), milles on
link vastavatele dokumentidele kontrollikoja veebisaidil.

III Kokkuvõttes kinnitas asutuste 31. detsembril 2019. aastal lõppenud eelarveaasta

audit varasematel aastatel saadud positiivseid tulemusi. Iga asutuse kohta väljastatud
kinnitava avalduse kaudu esitasime
o

märkusteta arvamused kõigi asutuste raamatupidamise aastaaruannete
usaldusväärsuse kohta;

o

märkusteta arvamused kõigi asutuste raamatupidamise aastaaruannete aluseks
olevate tulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

o

märkusteta arvamused kõigi asutuste raamatupidamise aastaaruannete aluseks
olevate maksete seaduslikkuse ja korrektsuse kohta, välja arvatud ACER ja EASO,
mille puhul esitati märkustega arvamused.

IV Suurema osa asutuste puhul on aga endiselt parandamist vajavaid valdkondi, mida
kirjeldasime asjaolu rõhutamise ja muu asjaolu punktides ning tähelepanekutes, mis ei
sea auditiarvamusi kahtluse alla.

1

Lisateavet kontrollikoja töö kohta leiab meie tegevusaruannetest, aastaaruannetest ELi
eelarve täitmise kohta, eriaruannetest, ülevaadetest ning arvamustest finantsjuhtimisalase
mõjuga uute või ajakohastatud ELi õigusaktide ja muude otsuste kohta
(www.eca.europa.eu).
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Mida me auditeerisime
01 ELi asutused on eraldi juriidilised isikud, mis on loodud teisese õigusaktiga, et

täita konkreetseid tehnilisi, teaduslikke või juhtimisülesandeid, mis aitavad ELi
institutsioonidel poliitikat kavandada ja ellu viia. Asutused on liikmesriikides hästi
nähtaval ning neil on oluline mõju Euroopa kodanike igapäevaelu jaoks keskse
tähtsusega valdkondade (nt tervishoid, ohutus, vabadus, turvalisus ja õigus)
poliitikakujundamisele, otsustusprotsessidele ja programmide elluviimisele. Käesolevas
kokkuvõttes viitame asutustele, kasutades nende täisnimede lühendeid. Neid
selgitatakse dokumendi lõpus olevas lühendite loetelus.

02 ELi asutusi on kolme liiki: detsentraliseeritud asutused, komisjoni rakendusametid
ja muud organid. Nendevahelisi erinevusi kirjeldatakse allpool.

03 Asutuste arv on aastate jooksul suurenenud. 2019. aasta lõpuks oli nende arv

tõusnud 43-ni, nagu on näidatud joonisel 1. See arv hõlmab ka kahte kõige uuemat
asutust, EPPOt ja ELAt, kuigi nad ei olnud 2019. aastal veel rahaliselt iseseisvad.
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Joonis 1. Asutuste arvu suurenemine
Detsentraliseeritud asutused
Rakendusametid
Muud organid
EPPO

ELA

Cedefop, Eurofound
*ESA asutati 1958. aastal

SRB

eu-LISA
EASO, EBA, EIOPA, ESMA
ACER, BERECi Büroo, Europol

Asutuste
arv

ERCEA, REA, EIT
FRA
ECHA, EIGE, EACEA, INEA
CEPOL, EFCA, Chafea

EEA, ETF
EASME
EASA, EFSA, EMSA, Eurojust
EMA, EMCDDA
CdT, CPVO, EUIPO, EU-OSHA

Märkus. Joonisel märgitud aastad viitavad asutuse asutamisakti jõustumise aastale.
* Osa asutustest toimis varem valitsustevaheliste organisatsioonidena ja neil oli teistsugune staatus.
Allikas: kontrollikoja aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2018 kohta.

04 Kõik komisjoni rakendusametid asuvad Brüsselis ja Luxembourgis.

Detsentraliseeritud asutused ja muud organid paiknevad ELi eri liikmesriikides, nagu
näidatud joonisel 13. Nende asukoha otsustab nõukogu üksi või koos Euroopa
Parlamendiga. Pärast Ühendkuningriigi otsust EList lahkuda viidi EMA ja EBA
2019. aasta esimesel poolel üle vastavalt Amsterdami ja Pariisi. EPPO asub
Luxembourgis ja ELA asukoht saab olema Slovakkias Bratislavas.
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Detsentraliseeritud asutused käsitlevad konkreetseid
poliitikavajadusi

05 Detsentraliseeritud asutusi on 342 ning neil on tähtis
roll ELi poliitikasuundade ettevalmistamisel ja elluviimisel,
eelkõige tehniliste, teaduslike, sisuliste või regulatiivsete
ülesannete täitmisel. Nende funktsioon on käsitleda
konkreetseid poliitikavajadusi ja tugevdada Euroopa
koostööd, koondades ELi ja liikmesriikide valitsuste
tehnilised ja erialased teadmised. Asutused on loodud
määramata tegevusajaks nõukogu määruse või Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrusega.

Allikas: Euroopa
Kontrollikoda.

Komisjoni rakendusametid viivad ELi programme ellu

06 Komisjoni kuus rakendusametit3 viivad ellu täidesaatvaid ja tegevülesandeid, mis
on seotud ELi programmidega. Need ametid loodi kindlaks ajavahemikuks.

Muudel organitel on erivolitused

07 Kolm muud organit on Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogiainstituut (EIT),

Euratomi Tarneagentuur (ESA) ja Ühtne Kriisilahendusnõukogu (SRB). Budapestis asuv
EIT on sõltumatu detsentraliseeritud ELi organ, milles on ühendatud teadusuuringute,
äri ja hariduse ressursid, et parandada liidu innovatsioonisuutlikkust toetuste
rahastamise abil. See asutati määramata ajaks. Luxembourgis asuv ESA asutati
määramata ajaks, et tagada kõigi ELi kasutajate regulaarne ja õiglane varustamine
tuumkütusega vastavalt Euratomi asutamislepingule. Brüsselis asuv SRB on Euroopa
pangandusliidu raames ühtse kriisilahendusmehhanismi keskne organ. Selle missioon
on tagada raskustes olevate pankade nõuetekohane kriisilahendus nii, et selle mõju ELi
liikmesriikide ja muude riikide reaalmajandusele ning riigirahandusele oleks võimalikult
väike.

2

ACER, BERECi Büroo, Cedefop, CdT, CEPOL, CPVO, EASA, EASO, EBA, ECDC, ECHA, EEA,
EFCA, EFSA, EIGE, EIOPA, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, EPPO, ERA, ESMA, ETF, EUIPO,
eu-LISA, EU-OSHA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex, GSA.

3

Chafea, EACEA, EASME, ERCEA, INEA, REA.
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Asutusi rahastatakse mitmesugustest allikatest ja
mitmeaastase finantsraamistiku eri rubriikide kaudu

08 Kõigi asutuste (välja arvatud SRB) kogueelarve 2019. aastal oli 3,3 miljardit eurot.
See moodustab 2,2% ELi 2019. aasta üldeelarvest (2018. aastal 2,1%), nagu näidatud
joonisel 2.

09 SRB 2019. aasta eelarve oli 7,92 miljardit eurot (2018. aastal 6,9 miljardit eurot).

See koosneb krediidiasutuste ja teatud liiki investeerimisühingute osamaksetest ühtse
kriisilahendusfondi loomiseks ja SRB halduskulude rahastamiseks.

10 Detsentraliseeritud asutuste ja muude organite eelarved katavad nende

personali-, haldus- ja tegevuskulusid. Rakendusametid viivad ellu komisjoni eelarvest
rahastatavaid programme ja nende enda eelarvetest (2019. aastal kokku u
267 miljonit eurot) kaetakse ainult nende personali- ja halduskulud. Kuue
rakendusameti poolt 2019. aastal komisjoni nimel rakendatud summa (kulukohustuste
assigneeringud) oli ligikaudu 13,88 miljardit eurot (2018. aastal 11,3 miljardit eurot).

Joonis 2. Asutuste rahastamisallikad 2019. aastal

148,5 mld eurot
ELi üldeelarve

2,06 mld eurot
ELi (komisjoni)
toetused/osalus

0,03 mld eurot

Sihtotstarbelised tulud

0,84 mld eurot

Riiklike järelevalveasutuste
tasud, lõivud ja maksed

0,33 mld eurot
Muud tulud

13,88 mld eurot
Rakendusametite
tegevuseelarve

7,9 mld eurot
SRB eelarve kokku

Allikas: Euroopa Liidu eelarveaasta 2020 üldeelarve projekt, Euroopa Liidu 2019. aasta esialgne
raamatupidamise aastaaruanne ja rakendusametite 2019. aasta tegevusaruanded; andmed on kokku
pannud Euroopa Kontrollikoda.
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11 Enamikku asutustest, sealhulgas kõiki rakendusameteid, rahastatakse peaaegu

täielikult ELi üldeelarvest. Ülejäänuid rahastatakse kas täielikult või osaliselt
tööstusharu makstavatest lõivudest ja tasudest ning nende tegevuses osalevate riikide
otsemaksetest. Joonisel 3 on näidatud asutuste eelarvete jagunemine tuluallikate järgi.

Joonis 3. Asutuste 2019. aasta eelarved tuluallikate kaupa

Asutuste järjestus
vastavalt tulude
kogumahule
(miljonites eurodes)

Komisjoni poolt
delegeeritud ülesannete
täitmiseks eraldatud
sihtotstarbelised tulud

≈ 25

Osamaksed ELi
üldeelarvest

≈ 2064

Riiklike
järelevalveasutuste
tasud, lõivud ja maksed

≈ 838

Krediidiasutuste
osamaksed ühtsesse
kriisilahendusfondi ja
SRB-sse

378,6 EIT
346,5 EMA
310,3
140,9
138,3
138,1
108,7
96,7
95,5
78,2
57,8
52,1
47,4
44,6
40,8
38,8
36,0
27,7
27,0
22,6
21,3
20,5
18,9
16,7
16,3
16,1
15,9
15,1
9,3
7,9
5,7
0,2
75,8
51,5
51,2
48,6
28,9
11,1

Frontex
EASA
Eurojust
eu-LISA
ECHA
EASO
EMSA
EFSA
ECDC
EEA
ESMA
EBA
CdT
Europol
GSA
ERA
EIOPA
FRA
Eurofound
ETF
CEDEFOP
EFCA
EMCDDA
ACER
ENISA
EU-OSHA
Cepol
EIGE
BERECi Büroo
ESA
REA
ERCEA
EACEA
EASME
INEA
Chafea

Traditsioonilised
(peamiselt toetustest
rahastatavad)

Rakendusametid

≈ 7886

7885,7 SRB

Täielikult
isemajandavad

251,6 EUIPO
17,6 CPVO

Märkus. Muid tulusid ega eelarvereserve arvesse ei võeta.
Allikas: Euroopa Kontrollikoda asutuste 2019. aasta esialgsete raamatupidamise aastaaruannete põhjal.
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12 Joonisel 4 on esitatud asutuste 2019. aasta eelarved, mis on avaldatud Euroopa

Liidu Teatajas. Need jagunevad kululiikide (I jaotis – personalikulud, II jaotis –
halduskulud ja III jaotis – tegevuskulud koos mis tahes muude eelarves kasutatud
jaotistega), mitte tegevusalade kaupa.

Joonis 4. Asutuste 2019. aasta kulud, mis on avaldatud Euroopa Liidu
Teatajas
I jaotis
(personalikulud)

0%

20%

II jaotis
(halduskulud)

40%

60%

III jaotis ja muud
(tegevuskulud)

80%

100%

INEA
ERCEA
EASME
REA
ERA
EACEA
EBA
ETF
EIOPA
ECHA
FRA
Eurofound
Chafea
GSA
Eurojust
EMCDDA
ESMA
ACER
CdT
Europol
Cedefop
EFSA
ECDC
BERECi Büroo
EEA
EFCA
ENISA
Cepol
EASA
EIGE
CPVO
EU-OSHA
EMA
EUIPO
EMSA
EASO
ESA
eu-LISA
Frontex
EIT
SRB
0%

20%

40%

60%

80%

EELARVE KOKKU
(miljonites
eurodes)

28,9
51,5
48,6
75,8
27,7
51,2
45,3
19,7
27,1
108,7
22,9
22,0
11,2
36,0
138,3
18,2
47,4
16,1
45,8
38,8
19,3
80,0
59,2
5,7
52,1
16,7
16,9
9,3
196,4
7,9
18,5
15,7
346,8
436,0
95,5
102,9
0,2
138,1
330,1
416,0
29 376,3

100%

Allikas: Euroopa Kontrollikoda asutuste 2019. aasta esialgsete raamatupidamise aastaaruannete põhjal.
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13 Suurem osa asutusi ei rakenda suuri tegevuskulusid hõlmavaid programme, vaid
täidavad pigem tehnilisi, teadusalaseid või regulatiivseid ülesandeid. Seetõttu
koosnevad enamiku asutuste eelarved peamiselt personali- ja halduskuludest.
Kokkuvõttes moodustavad asutuste personali- ja halduskulud umbes 11% kõigist ELi
personali- ja halduskuludest. Vt joonis 5.

Joonis 5. ELi institutsioonide ja organite personali- ja halduskulud* 2019.
aastal
(miljonites eurodes)

41 asutust ja muud
organit

1269,8

Euroopa Komisjon

8163,0

Euroopa Parlament

1072,7

Nõukogu

330,2

361,8

99,9
91,4

Euroopa Liidu Kohus

Euroopa

172,2 132,1 Kontrollikoda

Euroopa Majandus- ja Euroopa
Sotsiaalkomitee välisteenistus
Muud (Euroopa Regioonide
Komitee, Euroopa
Ombudsman, Euroopa
Andmekaitseinspektor)

* Personalikulud hõlmavad nii põhiülesandeid täitvaid kui ka haldustöötajaid. Pensionimaksed asutuste
arvudes ei sisaldu (välja arvatud täielikult ja osaliselt isemajandavate asutuste puhul).
Allikas: Euroopa Liidu eelarveaasta 2019 üldeelarve, Euroopa Komisjoni 2019. aasta esialgne
raamatupidamise aastaaruanne ja ELi asutuste 2019. aasta esialgsed raamatupidamise aastaaruanded;
andmed on kokku pannud Euroopa Kontrollikoda.

14 ELi üldeelarvest eraldatud 2,06 miljardit eurot rahastatakse mitmeaastase
finantsraamistiku eri rubriikide alt, nagu näidatud joonisel 6.
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Joonis 6. Asutuste rahastamine ELi üldeelarve mitmeaastase
finantsraamistiku rubriikide alt
(miljonites eurodes)
Kokku: 2064,6

1013,4

MFR 1a

Konkurentsivõime
majanduskasvu ja tööhõive
tagamiseks
ACER
BERECi Büroo
Cedefop
EASA
EBA
ECHA
EIOPA
EIT
EMSA
ENISA
ERA
ESMA
EU-OSHA
Eurofound
GSA
EACEA
EASME
ERCEA
INEA
REA

56,5

MFR 2

973,4

MFR 3

20,5

0,2

Jätkusuutlik
majanduskasv:
loodusvarad

Julgeolek ja
kodakondsus

Globaalne
Euroopa

MFR 4

MFR 5

EEA
EFCA

CEPOL
EASO
ECDC
EFSA
EIGE
EMA
EMCDDA
eu-LISA
Eurojust
Europol
FRA
Frontex
Chafea

ETF

ESA

Haldus

SRB, CdT, EUIPO ja CPVO
on välja jäetud

Allikas: Euroopa Kontrollikoda asutuste 2019. aasta esialgsete raamatupidamise aastaaruannete põhjal.

15 Joonisel 7 on näidatud asutuste töötajate arv 2019. aasta lõpus. Kokku töötas

asutustes umbes 11 900 töötajat 4 (2018. aastal u 11 400), mis moodustab ligikaudu
15% kõigist ELi institutsioonide ja asutuste töötajatest 5.

4

Töötajate arvud hõlmavad alaliste ametnike, ajutiste teenistujate ja lepinguliste töötajate
ning riikide lähetatud ekspertide täidetud ametikohtade tegelikku arvu 31. detsembri
2019. aasta seisuga.

5

Kasutatud arvud põhinevad alaliste ametnike, ajutiste teenistujate ja lepinguliste töötajate
ning riikide lähetatud ekspertide täistööaja ekvivalendil.

13

Joonis 7. Töötajate arv asutuste kaupa 2019. aasta lõpus
Rakendusametid

Detsentraliseeritud asutused
0
EUIPO
Europol
EMA
EASA
REA
Frontex
ECHA
ERCEA
EASME
EFSA
EACEA
SRB
INEA
EASO
ECDC
EMSA
Eurojust
ESMA
eu-LISA
EEA
CdT
EBA
GSA
ERA
EIOPA
ETF
FRA
Cedefop
EMCDDA
Eurofound
ACER
EFCA
Chafea
ENISA
EIT
EU-OSHA
CPVO
EIGE
CEPOL
BERECi Büroo
ESA
ELA
EPPO

200

400

600

Muud organid
800

2019. aastal töötas
asutustes ligikaudu
15% kõigist ELi
institutsioonide ja
asutuste töötajatest
(taandatud
täistööajale)

Allikas: Euroopa Kontrollikoda asutuste andmete põhjal.

1 000

1 200

14

Eelarvemenetlus ja eelarve täitmisele heakskiidu andmise
menetlus on kõigi asutuste jaoks sama, välja arvatud EUIPO,
CPVO ja SRB

16 Enamiku detsentraliseeritud asutuste ja muude organite ning kõigi komisjoni

rakendusametite puhul vastutavad iga-aastase eelarvemenetluse ja eelarve täitmisele
heakskiidu andmise menetluse eest Euroopa Parlament ja nõukogu. Eelarve täitmisele
heakskiidu andmise menetluse ajakava on toodud joonisel 8.

Joonis 8. Enamiku asutuste puhul kohaldatav eelarve täitmisele
heakskiidu andmise menetlus
1. juuniks aastal
n+1
Kontrollikoda võtab
vastu asutusi
puudutavad esialgsed
tähelepanekud

15. novembriks aastal
n+1
Kontrollikoda edastab ELi
asutusi puudutava
aastaaruande, sh kinnitava
avalduse EP-le ja nõukogule

1. märtsiks aastal
n+1

1. juuliks aastal
n+1

Asutused edastavad oma
esialgse
raamatupidamise
aastaaruande
kontrollikojale

Asutused võtavad
vastu lõpliku
raamatupidamise
aastaaruande

Veebruari keskpaigaks
aastal n + 2
Nõukogu võtab vastu oma
soovitused eelarve
täitmisele heakskiidu
andmise kohta ja edastab
need EP-le

Vahemikus detsember
aasta n + 1 kuni jaanuar
aasta n + 2
ELi asutuste direktorite
kuulamine EP
eelarvekontrollikomisjonis
(CONT) ja nõukogu
eelarvekomitees

Märtsi lõpuks aastal
n+2
EP aruannete vastuvõtmine
täiskogu istungitel – EP
otsustab, kas anda eelarve
täitmisele heakskiit või see
edasi lükata

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

17 Kahe täielikult isemajandava detsentraliseeritud asutuse (CPVO ja EUIPO) suhtes
kohaldavad aga eelarvemenetlust ja eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust
nende haldusnõukogu või eelarvekomitee, mitte Euroopa Parlament ja nõukogu.
Samuti vastutab SRB eelarvemenetluse ja eelarve täitmisele heakskiidu andmise
menetluse eest selle juhatus.
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ELi asutuste võrgustik hõlbustab asutustevahelist koostööd ja
suhtlemist sidusrühmadega

18 ELi asutuste võrgustik (EUAN) hõlbustab asutustevahelist koostööd ja suhtlemist

sidusrühmadega. Asutused lõid EUANi asutustevahelise koostööplatvormina, et
parandada asutuste nähtavust, teha kindlaks tõhususe suurendamise võimalused ja
neid edendada ning anda lisaväärtust. EUAN tegutseb prioriteetide alusel, mille
asutused on kokku leppinud viie aasta strateegiakavas (2015–2020) ja iga-aastastes
tööprogrammides, milles täpsustatakse selle tegevust ja eesmärke. EUANi üks olulisi
ülesandeid on tagada tõhus teabevahetus asutuste ja nende sidusrühmade (peamiselt
Euroopa Liidu institutsioonid) vahel. EUANi juhib igal aastal rotatsiooni korras eri
asutus.
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Meie audit
Meie volitused hõlmavad iga-aastaseid auditeid, eriauditeid ja
arvamusi

19 Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artiklile 287 auditeerisime6
1)

kõigi asutuste raamatupidamise aastaaruandeid, mis koosnevad
finantsaruannetest 7 ja eelarve täitmise aruannetest 8 31. detsembril 2019. aastal
lõppenud eelarveaasta kohta, ning

2)

raamatupidamise aastaaruannete aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja
korrektsust.

20 Oma auditi tulemustele tuginedes esitame Euroopa Parlamendile ja nõukogule

või teistele eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavatele institutsioonidele
(vt punkt 16) kinnitava avalduse iga asutuse raamatupidamise aastaaruande
usaldusväärsuse ning selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse
kohta. Kinnitavatele avaldustele lisatakse vajaduse korral olulised audititähelepanekud.

21 Lisaks teeme auditeid, avaldame eriaruandeid ja esitame arvamusi ka kitsamatel
teemadel. Mõned neist puudutavad ELi asutusi. Joonisel 12 on toodud nende loetelu.

Meie auditite eesmärk on käsitleda peamisi riske

22 ELi asutuste raamatupidamise aastaaruannete ning nende aluseks olevate tulude
ja maksete iga-aastase auditi eesmärk on kindlaks teha peamised riskid, mida
järgnevalt lühidalt tutvustatakse.

6

ELAt ja EPPOt 2019. aastal ei auditeeritud, sest nad ei olnud veel rahaliselt iseseisvad.

7

Finantsaruanded sisaldavad bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara
muutuste aruannet, tähtsamate arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muud selgitavat teavet.

8

Eelarve täitmise aruanded sisaldavad kõiki eelarvetoiminguid koondavaid aruandeid ja
selgitavaid lisasid.
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Asutuste raamatupidamise aastaaruannete usaldusväärsust ohustav risk
on üldiselt väike

23 Üldiselt peame raamatupidamise aastaaruannete usaldusväärsust ohustavat riski

kõigi asutuste puhul väikeseks. Asutuste raamatupidamise aastaaruannete koostamisel
kasutatakse komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirju.
Viimased põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori
raamatupidamisstandarditel. Varasemalt oleme asutuste raamatupidamise
aastaaruannetes leidnud vaid üksikuid olulisi vigu. Kuid komisjoniga sõlmitakse üha
enam delegeerimislepinguid, millega määratakse asutustele lisaülesanded ja tulud,
ning see toob endaga kaasa probleeme seoses asutuste arvepidamise ja
eelarvestamise järjepidevuse ja läbipaistvusega.

Tulude seaduslikkust ja korrektsust ohustav risk on üldiselt väike, kui
mõned erandid välja arvata

24 Enamiku asutuste puhul on raamatupidamise aastaaruannete aluseks olevate

tulude seaduslikkust ja korrektsust ohustav risk väike. Suuremat osa neist rahastatakse
täies mahus ELi üldeelarvest ning nende eelarve ja tulud kiidavad heaks
eelarvepädevad institutsioonid oma iga-aastase eelarvemenetluse käigus. Mõned
asutused on osaliselt või täielikult isemajandavad 9. Nende suhtes on kehtestatud
erieeskirjad, millega reguleeritakse teenustasude ja muude tulude kehtestamist ja
kogumist. Nende asutuste tulude korrektsust mõjutava riski tase on keskmine.

Maksete seaduslikkust ja korrektsust ohustav risk on üldiselt keskmine,
kuid varieerub
I jaotis (personalikulud)

25 Asutuste personalikulude seaduslikkust ja korrektsust ohustav risk on üldiselt

väike. Töötasusid haldab komisjoni individuaalsete maksete haldamise ja maksmise
amet (PMO), keda kontrollikoda korrapäraselt auditeerib. Viimastel aastatel ei ole me
personalikulude arvestamisel olulisi vigu leidnud. Juhtudel, kui asutused peavad
lühikese aja jooksul värbama palju lisatöötajaid, oleme aga tuvastanud suurema
värbamismenetluste seaduslikkust ja korrektsust ohustava riski.

9

CdT, CPVO, EASA, EBA, ECHA, EIOPA, EMA, ESMA, EUIPO, SRB.
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II jaotis (halduskulud)

26 Meie arvates on asutuste halduskulude seaduslikkuse ja korrektsusega seotud

riski tase keskmine. Asutused peavad sageli korraldama hankemenetlusi eri liiki
teenuste ostmiseks, kulutades järjest suuremaid summasid infotehnoloogiaga
seonduvale. Need menetlused hõlmavad sageli keerukaid hanke-eeskirju ja -menetlusi
ning asutused ei suuda alati saavutada piisavat läbipaistvuse ja kulutõhususe taset.
Varasematel aastatel on tõsised hankevead alati olnud üks peamisi põhjusi, miks
kontrollikoda on pidanud esitama märkustega auditiarvamusi ja tähelepanekuid.
Samas moodustab ülekaalukalt kõige suurema osa asutuste halduskuludest büroode
rent, mis on suhteliselt stabiilne kuluartikkel, mida tavaliselt tuleb rahastada ainult siis,
kui asutused kolivad uutesse ruumidesse. Kuna see moodustab suure osa
halduskuludest, on kogu kulukategooria üldine riskitase keskmine.
III jaotis (tegevuskulud)

27 Tegevuskulude seaduslikkust ja korrektsust mõjutava riski tase on eri asutustes

erinev, hõlmates kõiki riskitasemeid alates madalast kuni kõrgeni. See sõltub iga
asutuse tegevuskulude liigist. Üldiselt sarnanevad tegevuskuludega seotud riskid
II jaotise raames tehtavaid hankeid mõjutavate riskidega. III jaotise summad on aga
sageli tunduvalt suuremad. III eelarvejaotise raames makstud toetuste osas leiti
eelmiste auditite käigus, et kuigi asutuste kontrollimehhanismid on üldiselt paranenud,
ei ole need alati täiel määral tõhusad.

Usaldusväärset finantsjuhtimist mõjutav üldine riskitase on keskmine

28 Meie hinnangul on usaldusväärset finantsjuhtimist mõjutav riskitase keskmine.

Enamik tuvastatud probleemidest oli seotud riigihankemenetlustega, milles ei tagatud
parimat võimalikku hinna ja kvaliteedi suhet.

29 Vajadus rakendada iga asutuse puhul eraldi haldusstruktuure ja -menetlusi
kujutab endast olemuslikku riski haldustõhususele.

Muud riskid

30 Kooskõlas meie eelmiste aastate tähelepanekutega ja võttes arvesse ELi poliitika
arengut teatavates valdkondades, oleme seisukohal, et riskitase on kõrgem, kui
asutuste tegevus sõltub liikmesriikide koostööst, nagu Frontexi, EASO ja ECHA puhul.
Frontexi ülesanne on tagada koos riiklike ametiasutustega Euroopa välispiiride
integreeritud haldamine, et välispiiride ületamist tõhusalt hallata. EASO sõltub oma
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ülesannete täitmisel liikmesriikide koostööst ja riiklike ekspertide lähetamisest. ECHA
puhul on koostöö liikmesriikidega oluline, sest nende riiklikud täitevasutused
vastutavad ettevõtte suurust käsitleva teabe kontrollimise eest, mida ECHA kasutab
oma tasude arvutamiseks.

Edastame pettusekahtlusega juhtumid Euroopa
Pettustevastasele Ametile (OLAF)

31 Kuigi meie auditid ei ole kavandatud spetsiaalselt pettuste avastamiseks, leiame
mõnikord oma töö käigus võimalikke õigusnormide rikkumise või pettuse juhtumeid.
Kui see juhtub, teavitame sellest OLAFit. OLAF kontrollib neid juhtumeid, otsustab
uurimise alustamise ja teeb vajaduse korral koostööd liikmesriikide ametiasutustega.
2019. aastal leidsime kolm sellist juhtumit.

Euroopa Kontrollikoja auditiprotseduuride digiteerimine

32 Kontrollikoda on tunnistanud vajadust kasutada oma audititöös rohkem

digitaalseid ressursse. Digitehnoloogiad muudavad maailma enneolematu kiirusega.
Digiteerimine võib asendada statistilisel valimil põhineva auditi auditiga, mis põhineb
kogu andmekogumil, või seda tõhustada. Tehisintellekt, masinõpe ja suurandmete
analüüs pakuvad olulisi võimalusi täpsemate ja põhjalikumate finants- ja
vastavusauditite tegemiseks. Andmete automaattöötlus on veel üks uus võimalus
kaotada vajadus inimeste tehtava kordusel põhineva töö järele. Miljonite kannete
omadusi saab kontrollida mõne minutiga, märgistades kohe kõik erandid, nii et
audiitorid saavad keskenduda võimalikele vigadele. Auditi digiteerimine võib tõhustada
ka aruandlust ja sisemist kvaliteedikontrolli, võimaldades aruannete ja visuaalmaterjali
automaatset koostamist.

33 Kontrollikoja audititöö digiteerimine tähendab tehnoloogiliste võimaluste

kasutamist, et anda aruandlusprotsessi jaoks rohkem ja paremat teavet. Selliste
tehnoloogiate abil saavad audiitorid paremini kasutada kättesaadavaid andmeid, teha
analüütilisemat tööd ja pakkuda Euroopa maksumaksjatele suuremat kindlust riskide
varasema ja ulatuslikuma tuvastamise kaudu. Digiteerimine suurendab tõenäoliselt
pikas perspektiivis tõhusust.
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Juhtumiuuring – kontrollikoja esimene katseprojekt ELi asutuste kohta

34 Kontrollikoda leidis, et ELi asutuste iga-aastane audit annab võimaluse katsetada
automatiseeritud auditiprotseduuride potentsiaali. Valisime selle projekti jaoks
rakendusametid, sest neil on sarnased haldusmenetlused ja IT-süsteemid.

35 Katseprojekt, mis on vaid esimene samm

kontrollikoja põhjaliku ümberkujundamise
protsessis ja automatiseerimise kaasamisel
auditiprotseduuridesse, algas 2019. aasta
alguses. Eeldame, et audiitorite kutsealase
hinnangu täiendamine digitaalsete
töömeetodite ja IT-vahenditega toob tulevikus
© Shutterstock / Maxuser
kaasa märkimisväärseid eeliseid.

36 Esiteks analüüsisime oma auditiprotseduure ja tegime kindlaks kasutatavad

andmeallikad, et kindlaks teha automatiseerimise potentsiaal. Uurisime ka võimalike
muudatuste tegemist praegustes auditiprotseduurides. Eriti huvitasid meid võimalused
saada paberkandjal olevat teavet elektroonilisel kujul, et võimaldada üleminekut
manuaalsetelt protsessidelt automatiseeritud protsessidele. Meie eesmärk oli teha
kogu tehingute kogumi erikontrolle ja koostada aruanne eranditest, millega audiitorid
edasi tegeleksid.

37 Tegime oma analüüsi põhjal kindlaks kaks eriti paljutõotavat tehnoloogiat, mis
võiksid meie audititöö automatiseerimist toetada: andmeanalüüs ja robotjuhitav
protsessiautomaatika.
o

Andmeanalüüs ei ole uus tehnoloogia, kuid suuremate salvestusvõimaluste
arendamine on muutnud selle palju võimsamaks. Kontrollikoja audiitoritel on juba
juurdepääs mitmele andmeallikale, mida asutused kasutavad. Katseprojektis
kasutasime andmeanalüüsi meetodeid andmete kogumiseks, muundamiseks ja
analüüsimiseks, et riske paremini kindlaks teha ja hinnata ning sel viisil
auditiprotseduure tõhusamalt planeerida ja läbi viia.

o

Robotjuhitava protsessiautomaatika tarkvara saab kasutada korduvate
reeglipõhiste ülesannete automatiseerimiseks. Katseprojektis kavandati tarkvara
nii, et see teeks läbi samad etapid mis inimkasutaja. Eelkõige aitas see audiitoritel
alla laadida dokumente ja muid andmeid asutuste IT-süsteemidest, ning koostas
auditeeritud tehingute toimikud. Tarkvara suhtleb mainitud IT-süsteemidega
kasutajaliidese kaudu. See toimib aga palju kiiremini kui inimene ja saab oma
ülesandeid täita igal ajal, k.a öösel ja nädalavahetusel.
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38 Projektimeeskond sai tihedas koostöös eelarve peadirektoraadi ja

rakendusametitega andmeid erinevatest rakendusametite kasutatavatest
süsteemidest. Andmed hõlmasid eelarvesüsteemist saadud kulukohustuste, maksete,
lepingute ja arvete kuupäevi ja summasid. Palgaarvestussüsteemist laadis meeskond
alla andmed palkade ja hüvitiste kohta. Koondasime kõik need andmed spetsiaalsesse
andmebaasi, mille alusel tegime automatiseeritud audititeste ja analüütilisi
protseduure, kasutades andmeanalüüsi.

39 Automatiseeritud audititesti võib kasutada näiteks selleks, et kontrollida, kas

eelarveliste kulukohustuste summa vastab aluslepingu väärtusele või kas arved on
tasutud õigel ajal ja õigusaktides ette nähtud tähtaja jooksul. Audiitorid tegid kuue
rakendusameti umbes 8000 makse ja 1400 kulukohustuse automaatse kontrolli
sekundi murdosa jooksul. Tulemused esitati loeteluna tehingutest, mis vajasid
audiitorite poolt täiendavat kontrollimist.
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1. selgitus. Katseprojekti automatiseeritud testide tulemused
Testide ulatus
Katseprojekt hõlmas automatiseeritud teste, et toetada teatavaid
auditiprotseduure seoses maksete, kulukohustuste, arvete, lepingute ja
töövoogudega, mis hõlmavad kuue rakendusameti kogu andmekogumit. Testimine
toimus paralleelselt tavapäraste auditiprotseduuridega, mida tehakse käsitsi.
Esialgsed tulemused
Automatiseeritud testimise esialgsed tulemused näitavad, et enamiku
andmekogumite ehk 99,98% puhul neid mõjutavaid probleeme ei esinenud.
Testidega märgistati piiratud arv tehinguid (st erandid), et audiitorid neid
täiendavalt kontrolliksid.
o

Testiti 1400 eelarvelist kulukohustust, et kontrollida, kas nende summa
võrdus vastava juriidilise kohustuse summaga. Süsteem märgistas 51
tehingut.

o

Testiti 7872 maksetaotlust, et kontrollida, kas nende summa võrdus vastava
arve summaga. Süsteem märgistas 113 tehingut.

o

Testiti 7869 maksetaotlust, et kontrollida, kas maksed on tehtud
õigusaktidega ettenähtud tähtaja jooksul. Süsteem märgistas 410 tehingut.

Märgistatud tehingute analüüs võimaldas auditirühmadel kindlaks teha ja
dokumenteerida
o

vigadest mõjutatud tehingud – leidsime näiteks juhtumi, kus võeti kaks
eelarvelist kulukohustust, mitte ainult üks, nagu on nõutud finantsmääruses
(0,02% testitud tehingutest);

o

valesti kodeeritud andmed, mis põhjustasid tehingute märgistamise
automatiseeritud testides, kuigi tehingud ei olnud vigadest mõjutatud (0,21%
testitud tehingutest);

o

vigadeta tehingud, mis olid automatiseeritud testides ära märgitud, mis viitab
vajadusele algoritmi täpsustada (0,46% testitud tehingutest);

o

väärtuslik tagasiside teatavat liiki tehingute kohta, millest on kasu
automatiseeritud testide täiustamisel.

40 Kuigi sellised automatiseeritud testid võimaldavad testida kogu andmekogumit
väga lühikese ajaga, sõltuvad tulemused suurel määral alusandmete kvaliteedist.
Projekti käigus ilmnesid mitmed kvaliteediprobleemid seoses andmetega, mille
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asutused olid sisestanud käsitsi (peamiselt lepinguandmed). Need probleemid tuleb
lahendada, enne kui asutuste IT-süsteemid usaldusväärseks saab hinnata.

41 Audiitorid kasutasid ka automatiseeritud analüütilisi protseduure, et tuvastada
asutuste palgaarvestuses ebatavalisi mustreid või tehinguid. Süsteem koostab
automaatselt graafilised ülevaated, mis võimaldavad audiitoritel selliseid mustreid
näha ja kaaluda, kas nende aluseks olevaid üksikasju on vaja täiendavalt uurida.
9. selgituses on toodud näide sellisest ülevaatest. Audiitorid selgitasid ülevaadete
põhjal välja palga erindid, et neid täpsemalt kontrollida.

Joonis 9. Teatud palgaastmel makstud palga võrdlus keskmise palgaga

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.
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Auditi tulemused
42 Kokkuvõttes kinnitas meie audit asutuste 31. detsembril
2019. aastal lõppenud eelarveaasta raamatupidamise
aastaaruannete ja nende aluseks olevate tulude ja maksete
kohta varasematel aastatel saadud positiivseid tulemusi.

Allikas: Euroopa
Kontrollikoda – audiitorid
COVID-19 puhangu
alguses kohapealset
kontrolli tegemas.

Joonis 10. Asutuste raamatupidamise aastaaruannete, tulude ja maksete
kohta esitatud 2017.–2019. aasta auditiarvamused
41 asutust
Maksed
Tulud
Raamatupidamise
aastaaruanne

Arvamused
Märkusteta
Märkustega
Vastupidine

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Märkusteta arvamused kõigi asutuste raamatupidamise
aastaaruannete usaldusväärsuse kohta

43 Esitasime 41 asutuse raamatupidamise aastaaruande kohta märkusteta

auditiarvamuse. Meie hinnangul kajastavad kõigi asutuste lõplikud raamatupidamise
aastaaruanded 31. detsembri 2019. aasta seisuga kõigis olulistes aspektides õiglaselt
nende finantsseisundit ning majandustulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt
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kohaldatavate finantsmääruste sätetele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud
raamatupidamiseeskirjadele 10.

Asjaolu rõhutavad punktid on olulised raamatupidamise aastaaruannete
mõistmiseks (EBA, EMA ja SRB)

44 Asjaolu rõhutavates punktides juhitakse lugejate tähelepanu olulistele

küsimustele, mis on raamatupidamise aastaaruannete mõistmiseks hädavajalikud.
Eelarveaastal 2019 kasutasime asjaolu rõhutavat punkti oma aruannetes kolme
asutuse kohta: EBA, EMA ja SRB.

45 Varem Londonis asunud ja Pariisi kolinud EBA puhul juhime tähelepanu asutuse

lõpliku raamatupidamise aastaaruande finantsaruannete lisale II.3, mis sisaldab teavet
probleemi kohta seoses EBA Londoni büroo üürilepingut puudutava 10,1 miljoni euro
suuruse summaga.

46 EMA puhul, mis kolis Londonist Amsterdami, juhime tähelepanu probleemile

seoses ameti Londoni ruumide üürilepinguga. Leping kehtib kuni 2039. aastani, ilma
võimaluseta seda ennetähtaegselt lõpetada. 2019. aasta juulis jõudis EMA oma
üürileandjaga kokkuleppele ning on saanud oma endised kontoriruumid alates 2019.
aasta juulist põhiüüri tingimustega kooskõlas olevatel tingimustel allüürile anda.
Allüürileping kehtib kuni EMA üürilepingu lõppemiseni. Kuna EMA jääb üürilepingu
pooleks, võib teda pidada vastutavaks kogu lepingu alusel tasumisele kuuluva summa
eest, kui allüürnik oma kohustusi ei täida.

47 SRB raamatupidamise aastaaruande puhul märgime, et me ei auditeerinud

osamakseid, mis on vaidlustatud liikmesriikide haldus- või kohtumenetluses (vaidlused,
mis hõlmavad krediidiasutusi, riiklikke kriisilahendusasutusi ja kriisilahendusnõukogu),
ega kohtumenetlusi, mis on algatatud SRB vastu Üldkohtus ja Euroopa Liidu Kohtus.
Nende võimalik mõju kriisilahendusnõukogu 31. detsembril 2019. aastal lõppenud
eelarveaasta finantsaruannetele (eelkõige tingimuslikele kohustustele, eraldistele ja
kohustustele) kuulub iga-aastase eraldi auditi alla, nagu on sätestatud ühtse
kriisilahenduskorra määruse artikli 92 lõikes 4.
Lisaks juhime tähelepanu SRB lõpliku raamatupidamise aastaaruande finantsaruannete
lisadele, milles kirjeldatakse võimalikku mõju investeeringute portfellile seoses
praeguse COVID-19 kriisiga.

10

Need põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori raamatupidamisstandarditel.
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Muud asjaolu kajastavates punktides käsitletakse erilise tähtsusega
küsimust (Chafea, CdT ja EACEA)

48 Komisjonile esitatud 29. aprilli 2020. aasta teatises (C(2020)2880/1), mis käsitleb

ELi 2021.–2027. aasta programmide rakendusülesannete delegeerimist
rakendusametitele, on kava delegeerida Chafea ülesanded Brüsselis asuvatele
asutustele. Kuna aga need ülesanded delegeeritakse teistele ELi konsolideeritud
üksustele, ei mõjuta see varade ja kohustiste summasid 2019. aasta raamatupidamise
aastaaruandes. Praegu ei ole nende ülesannete delegeerimisest tulenevaid
tingimuslikke kohustusi võimalik usaldusväärselt hinnata.

49 CdT ja EACEA puhul juhime tähelepanu sellele, et COVID-19 põhjustatud kriisi

mõju kohta ei ole teavet avaldatud. Lõplikus raamatupidamise aastaaruandes oleks
tulnud avaldada asjakohane teave COVID-19 meetmete mõju kohta CdT ja EACEA
praegusele ja tulevasele tegevusele, vastavalt lõpliku raamatupidamise aastaaruande
edastamise ajal mõistlikult kättesaadavale teabele.

Märkusteta arvamused kõikide asutuste raamatupidamise
aastaaruannete aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja
korrektsuse kohta

50 Esitasime kõikide asutuste 31. detsembril 2019. aastal lõppenud eelarveaasta

raamatupidamise aastaaruannete aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja korrektsuse
kohta märkusteta auditiarvamused. Oleme arvamusel, et tulud olid kõigis olulistes
aspektides seaduslikud ja korrektsed.

Asjaolu rõhutav punkt aitab tulusid paremini mõista (ECHA ja SRB)

51 ECHA puhul juhib kontrollikoda taas tähelepanu asjaolule, et amet on osaliselt

isemajandav ja saab tasu igalt ettevõttelt, kes taotleb kemikaalide registreerimist, nagu
REACH-määrusega ette nähtud 11. Amet arvutab tasud ja esitab nende eest arved
vastavalt ettevõtete endi kinnitustele. Ameti tehtud järelkontrollides leiti, et tasusid on
vaja märkimisväärselt korrigeerida, kusjuures 2019. aasta lõpuks ei olnud
korrektsioonide kogusumma veel teada.

11

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide
registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).
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52 Kasutasime asjaolu rõhutavat punkti ka oma aruandes SRB kohta, käsitledes
punktis 47 kirjeldatud küsimust.

Muud asjaolu kajastavas punktis käsitletakse ESMA ja SRB jaoks erilise
tähtsusega küsimust

53 ESMA puhul põhinevad reitinguagentuuridelt võetavad tasud nende tuludel

konkreetse juriidilise isikuna, mitte kontserni või sellega seotud üksuste rühmade
käibel. Sellega luuakse justkui õiguspärane võimalus vähendada või vältida tasusid,
kandes ELis registreeritud reitinguagentuuride tulu nendega seotud üksustele
väljaspool ELi. Kirjeldatud seaduslünga tõenäoline finantsmõju ei ole teada. Asutus tegi
komisjonile ettepaneku teha vajalikud muudatused.
Lisaks arvutatakse ESMA puhul kauplemisteabehoidlatelt küsitavad tasud iga
kauplemisteabehoidla asjaomase käibe alusel. Kuigi tasusid käsitlevas määruses ei ole
ette nähtud terviklikku ja järjepidevat kontrolliraamistikku, et tagada teabe
usaldusväärsus, esitasid kõik kauplemisteabehoidlad sõltumatu audiitori arvamuse
selle kohta, et nende 2018. aasta finantsaruanded (mida kasutati tasude arvutamiseks)
andsid õige ja õiglase ülevaate. Sõltumatud audiitorid vaatasid aga teabe, mis
puudutab kauplemisteabehoidlatele 2018. aastal teatatud tehingute arvu ning 31.
detsembri 2018. aasta seisuga registreeritud avatud positsioonide arvu, läbi vaid
piiratud määral. Asutus teavitas komisjoni ja tegi ettepaneku määrus läbi vaadata.

54 Ilma oma ametlikku auditiarvamust kahtluse alla seadmata juhtisime tähelepanu

asjaolule, et Ühtse Kriisilahendusnõukogu fondi osamaksete suurus arvutatakse
krediidiasutuste (ja mõne investeerimisühingu) poolt SRB-le esitatud teabe põhjal. SRB
tulusid auditeerides toetusime eelmainitud teabele, kuid ei kontrollinud selle
usaldusväärsust. Kuna ühtse kriisilahendusmehhanismi määrus ei sätesta teabe
usaldusväärsuse tagamiseks vajalikku põhjalikku ja järjekindlat kontrolliraamistikku, ei
tehta krediidiasutuste tasandil kontrolli. SRB kontrollib siiski teabe järjepidevust ja
analüüsib seda. SRB ei saa ka avaldada üksikasju iga krediidiasutuse osamaksete
riskipõhise arvutamise kohta, kuna arvutused on üksteisega seotud ja sisaldavad
krediidiasutuste kohta konfidentsiaalset infot. See vähendab arvutuste läbipaistvust.
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Märkusteta arvamused kõigi asutuste (v.a ACER ja EASO)
raamatupidamise aastaaruannete aluseks olevate maksete
seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

55 Esitasime 39 asutuse 31. detsembril 2019. aastal lõppenud eelarveaasta

raamatupidamise aastaaruannete aluseks olevate maksete seaduslikkuse ja
korrektsuse kohta märkusteta auditiarvamused. Meie arvamusel olid nende asutuste
maksed kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed (vt joonis 10).

56 ACERi kohta esitame märkustega arvamuse, mis põhineb kahel õigusnormide

vastasel hankemenetlusel. Kummalgi juhul ei viinud asutus läbi asjakohaseid
konkurentsipõhiseid hankemenetlusi, mis tähendab, et kõik nendega seotud maksed
on õigusnormide vastased. Ebakorrektsetest hankemenetlustest tulenevate lepingute
alusel tehtud õigusnormide vastased maksed moodustavad 6,3% kõikidest ACERi poolt
2019. aastal tehtud maksetest.

57 EASO puhul esitasime märkustega arvamuse seoses alates eelarveaastast 2016

teatatud leidudega. Samuti leidsime 2019. aasta auditi käigus, et mitmed ekspertidest
konsultantide valikumenetlusega seotud maksed olid õigusnormide vastased, kuna
järjepidevalt puudus igasugune teave, mis oleks võinud moodustada nõuetekohase
kontrolljälje. Kokkuvõttes järeldame, et selle ebarahuldava olukorraga seotud
vahendite summa moodustab 14,6% kõigist EASO poolt 2019. aastal tehtud maksetest.

Asjaolu rõhutav punkt Frontexit puudutavas tähtsas küsimuses

58 Ehkki me ei muuda oma auditiarvamust kulude seaduslikkuse ja korrektsuse

kohta, juhime tähelepanu asjaolule, et 2019. aastal haldas Frontex koostööd tegevate
riikidega põhitegevuseks sõlmitud toetuslepinguid summas 183 miljonit eurot (2018.
aastal 171 miljonit eurot), mis moodustab 55% ameti eelarvest. Teatud seadmetega
seotud kulud, mis moodustavad osa eelnimetatud summast (35% põhitegevuse
kogukuludest ehk 64 miljonit eurot), tunduvad olevat üsna veaohtlikud. Katsed
lihtsustada tehniliste seadmete kasutuselevõtuga seotud kulude finantsjuhtimist on
seni olnud edutud. Samuti tahame rõhutada, et Frontex on täitnud mitu meie
varasemates aruannetes esitatud soovitust. Eelkõige on Frontex astunud samme
eelkontrollide parandamiseks ning taaskehtestanud 2019. aastal kulude hüvitamise
järelkontrolli kooskõlas eelmistel aastatel antud soovitustega.
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Muud asjaolu kajastav punkt käsitleb EIGE jaoks erilise tähtsusega
küsimust

59 EIGE puhul märgime, et Euroopa Liidu Kohtus pooleli olev kohtuasi12 puudutab

meie auditiarvamuse mitut aspekti. Kohtuasjas on kõne all mitu Leedu kõrgeima kohtu
küsitud küsimust, mis puudutavad renditööd käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2008/104/EÜ13 rakendamist ELi asutustes. Eelkõige on Leedu kohus
tõstatanud küsimuse, kas direktiivi kohaldatakse ELi asutuste kui majandustegevusega
tegelevate avalik-õiguslike asutuste suhtes. Samuti küsis ta, kas ELi asutused peavad
täielikult kohaldama kõnealuse direktiivi artikli 5 lõike 1 sätteid, milles käsitletakse
renditöötajate õigust põhilistele töö- ja töölevõtmistingimustele, eelkõige töötasu
osas. Kuna Euroopa Liidu Kohtu otsus nende küsimuste kohta võib mõjutada
kontrollikoja seisukohta seoses ajutiste töötajate kasutamisega EIGEs, on kontrollikoda
hoidunud selles küsimuses mis tahes tähelepanekute tegemisest, sealhulgas
varasemate aastate tähelepanekute järelkontrollist, kuni Euroopa Liidu Kohus on
teinud selles asjas lõpliku otsuse.

Meie tähelepanekud käsitlevad 29 asutuse parandamist
vajavaid valdkondi

60 Lisaks arvamustele ning kaasnevatele asjaolu rõhutamise ja muu asjaolu

punktidele tegime me ka 82 tähelepanekut 29 asutuse kohta, et käsitleda valdkondi,
mida on vaja veel parandada. Nagu ka eelmistel aastatel, on enamik neist
tähelepanekutest seotud puudustega riigihankemenetlustes.

12

Kohtuasi nr C-948/19 (Manpower Lit).

13

ELT L 327, 5.12.2008, lk 9.
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Riigihangete haldamine on endiselt kõige veaohtlikum valdkond

61 Riigihanke-eeskirjade eesmärk on tagada pakkujatevaheline aus konkurents ning

võimaldada kaupade ja teenuste ostmist parima hinnaga, järgides seejuures
läbipaistvuse, proportsionaalsuse, võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise
põhimõtteid. Meie auditid hõlmasid kõigi asutuste raam-, eri- ja otselepinguid. Üheksa
asutuse puhul (BERECi Büroo, Cedefop, EASA, EFSA, EMA, ENISA, ERA, Eurofound ja
Europol) mõjutasid auditeeritud lepinguid mitmesugused riigihangetega seotud
puudused, peamiselt usaldusväärse finantsjuhtimise ja korrektsuse vallas. Lisaks
avastasime CEPOLi puhul puudusi hankemenetluses kasutatavas sisekontrollisüsteemis
ning EEA puhul sõlmitud lepingute järelevalves. Kutsume asutusi üles oma
riigihankemenetlusi täiustama, tagades kohaldatavate eeskirjade täieliku järgimise.

Huvide konflikte ja värbamismenetlusi tuleb paremini hallata

62 Asutuste 2019. aasta auditi käigus täheldasime värbamismenetlustes esinevate

puuduste suurenemist. Auditeerisime värbamismenetlusi 19 asutuses. Puudusi
leidsime neist viies (ACER, EASME, EMSA, EUIPO ja eu-LISA).
o

Leidsime mitmeid juhtumeid, kus võimalike huvide konfliktide lahendamiseks
mõeldud sisekontrolli ei olnud nõuetekohaselt kohaldatud (EASME, EMSA,
EUIPO). Samuti leidsime, et erinevate valikukomisjonide liikmed ei olnud
süstemaatiliselt deklareerinud ega dokumenteerinud värbamismenetluses
osalevate kandidaatidega seotud võimalikke huvide konflikte. Kui töölevõtmise
käigus tekkivaid huvide konflikte ei avalikustata või kui neid ei hallata
nõuetekohaselt, võib see asutuste jaoks kaasa tuua kohtuvaidluste ja mainekahju
riskid. Probleemi tagajärjeks võib olla ka ressursside raiskamine
värbamismenetluste tühistamise või edasilükkamise tõttu.

o

Tuvastasime ka mitmeid puudusi seoses võrdse kohtlemise ja/või läbipaistvuse
põhimõtte kohaldamisega (ACER, EMSA, EUIPO, eu-LISA) ja kontrolljälje
puudumisega (EMSA, EUIPO) ning ühe juhtumi seoses tõhusa sisekontrolli
kohaldamata jätmisega (ACER). Need probleemid võivad kahjustada ka
asjaomaste asutuste mainet ja rahalist olukorda.

63 Tegelik või võimalik huvide konflikt võib tekkida ka siis, kui ELi avalikust

teenistusest lahkuv personal asub tööle erasektoris. Konfidentsiaalset teavet võidakse
avalikustada või endised töötajad võivad kuritarvitada oma tihedaid isiklikke kontakte
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ja sõprussuhteid endiste kolleegidega 14. Kui sellist olukorda kasvõi tajutakse, võib see
ELi mainet kahjustada. EBA esitatud teabe kohaselt astus asutuse tegevdirektor
2019. aastal oma ametist tagasi, et asuda Euroopas finantssektorit esindava Euroopa
Finantsturgude Assotsiatsiooni tegevjuhi ametikohale. Järelevalvenõukogu andis
endisele tegevdirektorile nõusoleku töökoha vahetamiseks teatud tingimustel.
Euroopa Ombudsman algatas 2020. aasta jaanuaris olukorra uurimise. Tema
7. mail 2020 väljendatud seisukoha järgi oli EBA otsuse puhul mitte keelata oma
tegevdirektoril saada finantssektori lobirühma tegevjuhiks tegemist
haldusomavoliga 15. „Töökohavahetuse keelamine oleks olnud kõnealusel juhul vajalik
ja proportsionaalne meede.“ 16 Ombudsman leidis, et haldusomavoli oli ka see, et EBA
ei lõpetanud viivitamata oma tegevdirektori juurdepääsu võimaldamist
konfidentsiaalsele teabele. Ombudsman andis soovitusi selle kohta, kuidas EBA peaks
tegelema tõhusamalt selliste olukordadega tulevikus 17.
Ombudsman nõudis oma soovituses, et EBA saadaks ombudsmanile 31. augustiks 2020
üksikasjaliku vastuse. EBA saatis vastuse 28. augustil 2020 18. EBA märkis oma vastuses,
et võttis vastu uued põhimõtted, arvestades ombudsmani üksikasjalikke soovitusi.

Tuvastasime puudusi eelarve haldamises

64 Finantsmääruse kohaselt võib teatava aasta eelarveassigneeringuid teatavatel

tingimustel järgmisse aastasse üle kanda 19. Kuigi finantsmääruses ei ole sellisteks
ülekandmisteks ülemmäärasid seatud ja tegevuste mitmeaastane olemus võib neid
olulisel määral selgitada, võivad liiga suured ülekandmised osutada viivitustele
tööprogrammide või hankekavade elluviimisel. Samuti võivad need viidata
struktuursele probleemile, pealiskaudsele eelarve planeerimisele ja eelarve aastasuse
põhimõtte võimalikule rikkumisele. Viie asutuse (ACER, Chafea, EASME, EU-OSHA ja
FRA) puhul teatame mõningatest sellistest puudustest.

14

Vt Euroopa Ombudsmani 28. veebruari 2019. aasta otsus strateegilises uurimises
OI/3/2017/NF selle kohta, kuidas Euroopa Komisjon haldab oma töötajate puhul nn
pöördukse efekti.

15

Vt Euroopa Ombudsmani soovituse punkt 33 või lk 11 juhtumis 2168/2019/KR.

16

Vt Euroopa Ombudsmani soovituse punkt 33 või lk 11 juhtumis 2168/2019/KR.

17

Vt Euroopa Ombudsmani soovituse lk 11 juhtumis 2168/2019/KR.

18

https://www.ombudsman.europa.eu/et/correspondence/et/131987

19

Ülekandmise tingimusi selgitatakse finantsmääruse artiklites 12 ja 13.
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Asutused võtavad varasemate aastate auditi tähelepanekute põhjal
meetmeid

65 Esitame teavet asutuste poolt eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud

parandusmeetmete seisu kohta. Joonisel 11 on näidatud, et 207 tähelepaneku suhtes,
mida ei olnud 2018. aasta lõpuks käsitletud, olid parandusmeetmed 2019. aastal
enamikul juhtudel võetud või pooleli. 87-st käsitlemata ja pooleliolevast
tähelepanekust 16 puhul vajati parandusmeetmeid, mis ei sõltunud (ainuüksi)
asutusest.

Joonis 11. Asutuste jõupingutused varasemate aastate tähelepanekute
põhjal meetmete võtmiseks

Alustamata
Pooleli
Tähelepanekuid
kokku:

207

Lõpetatud
Ei kohaldata
Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

33

Muud kontrollikoja avaldatud
väljaanded, milles käsitletakse asutusi
ELi asutuste tulevik – võimalus suuremaks paindlikkuseks ja
koostööks

66 Olles varem keskendunud asutuste tegevusele eraldi, koostasime 2019. aastal

oma esimese üldhinnangu tingimustele, mille EL on kehtestanud tagamaks, et
asutused viivad tõhusalt ellu oma poliitikat kõigi kodanike hüvanguks. Meie hinnangul
on asutustel ELi poliitika elluviimisel üha olulisem roll ning kehtestatud tingimused on
toetanud nende tulemuslikkust. Auditi käigus tegime aga kindlaks, et asutuste
loomisel, toimimisel ja nende tegevuse võimalikul lõpetamisel on vaja suuremat
paindlikkust. Meie leiud näitavad ka, et mõned asutused oleksid saanud oma rolli
paremini täita, kui nad oleksid saanud rohkem toetust liikmesriikidelt, ettevõtjatelt,
komisjonilt või teistelt asutustelt.

67 Soovitame komisjonil ja asutustel
1)

tagada asutuste ülesehituse asjakohasus, sidusus ja paindlikkus;

2)

jaotada ressursse paindlikumalt;

3)

parandada juhtimist, vastutust ja tulemuslikkuse aruandlust;

4)

tugevdada asutuste rolli eksperdikeskuste ja võrgustikena.

68 Täielikke auditijäreldusi, millele on lisatud vastavad soovitused ning komisjoni ja

asutuste vastused, käsitletakse meie eriaruandes nr 22/2020, mis on kättesaadav meie
veebisaidil eca.europa.eu.
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Joonis 12. Muud asutusi käsitlevad Euroopa Kontrollikoja eriaruanded
MFR 1a

I auditikoda
Loodusvarade säästev
kasutamine

MFR 2

EEA

Eriaruanne nr 2/2019:
Keemilised ohud meie toidus:
ELi toiduohutuse poliitika küll
kaitseb meid, ent seisab
silmitsi probleemidega

Eriaruanne nr 16/2019:
Euroopa
keskkonnamajanduslikku
arvepidamist saab muuta
poliitikakujundajatele
kasulikumaks

EFSA

Chafea
Eriaruanne nr 7/2019:
ELi piiriülese tervishoiu
meetmed: eesmärgid on
kõrgelennulised, kuid juhtimist
on vaja parandada

Investeeringud
ühtekuuluvusse,
majanduskasvu ja
kaasamisse

Isemajandavad

EFSA, EMA

Eriaruanne nr 4/2019:
Mahepõllumajanduslike
toodete kontrollisüsteem on
paranenud, kuid mõned
probleemid on veel
lahendamata

II auditikoda

MFR 3

Eriaruanne nr 18/2019:
ELi kasvuhoonegaaside heide:
aruandlus toimib, kuid heite
vähendamise kohta tulevikus on
vaja paremat teavet
Eriaruanne nr 23/2019:
Põllumajandustootjate
sissetuleku stabiliseerimine:
vahendite kogum on
kõikehõlmav, kuid
rahastamisvahendite vähese
kasutamise ja ülemäärase
hüvitamise probleemid vajavad
lahendamist

Chafea, ECDC, EFSA, EMA

EEA
Eriaruanne nr 8/2019:
Tuule- ja päikeseenergia
elektri tootmiseks: ELi
eesmärkide täitmiseks tuleb
võtta märkimisväärseid
meetmeid

Eriaruanne nr 21/2019:
Võitlus
antimikroobikumiresistentsuseg
a: edusammud
veterinaariasektoris, ent ELi
jaoks on endiselt tegu
probleemse terviseriskiga

INEA

INEA, EASME, ACER

Eriaruanne nr 11/2019:
ELi lennuliikluse korraldamise
ajakohastamist käsitlev
määrus annab lisaväärtust,
kuid rahastamine oli suures
osas ebavajalik

Chafea
EACEA, ERCEA, REA
Eriaruanne nr 19/2019:
INEA tegevus on kasu toonud,
kuid Euroopa ühendamise
rahastu puudustega tuleb
tegeleda
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MFR 1a

MFR 2

MFR 3

Isemajandavad

III auditikoda

eu-LISA, Frontex

EASO, Frontex, FRA

Välistegevus, turvalisus
ja õigus

Eriaruanne nr 20/2019:
Piirikontrolli toetavad ELi
infosüsteemid: kasulikud
töövahendid, kuid rohkem tuleb
keskenduda andmete õigeaegsusele
ja terviklusele

Eriaruanne nr 24/2019:
Varjupaigaküsimused, rändajate
ümberpaigutamine ja
tagasisaatmine: eesmärkide ja
tulemuste vaheliste erinevuste
käsitlemist tuleb tõhustada

EBA

SRB

Eriaruanne nr 10/2019:
Kogu ELi hõlmavad pankade
stressitestid: pankade kohta on
esitatud erakordses koguses
andmeid, kuid koordineerimist
ja riskidele keskendumist on
vaja parandada

Arvamus nr 2/2019
Arvamus Ühtse
Kriisilahendusnõukogu
finantsmääruse ettepaneku kohta,
millega kehtestatakse
kriisilahendusnõukogu suhtes
kohaldatavad finantssätted
(kavandatav finantsmäärus)

IV auditikoda
Turgude reguleerimine
ja
konkurentsivõimeline
majandus

EUIPO
Arvamus nr 1/2019
Arvamus Euroopa
Intellektuaalomandi Ameti
eelarvekomitee määruse nr BC01-2019 ettepaneku kohta,
millega kehtestatakse ameti
suhtes kohaldatavad
finantssätted (kavandatav
finantsmäärus)

CPVO
Arvamus nr 3/2019
Arvamus Ühenduse Sordiameti
finantsmääruse ettepaneku kohta
(kavandatav finantsmäärus)

V auditikoda

EPPO

EU-OSHA

Liidu rahastamine ja
haldamine

Eriaruanne nr 1/2019:
Võitlemine pettustega ELi raha
kasutamisel: vajadus tegutseda

Eriaruanne nr 13/2019:
Auditeeritud ELi institutsioonide
eetikaraamistikud: on veel
arenemisruumi

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.
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Eraldiseisvad aastaaruanded
69 Konkreetse asutuse kohta esitatud kinnitava avalduse (auditiarvamuse)

vaatamiseks klõpsake alloleval diagrammil asutuse nimel. Lühendite loetelu on toodud
järgmistel lehekülgedel.

Joonis 13. Lingid asutuste raamatupidamise aastaaruandeid käsitlevatele
aastaaruannetele
Taani
EEA

Rootsi
ECDC

Leedu
EIGE

Läti
BERECi
Büroo

Soome
ECHA

Eesti
eu-LISA

Saksamaa
EASA, EIOPA

Poola
Frontex

Madalmaad
EMA, Eurojust,
Europol

Tšehhi
GSA

Iirimaa
Eurofound

Austria
FRA

Belgia
EACEA, EASME,
ERCEA, INEA,
REA, SRB

Slovakkia
ELA
Ungari
CEPOL, EIT

Luksemburg
CdT, Chafea
EPPO, ESA

Rumeenia
–

Prantsusmaa
CPVO, EBA,
ERA, ESMA

Bulgaaria
–
Küpros
–

Portugal
EMCDDA, EMSA
Hispaania
EFCA, EUIPO,
EU-OSHA

Itaalia
EFSA, ETF

Sloveenia
ACER

Malta
EASO

Horvaatia
–

Kreeka
Cedefop,
ENISA
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Joonis 14. Kasutatud lühendid
Lühend

Täisnimi

ACER

Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet

BERECi Büroo

BERECi Tugiamet

CdT

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus

Cedefop

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus

CEPOL

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet

Chafea

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet

CPVO

Ühenduse Sordiamet

EACEA

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet

EASA

Euroopa Liidu Lennundusohutusamet

EASME

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet

EASO

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet

EBA

Euroopa Pangandusjärelevalve

ECDC

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

ECHA

Euroopa Kemikaaliamet

EEA

Euroopa Keskkonnaamet

EFCA

Euroopa Kalanduskontrolli Amet

EFSA

Euroopa Toiduohutusamet

EIGE

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut

EIOPA

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve

EIT

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut

ELA

Euroopa Tööjõuamet

EMA

Euroopa Ravimiamet

EMCDDA

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus

EMSA

Euroopa Meresõiduohutuse Amet

ENISA

Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet

EPPO

Euroopa Prokuratuur

ERA

Euroopa Liidu Raudteeamet

ERCEA

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet

ESA

Euratomi Tarneagentuur

ESMA

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve

ETF

Euroopa Koolitusfond
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Lühend

Täisnimi

EUIPO

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

eu-LISA

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste ITsüsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet

EU-OSHA

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

Eurofound

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

Eurojust

Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet

Europol

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet

FRA

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

Frontex

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet

GSA

Euroopa GNSSi Agentuur

INEA

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet

REA

Teadusuuringute Rakendusamet

SRB

Ühtne Kriisilahendusnõukogu

ELi asutuste võrgustik – EUAN
EUANi vastus

17
EUIPO soovib rõhutada seadusandjate otsust, mis kinnitati eelmise õigusreformi ajal.
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määruse (EL) 2017/1001
(Euroopa

Liidu

kaubamärgi

kohta)

artikli 176

lõikele 2

annab

eelarvekomitee

„tegevdirektorile kinnituse eelarve täitmise kohta“. See kinnitus põhineb suurel määral
kontrollikoja aastaaruannetel.
Sordiamet soovib juhtida tähelepanu sellele, et ameti eelarvepädevaks institutsiooniks on
sordiameti haldusnõukogu. Kohaldatav säte on esitatud nõukogu 27. juuli 1994. aasta
määruse (EÜ) nr 2100/94 (ühenduse sordikaitse kohta) artiklis 109.
Ühtne Kriisilahendusnõukogu soovib rõhutada, et on samuti täielikult isemajandav asutus.
Kooskõlas määruse (EL) nr 806/2014 artikliga 61 kiidab täiskogu heaks esimehe esitatud
kriisilahendusnõukogu eelarve ja ametikohtade loetelu.

60, 61, 62 ja 63
ELi ametite võrgustik (EUAN) väljendab heameelt Euroopa Kontrollikoja koostatud ELi ametite
aastaaruande üle, mis käsitleb eelarveaastat 2019. EUAN tunnustab kontrollikoja esialgseid
tähelepanekuid, eelkõige riigihangete halduse, huvide konfliktide ja värbamismenetluste ning
eelarvehalduse valdkonnas. EUANi liikmed on pühendunud oma poliitika ja menetluste
pidevale täiustamisele. Võrgustik rõhutab, et üksikjuhtumitega seotud esialgsed
tähelepanekud on ametites erinevad ning viitab seetõttu individuaalsetele vastustele, mille
ametid esitasid kinnitavale avaldusele.

EUAN – ELi asutuste võrgustik

Auditirühm

Alex Brenninkmeijer (kontrollikoja liige)

Raphael Debets (kabinetiülem)
Ioanna Metaxopoulou (IV auditikoja direktor); Valeria Rota (valdkonnajuht);
auditijuhid: Andreja Pavlakovic Milosavljevic, Arunas Juozulynas, Hans Christian Monz,
Leonidas Tsonakas, Peter Eklund
Audiitorid: Bob De Blick, Christine Becker, Helder Vasco Travado, Iveta Adovica,
Janis Gaisonoks (lähetatud riiklik ekspert), Joao Pedro Bento, Julio Cesar Santin Santos,
Paulo Oliveira, Roberto Sanz Moratal, Sevdalina Todorova, Svetoslava Tashkova,
Carlos Soler Ruiz, Santiago Fuentes, Eddy Struyvelt
Sekretäritöö: Judita Frangez ja Mari Liis Pelmas Gardin
Alexandra Mazilu (graafiline disainer) ja Richard Moore (keelealane tugi)

IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Alex Brenninkmeijer, võttis käesoleva
aruande vastu Luxembourgis 22. septembril 2020.
Kontrollikoja nimel

president
Klaus-Heiner Lehne
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