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Kokkuvõte
I Euroopa Kontrollikoda on ELi rahaliste vahendite välisaudiitor1. ELi välisaudiitorina
tegutseme liidu kodanike finantshuvide sõltumatu kaitsjana, aidates parandada ELi
finantsjuhtimist 2.

II Käesolevas dokumendis esitatakse meie eelarveaasta 2020 audititulemuste

kokkuvõte ELi 41 3 asutuse ja muu organi kohta, mida meie auditivolitused hõlmavad.
Põhjalik ülevaade Euroopa Liidu loodud asutustest ja meie iga-aastase auditi
üksikasjalikud tulemused on esitatud meie aastaaruandes ELi asutuste kohta
eelarveaastal 2020.

III Kokkuvõttes kinnitas asutuste 31. detsembril 2020. 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, eu-LISA
ja ENISA, 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. Samuti tutvustasime järgmisi meetmeid, mida tuleb
võtta nende valdkondade parandamiseks.

1

Artiklid 285–287 (ELT C 326, 26.10.2012, lk 169–171).

2

Lisateavet kontrollikoja töö kohta leiab meie tegevusaruannetest, aastaaruannetest ELi
eelarve täitmise kohta, eriaruannetest, ülevaatearuannetest ning arvamustest
finantsjuhtimisalase mõjuga uute või ajakohastatud ELi õigusaktide ja muude otsuste kohta
(www.eca.europa.eu).

3

ELAt ja EPPOt 2020. aastal ei auditeeritud, sest nad ei olnud veel rahaliselt iseseisvad.

5
o

Asutuste eelarve täitmise suhtes tuleks kohaldada tulemuslikku ja tõhusat
sisekontrolli. See peaks hõlmama usaldusväärseid eelkontrolle, mille eesmärk on
ennetada vigu ja eeskirjade eiramisi enne toimingute heakskiitmist. Selleks et
saavutada Euroopa Komisjoni raamlepingute alusel parim võimalik hinna ja
kvaliteedi suhe ilma tarkvaralitsentside ja IT-teenuste hinnakirjata, peaksid
asutused enne tellimiskirjade allkirjastamist tegema süstemaatiliselt turuuuringuid. Kõnealune turu-uuring peaks hõlmama vajalike toodete ja teenuste
üksikasjalikku hindamist, turul pakutavate lahenduste analüüsi ning kõnealuste
toodete hinnangulist hinda.

o

Tegevdirektori asendamine võib kaasa tuua muudatusi asutuse volituste
juhtimises. Seetõttu peaksid asutused võtma vastu sise-eeskirjad, mis annavad
usaldusväärse panuse juhtimiskontrollisüsteemidesse, läbipaistvusesse ja
aruandlusse.

o

Peaaegu kõik hankemenetluste kohta tehtud tähelepanekud puudutasid
õigusnormide vastaseid makseid. Asjaomased asutused peaksid oma
riigihankemenetlusi täiustama, tagades kohaldatavate eeskirjade täieliku
järgimise.

o

Ülekandmiste liiga suure osakaalu kõrvaldamiseks peaksid asutused veelgi
parandama oma eelarve kavandamist ja täitmise tsükleid.

o

See, et lepingutes on erinevad meetodid assotsieerunud riikide osamaksete
arvutamiseks, toob kaasa ohu, et neid osamakseid käsitlevaid lepinguid
rakendatakse valesti. Asjaomastel asutustel palutakse konsulteerida Euroopa
Komisjoniga, et hinnata, kas on vaja viia oma tegevus kooskõlla komisjoni osalust
käsitlevate lepingutega ja komisjoni meetoditega assotsieerunud riikide
osamaksete arvutamiseks.

6

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 paiknevad eri liikmesriikides
ning neil võib olla oluline mõju Euroopa kodanike igapäevaelu jaoks keskse tähtsusega
valdkondadele (nt tervishoid, ohutus, vabadus, turvalisus ja õigus). Käesolevas
kokkuvõttes nimetatakse asutusi nende lühenditega, mis on esitatud dokumendi lõpus
olevas lühendite loetelus.

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

03 Asutuste arv on aastate jooksul suurenenud. 2020. aasta lõpuks oli nende arv

tõusnud 43-ni, nagu on näidatud joonisel 1. See arv hõlmab ka kõige uuemat ametit
HaDEA (Euroopa Tervise- ja Digitaalse Rakendusamet), mis loodi 1. aprillil 2021 4.
Chafea lõpetas tegevuse ning INEA ja EASME nimetati ümber vastavalt CINEAks
(Euroopa Kliima, Infrastruktuuri ja Keskkonna Rakendusamet) ja EISMEks (Euroopa
Innovatsiooninõukogu ja VKEde Rakendusamet).

4

Komisjoni 12. veebruari 2021. aasta rakendusotsus (EL) 2021/173 (ELT L 50, 15.2.2021, lk 9).
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Joonis 1. Asutuste arvu suurenemise ülevaade ja ajakava
1958

1 asutus

1975

3

ESA
Cedefop, Eurofound

1980

Detsentraliseeritud asutused
Rakendusametid
Muud organid

1985

1990

EEA, ETF

5

7

EMA, EMCDDA
CdT, CPVO, EUIPO, EU-OSHA

11
1995

2000
EASA, EFSA, EMSA, Eurojust
EASME*
ECDC, ENISA, ERA, Frontex, GSA

15
16
21
2005

Cepol, EFCA, Chafea*
ECHA, EIGE, EACEA, INEA*
FRA
ERCEA, REA, EIT
ACER, BERECi Büroo, Europol
EASO, EBA, EIOPA, ESMA

24
28
29
32
35
39

2010

eu-LISA

40

SRB

41
2015

EPPO

42

ELA

43
2020
44

4

33

HaDEA

7

* 1. aprillil 2021 lõpetas Chafea tegevuse, INEAst sai CINEA ja EASMEst EISMEA

* Osa asutustest toimis varem valitsustevaheliste organisatsioonidena ja neil oli teistsugune staatus.
Märkus: joonisel toodud aastad viitavad asutuse asutamisakti jõustumise aastale.
Allikas: Euroopa Kontrollikoda.
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04 Kõik Euroopa rakendusametid asuvad Brüsselis. Detsentraliseeritud asutused ja

muud organid paiknevad ELi eri liikmesriikides, nagu näidatud joonisel 2. Nende
asukoha otsustab nõukogu üksi või koos Euroopa Parlamendiga.

Joonis 2. Asutuste asukohad liikmesriikides
Taani
EEA

Rootsi
ECDC

Leedu
EIGE

Läti
BERECi Büroo

Soome
ECHA

Eesti
eu-LISA

Saksamaa
EASA, EIOPA

Poola
Frontex

Madalmaad
EMA, Eurojust,
Europol

Tšehhi Vabariik
GSA

Iirimaa
Eurofound

Austria
FRA

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

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

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Itaalia
EFSA, ETF

Sloveenia
ACER

Malta
EASO

Horvaatia
–

Kreeka
Cedefop,
ENISA

9

Detsentraliseeritud asutused käsitlevad konkreetseid
poliitikavajadusi

05 Detsentraliseeritud asutusi on 335 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.

Euroopa Komisjoni rakendusametid viivad ELi programme ellu

06 Euroopa Komisjoni kuus rakendusametit6 täidavad täidesaatvaid ja

tegevülesandeid, mis on seotud ELi programmidega. Need ametid loodi kindlaks
ajavahemikuks.

Muudel organitel on erivolitused

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

Euroopa Prokuratuur (EPPO), 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.
Euroopa Prokuratuur on sõltumatu liidu asutus, mis on pädev võitlema liidu eelarve
vastu suunatud kuritegude vastu. Euroopa Prokuratuur alustas tegevust 1. juunil 2021.
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 maksejõuetute või
tõenäoliselt maksejõuetuks jäävate pankade nõuetekohane kriisilahendus nii, et selle
mõju ELi liikmesriikide ja muude riikide reaalmajandusele ning riigirahandusele oleks
võimalikult väike.

5

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

6

Chafea lõpetas tegevuse 1. aprillil 2021, EACEA, EASME (EISMEA alates 1. aprillist 2021),
ERCEA, INEA (CINEA alates 1. aprillist 2021), HaDEA (alates 1. aprillist 2021) ja REA.
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Asutusi rahastatakse mitmesugustest allikatest ja
mitmeaastase finantsraamistiku eri rubriikidest

08 Kõigi asutuste (välja arvatud SRB) kogueelarve 2020. aastal oli 3,7 miljardit eurot.
See moodustab 2,2% ELi 2020. aasta üldeelarvest (2019. aastal 2,2%), nagu näidatud
joonisel 3.

09 SRB 2020. aasta eelarve oli 8,1 miljardit eurot (2019. aastal 7,9 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 Euroopa Komisjoni
eelarvest rahastatavaid programme ja nende enda eelarvetest (2020. aastal kokku u
273 miljonit eurot) kaetakse ainult nende personali- ja halduskulud. Kuue
rakendusameti poolt 2020. aastal Euroopa Komisjoni nimel rakendatud summa
(kulukohustuste assigneeringud) oli ligikaudu 14,9 miljardit eurot (2019. aastal
13,9 miljardit eurot).

Joonis 3. Asutuste rahastamisallikad 2020. aastal
ELi üldeelarve

164,1 mld eurot

2,4 mld eurot

ELi (komisjoni)
toetused/osalus

0,03 mld eurot

Sihtotstarbelised tulud

0,9 mld eurot

Riiklike järelevalveasutuste
tasud, lõivud ja maksed

0,4 mld eurot
Muud tulud

14,9 mld eurot
Rakendusametite
tegevuseelarve

8,1 mld eurot
SRB eelarve kokku

Allikas: Euroopa Liidu eelarveaasta 2020 üldeelarve projekt, Euroopa Liidu 2020. aasta lõplik
raamatupidamise aastaaruanne ja rakendusametite 2020. 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 4 on näidatud asutuste eelarvete jagunemine tuluallikate järgi.

Joonis 4. Asutuste 2020. aasta eelarved tuluallikate kaupa
Asutuste järjestus
vastavalt tulude
kogumahule
(miljonites eurodes)

Osamaksed ELi
üldeelarvest

≈ 2405

Komisjoni poolt
delegeeritud
ülesannete
täitmiseks
eraldatud
sihtotstarbelised
tulud

≈ 34

Riiklike
järelevalveasutuste
tasud, lõivud ja
maksed

≈ 852

Krediidiasutuste
osamaksed ühtsesse
kriisilahendusfondi
ja SRB-sse

497,6 EIT
339,2 Frontex
233,4 eu-LISA
149,1 Europol
124,1 EASO
96,4 EFSA
79,7 REA
61,0 ECDC
52,2 ERCEA
50,1 EACEA
49,2 EASME
41,5 Eurojust
35,4 GSA*
31,0 INEA
24,0 FRA
21,2 Eurofound
20,6 ENISA
20,4 ETF
17,6 EFCA
17,3 EMCDDA
16,7 Cedefop
16,7 ACER
15,5 EU-OSHA
10,8 Chafea
7,8 Cepol
7,8 EIGE
7,1 BERECi Büroo
0,2 ESA
369,5 EMA
128,0 EASA
106,0 ECHA
96,0 EMSA
63,2 EEA
53,6 ESMA
45,9 EBA
30,1 ERA
27,4 EIOPA

Rahastatud
ELi eelarvest

Osaliselt
isemajandavad

≈ 8104

8103,7 SRB

Täielikult
isemajandavad

267,2 EUIPO
41,5 CdT
19,1 CPVO

*GSA 2020. aasta paranduseelarve võeti vastu 35,4 miljoni euro suuruses summas. Seoses
operatiivtegevusega, mida rahastatakse sihtotstarbelisest tulust, sisaldas GSA muudetud eelarve märget
„pro memoria“ ja hinnangulist summat 2020. aastaks suuruses 728,6 miljonit eurot kulukohustuste
assigneeringutena ja 1,3287 miljardit eurot maksete assigneeringutena. Tegelikult võeti 2020. aastal
sihtotstarbelisest tulust kulukohustusi 402,1 miljoni euro ulatuses ja tehti makseid 753 miljoni euro
ulatuses.
Märkus: muid tulusid ega eelarvereserve arvesse ei võeta.
Allikas: Euroopa Kontrollikoda asutuste 2020. aasta lõplike raamatupidamise aastaaruannete põhjal.
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12 Joonisel 5 on esitatud asutuste 2020. aasta eelarved. Need jagunevad kululiikide

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

Joonis 5. Asutuste 2020. aasta kulutused eelarvejaotiste kaupa

0%

I jaotis

II jaotis

III jaotis ja muud

(personalikulud)

(halduskulud)

(tegevuskulud)

20%

40%

60%

80%

100%

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

20%

40%

60%

80%

Eelarve kokku
(miljonites eurodes)
31,0
49,2
52,2
79,7
50,1
20,4
109,6
28,4
10,8
30,8
35,4
18,0
21,7
17,2
46,7
17,3
149,1
53,9
7,8
24,2
46,8
62,5
183,0
21,7
41,7
16,9
98,9
7,2
7,8
16,1
63,2
20,0
369,7
90,5
464,8
130,4
364,4
233,4
0,2
546,6
8133,2

100%

*GSA 2020. aasta paranduseelarve võeti vastu 35,4 miljoni euro suuruses summas. Seoses
operatiivtegevusega, mida rahastatakse sihtotstarbelisest tulust, sisaldas GSA muudetud eelarve märget
„pro memoria“ ja hinnangulist summat 2020. aastaks suuruses 728,6 miljonit eurot kulukohustuste
assigneeringutena ja 1,3287 miljardit eurot maksete assigneeringutena. Tegelikult võeti 2020. aastal
sihtotstarbelisest tulust kulukohustusi 402,1 miljoni euro ulatuses ja tehti makseid 753 miljoni euro
ulatuses.
Märkus: SRB näitaja koosneb kahest osast: I osa, millest 118 miljonit eurot on ette nähtud
kriisilahendusnõukogu haldamiseks, ja II osa, millest 8,016 miljardit eurot on ette nähtud
kriisilahendusfondi haldamiseks.
Allikas: Eelarve: Euroopa Kontrollikoda asutuste 2020. aasta lõplike raamatupidamise aastaaruannete
põhjal.
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13 Joonisel 6 on näidatud asutuste töötajate arv 2020. aasta lõpus. Kokku töötas

asutustes 12 881 töötajat 7 (2019. aastal u 11 900), mis moodustab ligikaudu 18%
kõigist ELi institutsioonide ja asutuste töötajatest 8.

7

Töötajate arvud hõlmavad ametnike, ajutiste teenistujate ja lepinguliste töötajate ning
riikide lähetatud ekspertide täidetud ametikohtade tegelikku arvu 31. detsembri
2020. aasta seisuga.

8

Kasutatud arvud põhinevad ametnike, ajutiste teenistujate ja lepinguliste töötajate ning
riikide lähetatud ekspertide täistööaja ekvivalendil.
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Joonis 6. Töötajate arv asutuste kaupa 2020. aasta lõpu seisuga
Detsentraliseeritud asutused
Rakendusametid
Muud organid
Frontex
EUIPO
Europol
EMA
REA
EASA
ECHA
ERCEA
EASME/EISMEA
EFSA
EACEA
SRB
EASO
INEA/CINEA
eu-LISA
ECDC
EMSA
ESMA
Eurojust
EBA
EEA
GSA
CdT
ERA
EIOPA
ETF
Cedefop
ACER
FRA
EMCDDA
Eurofound
ENISA
Cepol
EFCA
Chafea
EIT
EU-OSHA
CPVO
BERECi Büroo
EIGE
ESA

1234
1093
884
834
781
744
572
515
485
481
432
397
380
313
274
271
267
250
242
217
213
212
202
177
166
124
108
105
105
102
95
87
84
81
75
66
63
48
43
43
16

Allikas: koostanud Euroopa Kontrollikoda.

14 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 (vt
joonis 5). Kokkuvõttes moodustavad asutuste personali- ja halduskulud umbes 10,9%
kõigist ELi personali- ja halduskuludest (vt joonis 7).
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Joonis 7. ELi institutsioonide ja organite personali- ja halduskulud*
2020. aastal (miljonites eurodes)
(miljonit eurot)

Euroopa
Andmekaitseinspektor

9,4

Euroopa
ombudsman

10,1

Euroopa Regioonide
Komitee,
Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitee
Kontrollikoda
Euroopa välisteenistus
Euroopa Kohus
Nõukogu

76,2
101,8
137,3
185,6
341,4
366,6

Euroopa Parlament

1121,0
1331,2

Asutused
Komisjon

8485,0

* 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 2020 üldeelarve, Euroopa Komisjoni 2020. aasta lõplik
raamatupidamise aastaaruanne ja ELi asutuste 2020. aasta lõplikud raamatupidamise aastaaruanded;
andmed on kokku pannud Euroopa Kontrollikoda.
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15 ELi üldeelarvest eraldatud 2,4 miljardit eurot rahastatakse mitmeaastase
finantsraamistiku eri rubriikide alt, nagu näidatud joonisel 8.

Joonis 8. Asutuste rahastamine ELi üldeelarvest vastavalt mitmeaastase
finantsraamistiku rubriikidele
(miljonit eurot)
2404,9

1155,4

58,9

1169,9

20,4

0,2

Mitmeaastase
Mitmeaastase
Mitmeaastase
Mitmeaastase
finantsraamistiku finantsraamistiku finantsraamistiku finantsraamistiku
alamrubriik 1a
2. rubriik
3. rubriik
4. rubriik

Mitmeaastase
finantsraamistiku
5. rubriik

Konkurentsivõime
majanduskasvu ja
tööhõive
tagamiseks

Jätkusuutlik
majanduskasv:
loodusvarad

Julgeolek ja
kodakondsus

Globaalne
Euroopa

Haldus

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

EEA
EFCA

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

ETF

ESA

Allikas: Euroopa Kontrollikoda asutuste 2020. aasta lõplike raamatupidamise aastaaruannete põhjal.
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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 Euroopa

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 9.

Joonis 9. Enamiku asutuste puhul kohaldatav eelarve täitmisele
heakskiidu andmise menetlus
1. Juuniks
aastal n + 1

15. novembriks
aastal n + 1

Veebruari keskpaigaks
aastal n + 2

Kontrollikoda võtab
vastu asutusi
puudutavad
esialgsed
tähelepanekud

Kontrollikoda edastab
ELi asutusi puudutava
aastaaruande, sh
kinnitava avalduse EP-le
ja nõukogule

Nõukogu võtab vastu oma
soovitused eelarve
täitmisele heakskiidu
andmise kohta ja edastab
need EP-le

1. märtsiks
aastal n + 1

1. juuliks
aastal n + 1

Asutused edastavad
oma esialgse
raamatupidamise
aastaaruande
kontrollikojale

Asutused võtavad
vastu lõpliku
raamatupidamise
aastaaruande

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 raportite
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 ainuisikuliselt selle juhatus.
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ELi asutuste võrgustik hõlbustab asutustevahelist koostööd ja
suhtlemist sidusrühmadega

18 Asutused lõid ELi asutuste võrgustiku (EUAN) asutustevahelise

koostööplatvormina, et parandada asutuste nähtavust, teha kindlaks meetmete
tõhususe suurendamise võimalused ja neid edendada ning anda lisaväärtust. Võrgustik
mõistab, et asutused peavad suhtlema oma sidusrühmade ja üldsusega
kooskõlastatumalt ühist huvi pakkuvates küsimustes, ning see on esimene vahend
teabe kogumiseks ja levitamiseks kõigi asutuste vahel. EUAN tegutseb prioriteetide
alusel, mille asutused on kokku leppinud viie aasta strateegiakavas ja iga-aastastes
tööprogrammides, milles täpsustatakse selle tegevust ja eesmärke. 2020. aastal
kinnitas EUAN oma teise mitmeaastase strateegia (2021–2027) 9, mis hõlmab uue
Euroopa Komisjoni poliitilist ja strateegilist suunda kahe strateegilise samba ümber:
o

EUAN kui eeskuju haldusalase tipptaseme saavutamiseks;

o

EUAN kui väljakujunenud institutsiooniline partner.

19 EUANi juhib igal aastal rotatsiooni korras eri asutus, ning kaks korda aastas

toimuvaid täiskogu istungeid koordineerib ühine tugikeskus. EUANis on kümme
temaatilist allvõrgustikku (vt joonis 10), millel on temaatiline fookus. Nad võivad
suhelda ka teiste ELi institutsioonidega, kes ise võivad olla allvõrgustike liikmed.
Kontrollikoda osaleb aktiivselt mõningatel täiskogu ja allvõrgustiku koosolekutel,
jagades häid tavasid ning andes teavet auditiprotsesside ja tulemuste kohta.

9

ELi asutuste võrgustiku strateegia aastateks 2021–2027, Brüssel, 9. november 2020.
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Joonis 10. EUANi ühine tugikeskus ja allvõrgustikud
GN

Rohestamisvõrgustik

PDN

Tulemuslikkuse
arendamise võrgustik

NAPO

HCIN

Asutuste
hankeametnike
võrgustik

Teabe- ja sidevõrgu juhid

EL-ANSA

ELi asutuste
teadusnõustamise
võrgustik

IAAPN

Asutustevaheline
apellatsioonimenetluste
võrgustik

ICTAC

EUANi
ühine tugiamet

Info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia
nõuandekomitee

IAAN
EFRAN

Tasusid vastuvõtvad
Euroopa asutused

IALN

Asutustevaheline
peaarvepidajate
võrgustik

Asutustevaheline
õigusvõrgustik

Allikas: EUAN.

20 EUANi töö ja mõlema mitmeaastase strateegia keskmes on teenuste, teadmiste ja
oskusteabe jagamine. Mõned koostöönäited hõlmavad teenuste jagamist sellistes
valdkondades nagu avariitaaste, raamatupidamine, ühishanked (vt 1. selgitus),
COVID-19-ga seotud küsimused (vt 2. selgitus) ja andmekaitse.
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1. selgitus.
Näide koostööst ühiste hankemenetluste korraldamisel
Ühishanked on üks põhjustest, miks EUAN edendab koostööd. Nagu me juba oma
2018. aasta aastaaruandes märkisime, on detsentraliseeritud asutused ja muud
organid koos ELi ühisettevõtetega (ELi asutused) uurinud ka võimalust suurendada
haldustõhusust ja mastaabisäästu ühiste hankemenetluste kasutamise kaudu.
Ajavahemikul 2014–2020 suurenes ELi asutuste algatatud ühiste hankemenetluste
arv 1-lt 17-le ning 2020. aasta lõpuks oli ühes või mitmes ühishankes osalenud 64
ELi asutust (vt joonis 11). Ühiste hankemenetlustega võidakse saavutada suurem
tõhusus ja mastaabisääst.

Joonis 11. Ühiste hankemenetluste arv
98
87
Osalevate asutuste,
organite ja
ühisettevõtete arv

74
64

Käivitatud ühishangete
arv

22
2

1
2014

Allikas: EUAN.
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2

1
2015

17

2016

20

17

6
2017

2018

2019

2020
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2. selgitus.
Teabe jagamine COVID-19-le reageerimise meetmete kohta
Pärast COVID-19 puhangut oli EUANi ühisel tugiametil aktiivne roll
reageerimismeetmete koordineerimisel. EUAN moodustas 2020. aasta aprillis uute
töömeetodite nõuanderühma, mis on mitteametlik töörühm ning mis toimib
asutuste ressursihaldajate vahelise teabevahetusplatvormina. Töörühm on alates
oma loomisest pidanud 27 koosolekut. See on aidanud ühtlustada asutuste
menetlusi seoses üldise kaugtöö poliitikaga, isikukaitsevahendite ühishangetega ja
büroosse naasmise poliitikaga. See on toiminud ka kanalina, et koordineerida
COVID-19-ga seotud teemasid, millele asutused soovisid Euroopa Komisjoni
tähelepanu juhtida.
EUANi tegevust tunnustas ELi ombudsman, kes muu hulgas nimetas selle
kandidaadiks 2021. aasta hea halduse auhinnale ELi asutuste reageerimise
koordineerimisel COVID-19 kriisile 10.
Allikas: EUAN ja ELi Ombudsman.

10

https://www.ombudsman.europa.eu/en/event-document/en/141316.
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Meie audit
Meie volitused

21 Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artiklile 287 auditeerisime11
o

41 asutuse raamatupidamise aastaaruandeid, mis koosnevad
finantsaruannetest 12 ja eelarve täitmise aruannetest 13 31. detsembril 2020. aastal
lõppenud eelarveaasta kohta, ning

o

raamatupidamise aastaaruannete aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja
korrektsust.

22 Oma auditi tulemustele tuginedes esitame Euroopa Parlamendile ja nõukogule

või teistele eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavatele institutsioonidele
(vt punkt 17) ühe kinnitava avalduse iga asutuse raamatupidamise aastaaruande
usaldusväärsuse ning selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse
kohta. Kinnitavatele avaldustele lisatakse vajaduse korral olulised audititähelepanekud.

Teavitame pettusekahtlusest asjaomaseid ELi asutusi – OLAFit
ja Euroopa Prokuratuuri

23 Teeme koostööd Euroopa Pettustevastane Ametiga (OLAF) pettuse ja muude ELi

finantshuve kahjustavate kuritegudega seotud küsimustes. OLAFi taotlusel jagame
audititeavet ELi asutuste kohta, mis võib olla kasulik OLAFi juurdluste jaoks. Samuti
konsulteerime OLAFiga mis tahes kahtluste osas, mida me oma audititöö käigus
tuvastame, kuigi meie auditid ei ole kavandatud konkreetselt pettuste otsimiseks.
Eelarveaastal 2020 laiendati sellist koostööd ka äsja tegevust alustanud Euroopa
Prokuratuurile, mille ülesanne on ELi finantshuve kahjustavate kuritegude uurimine ja
nende eest vastutusele võtmine. Teatasime EPPO-le kahtlustest seoses ühe ELi
asutusega ja teavitasime sellest OLAFit. Kokku oleme alates eelarveaastast 2001, enne
Euroopa Prokuratuuri asutamist, edastanud OLAFile veel kaheksa asutusega seotud

11

ELAt ja EPPOt 2020. aastal ei auditeeritud, sest nad ei olnud veel rahaliselt iseseisvad.

12

Finantsaruanded sisaldavad bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara
muutuste aruannet, tähtsamate arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muid selgitavaid lisasid.

13

Eelarve täitmise aruanded sisaldavad kõiki eelarvetoiminguid koondavaid aruandeid ja
selgitavaid lisasid.

23
juhtumid, sest kahtlustasime ühe või mitme pettusejuhtumi esinemist meie valimisse
kuulunud tehingutes.

Euroopa Kontrollikoja auditiprotseduuride digiteerimine

24 Kontrollikoda leidis, et ELi asutuste iga-aastane audit annab võimaluse katsetada

automatiseeritud auditiprotseduuride potentsiaali. Asutuste audit koosneb umbes
200 auditiprotseduurist, mis hõlmavad selliseid valdkondi nagu maksed, palgad,
hanked, eelarve, värbamine ja aastaaruanded. 2019. aastal käivitasime katseprojekti
selle kohta, kuidas automatiseerida kulukohustuste, maksete ja palkade seaduslikkuse
ja korrektsuse auditi ning raamatupidamise aastaaruande auditi protseduure. Projekt
hõlmas ELi kuut rakendusametit. Erinevalt enamikust detsentraliseeritud asutustest 14
on rakendusametitel sarnased haldusmenetlused ja sarnased IT-süsteemid (st
eelarvesüsteem, raamatupidamissüsteem ja personalijuhtimise süsteem).

25 Jätkasime 2020. aastal oma katseprojekti ja täiustasime varem välja töötatud

rakendusametite auditiprotseduure, muutes need täpsemaks, et vähendada erandite
arvu, mida audiitorid peavad kontrollima. Samuti rakendasime raamatupidamise
aastaaruannete auditeerimise valdkonnas viit uut automatiseeritud protseduuri. Nagu
eeldati, ei leitud selle testiga olulisi vigu. Leidsime siiski mõningast ajasäästu, nagu on
näidatud joonisel 12. Need tulemused kinnitavad, et kui rohkem protseduure on
automatiseeritud ja neid kasutatakse rohkemate auditiülesannete täitmiseks, on
võimalik saavutada märkimisväärset kokkuhoidu. Lähiaastatel arendatakse seda edasi
ning jälgitakse tulemusi.

14

Vt Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2017 kohta, punktid 2.26
ja 2.27.
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Joonis 12. Raamatupidamise aastaaruande auditi testide
automatiseerimine
Kavandatud või välja töötatud lahenduste peamised eelised on järgmised:
Auditi kindlustaseme tõstmine kogu
andmekogumi testimise kaudu

Audiitorite suutlikkuse
suurendamine suurema
lisaväärtusega ülesannete täitmiseks
Töötlemiskiiruse suurendamine
98% võrra

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Keskmine
menetlusaeg
asutuse kohta

~ 1 tund

~ 60

sekundit

6 asutuse
menetlusaeg

~ 6 tundi

~ 90

sekundit
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Auditi tulemused
Asutuste 2020. aasta auditite tulemused on üldiselt positiivsed

26 Kokkuvõttes kinnitas meie audit asutuste 31. detsembril 2020. aastal lõppenud

eelarveaasta raamatupidamise aastaaruannete ja nende aluseks olevate tulude kohta
varasematel aastatel saadud positiivseid tulemusi. Mõningaid parandusi on siiski vaja
teha raamatupidamise aastaaruande aluseks olevates maksetes.

Joonis 13. Asutuste raamatupidamise aastaaruannete, tulude ja maksete
kohta esitatud iga-aastased auditiarvamused (2018–2020)
41 asutust
Maksed
Tulud
Raamatupidamise
aastaaruanne

40 | 1
41
41

2018

39 | 2
41
41

2019

38 | 3
41
41

2020

ARVAMUST
Märkusteta
Märkustega
Vastupidine

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Märkusteta arvamused kõigi asutuste raamatupidamise
aastaaruannete usaldusväärsuse kohta

27 Kontrollikoda esitas kõigi asutuste eelarveaasta 2020 raamatupidamise
aastaaruande kohta märkusteta auditiarvamuse (vt joonis 13).

Asjaolu rõhutavad punktid on olulised EMA ja SRB raamatupidamise
aastaaruannete mõistmiseks

28 Asjaolu rõhutavates punktides juhitakse lugejate tähelepanu olulistele

küsimustele, mis on raamatupidamise aastaaruannete mõistmiseks hädavajalikud.
Eelarveaastal 2020 kasutasime asjaolu rõhutavat punkti oma aruannetes kahe asutuse
kohta: EMA ja SRB.

26

29 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. 31. detsembri 2020. aasta seisuga on EMA
poolt kuni üüriperioodi lõpuni makstav hinnanguline üürisumma, sellega seotud
teenustasud ja üürikindlustus kokku 377 miljonit eurot.

30 SRB raamatupidamise aastaaruande puhul märgime, et me ei auditeerinud

osamakseid, mis on vaidlustatud liikmesriikide haldus- või kohtumenetluses (vaidlused,
mis hõlmavad krediidiasutusi, riiklikke kriisilahendusasutusi ja SRBd), ega
kohtumenetlusi, mis on algatatud SRB vastu Üldkohtus ja Euroopa Liidu Kohtus. Nende
võimalik mõju SRB 31. detsembril 2020. 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.

31 Lisaks juhime tähelepanu SRB lõpliku raamatupidamise aastaaruande

finantsaruannete lisadele, milles kirjeldatakse võimalikku mõju investeeringute
portfellile seoses praeguse COVID-19 kriisiga.

Muud asjaolu kajastavas punktis käsitletakse Chafea jaoks erilise
tähtsusega küsimust

32 Chafea suleti 1. aprillil 2021 ja tema ülesanded on üle antud teistele asutustele.

Kuna aga tegu on teiste ELi konsolideeritud üksustega, ei mõjuta see ümberjaotamine
2020. aasta raamatupidamise aastaaruande varade ja kohustuste summasid.
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Märkusteta arvamused kõikide asutuste raamatupidamise
aastaaruannete aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja
korrektsuse kohta

33 Kontrollikoda esitab märkusteta arvamused kõikide asutuste raamatupidamise
aastaaruannete aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta.

Asjaolu rõhutav punkt aitab SRB tulusid paremini mõista

34 Kasutasime asjaolu rõhutavat punkti ka oma aruandes SRB kohta, käsitledes
eeltoodud punktis 30 kirjeldatud küsimust.

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

35 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. ESMA on
sellest riskist teadlik ja avaldas 29. jaanuaril 2021 konsultatsioonidokumendi 15. Selle
alusel esitas ta Euroopa Komisjonile 21. juunil 2021 tehnilise nõuande selle kohta,
kuidas määrust riski maandamiseks muuta.

36 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 2019. aasta finantsaruanded (mida kasutati tasude arvutamiseks)
andsid õige ja õiglase ülevaate. Sõltumatud audiitorid vaatasid aga teabe, mis
puudutab kauplemisteabehoidlatele 2019. aastal teatatud tehingute arvu ning
31. detsembri 2019. aasta seisuga registreeritud avatud positsioonide arvu, läbi vaid
piiratud määral. Märtsis 2021 avaldas ESMA konsultatsioonidokumendi 16, milles

15

Konsultatsioonidokument ESMA 80-196-5019. Vt https://www.esma.europa.eu/pressnews/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma

16

Konsultatsioonidokument ESMA74-362-1864. Vt
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-undersftr-and-emir.
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tehakse ettepanek lihtsustada meetodit, mida kasutatakse kauplemisteabehoidlate
käibe arvutamiseks (käibe põhjal arvutatakse iga-aastased järelevalvetasud), võttes
arvesse üksnes tulusid ja jättes välja tegevusnäitajad.

37 Ilma oma ametlikku auditiarvamust kahtluse alla seadmata juhtisime tähelepanu

asjaolule, et SRB fondi osamaksete suurus arvutatakse krediidiasutuste poolt SRB-le
esitatud teabe põhjal. SRB tulusid auditeerides toetusime eelmainitud teabele, kuid ei
kontrollinud selle usaldusväärsust. Ühtse kriisilahendusmehhanismi määruses ei
sätestata teabe usaldusväärsuse tagamiseks vajalikku põhjalikku ja järjekindlat
kontrolliraamistikku. SRB teeb aga teabe järjepidevuse ja analüütilisi kontrolle ning
mõningaid järelkontrolle krediidiasutuste tasandil. 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.

Märkusteta arvamused kõigi asutuste (v.a ACER, eu-LISA ja
ENISA) raamatupidamise aastaaruannete aluseks olevate
maksete seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

38 Esitasime 38 asutuse 31. detsembril 2020 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 13).

39 ACERi puhul esitasime märkustega arvamuse seoses eelarveaastast 2019

teatatud leidudega. Kontrollikoda jõudis järeldusele, et mitu IT-teenuste raamlepingu
alusel sõlmitud erilepingut olid õigusnormide vastased, sest ühtegi konkurentsipõhist
hankemenetlust ei korraldatud. Eelarveaastal 2020 tehti õigusnormide vastaselt
makseid summas 752 654 eurot (3,7% kõigist 2020. aastal kasutada olnud maksete
assigneeringutest).

40 eu-LISA kohta esitame märkustega arvamuse, mis põhineb kahel õigusnormide

vastasel hankemenetlusel. Ühel juhul allkirjastas eu-LISA erilepingu tarkvara kohta, mis
erineb tarkvarast, mida töövõtja pakkus sellega seotud raamlepinguks tehtud
pakkumuses, ning raamlepingut ei ole muudetud. Teistsuguse toote soetamine, mida
hinnapakkumine ei sisalda ja mille hind erineb algselt pakutud toote hinnast, on
raamlepingust kõrvalekaldumine. Teisel juhul allkirjastas eu-LISA hooldusteenuste
tellimiskirja neljaks aastaks. See oli vastuolus raamlepingu tingimustega, mis
võimaldasid teenuste eest ühe aasta jooksul ette arveid esitada. Raamlepingu sätetele
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mittevastavaks tunnistatud maksete kogusumma oli 10 405 075 eurot, mis moodustab
4,1% kõigist 2020. eelarveaastal kasutada olnud maksete assigneeringutest.

41 ENISA puhul puudutab märkustega arvamus ühe töötaja volituste puudumist.

Eelmise tegevdirektori poolt ühele töötajale antud ajutise volituse lõppemise ja uue
tegevdirektori poolt antud uue volituse alguse vahele jäi ajaline vahe. Sellel
ajavahemikul kiitis kõnealune töötaja kehtiva volituseta heaks eelarvelised
kulukohustused summas 529 120 eurot ja maksed summas 914 100 eurot (3,5% kõigist
2020. aastal kasutada olnud maksete assigneeringutest).

Muud asjaolu kajastav punkt käsitleb ACERi, ENISA ja EASO jaoks erilise
tähtsusega küsimust

42 Kontrollikoda juhib tähelepanu asjaolule, et ACER ja ENISA ei võtnud vastu siseeeskirju, mis käsitlevad volituste järjepidevust juhtudel, kui volitavad või volitatud
eelarvevahendite käsutajad oma ametikohalt lahkuvad. See kujutab endast olulist
sisekontrolli puudujääki (vt lisateavet alates punktist 48).

43 EASO puhul märgime, et Üldkohtus pooleli olev kohtuasi17 puudutab meie

auditiarvamuse mitut aspekti. EASO algatas 2020. aastal avatud hankemenetluse
renditööjõu leidmiseks, et toetada oma peakorterit ja asutuse tegevust Maltal. Hanke
hinnanguline kogumaksumus 48 kuu jooksul oli 27,7 miljonit eurot. Oktoobris 2020
kaebas üks hankemenetluses osalenud edutu pakkuja EASO Üldkohtusse, vaidlustades
hankemenetluse tulemused.

44 EIGE puhul märgime, et Euroopa Liidu Kohtus pooleli olev kohtuasi18 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/EÜ 19 rakendamist ELi asutustes. 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.

17

Kohtuasi nr T-621/20 (EMCS v EASO).

18

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

19

ELT L 327, 5.12.2008, lk 9.
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Meie tähelepanekud käsitlevad 23 asutuse parandamist
vajavaid valdkondi

45 Lisaks arvamustele ja neile lisatud punktidele „Asjaolu rõhutamine“ ja „Muu

asjaolu“ esitasime ka 54 tähelepanekut 23 asutuse kohta (2019. aastal 82
tähelepanekut), et käsitleda valdkondi, kus on vaja teha täiendavaid parandusi. Enamik
neist tähelepanekutest on seotud puudustega sisekontrollis, riigihankemenetlustes ja
eelarve haldamises. Õigusnormide vastaselt tehtud maksete peamiseks allikaks on
endiselt riigihankemenetluste puudused.

46 Joonisel 14 ja joonisel 15 on näidatud eri liiki tähelepanekute arv, mis esitati

aruandes 41 asutuse kohta, sealhulgas arvamused ja neile lisatud punktid „Asjaolu
rõhutamine“ ja „Muu asjaolu“.

Joonis 14. Tähelepanekute arv asutuse kohta

Hankemenetlused
Töölevõtmismenetlused
Sisekontrollimehhanismid

(muu kui töölevõtmine ja hanked)

Eelarve haldamine
8

7

6

5

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

4

3

2

1
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Joonis 15. Tähelepanekute arv korduva puuduse liigi kohta

7
6
5
4
3
2
1

Hangetega
seotud puuduste
arv

Puuduste arv
eelarve
haldamises

Sisekontrolli
puuduste arv

0

Millest õigusnormide
vastaselt tehtud
makseteni viinud
puudused
Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Sisekontroll on endiselt kõige veaohtlikum valdkond

47 13 asutuse (ACER, CEPOL, EASME, EASO, EBA, EIOPA, EMSA, ESMA, ENISA, ETF,

Eurofound, Frontex ja SRB) puhul teatame sisekontrolli puudustest, mis on seotud eelja järelkontrollide puudumisega (vt selgitus 3), eelarveliste/juriidiliste kohustuste
ebapiisava haldamisega või erandite registris andmete esitamata jätmisega.
Joonisel 15 on näidatud kõige levinumad tuvastatud sisekontrolli puuduste liigid.
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3. selgitus.
Eelkontrolli puudumise näide
Auditi käigus täheldasime sisekontrolli puudumist raamlepingu rakendamisel,
mille Euroopa Komisjon 2018. aastal enam kui 60 ELi asutuse nimel allkirjastas.
Selle eesmärk oli tarkvaralitsentside ja IT-teenuste hankimine. Vahendajana
tegutseval töövõtjal on õigus lisada oma tarnijate hindadele teatav juurdehindlus.
Seoses raamlepingu alusel tehtud ostudega täheldasime, et näiteks EASME ei
teinud sisekontrolli, et teha kindlaks, kas töövõtja oli kasutanud õigeid hindu ja
korrektset juurdehindlust.

Tähelepanekud eelarve täitmise volituste delegeerimise kohta

48 Auditi käigus leidsime puudusi ka volituste järjepidevuses juhtudel, kui volitavad

või volitatud eelarvevahendite käsutajad lahkuvad oma ametikohalt ja eelkõige siis, kui
ametisse asub uus tegevdirektor (st asutuse eelarvevahendite käsutaja).

49 Eelarvevahendite käsutaja roll on ELi asutustes ja institutsioonides erinev.

Institutsioonid täidavad ise eelarvevahendite käsutaja ülesandeid; nad delegeerivad
asjaomased kohustused oma töötajatele. Institutsioonide peadirektorid ja
peasekretärid on kõik volitatud eelarvevahendite käsutajad. Asutustes on aga
eelarvevahendite käsutaja roll antud isiklikult tegevdirektorile, kes täidab eelarvet
omal vastutusel. Vastutus eelarve täitmise eest, mis lasub tegevdirektoril, on asutuste
peamine erijoon.

50 Volituste järjepidevuse küsimusele pärast eelarvevahendite käsutaja asendamist

või lahkumist ei ole asutuste finantsmääruses ega üldises finantsmääruses sõnaselgelt
vastatud. Selle probleemi lahendamiseks võtavad institutsioonid tavaliselt vastu siseeeskirjad oma eelarve täitmise kohta, sealhulgas sätted, mis käsitlevad volitamise või
volituste delegeerimise ja vastuvõtmise tingimusi, volituste ulatust ja volituste
järjepidevust, kui eelarvevahendite käsutaja asendatakse või lahkub institutsioonist.

51 Kahe asutuse (ACER ja ENISA) puhul tõstatasime auditiarvamustes muid

asjaolusid, kuna puuduvad sise-eeskirjad või otsused volituste järjepidevuse kohta
juhtudel, kui ametisse astuvad uued tegevdirektorid. Seetõttu on heaks kiidetud mitu
eelarvelist kulukohustust, juriidilist kulukohustust ja maksetoimingut, mis põhinevad
eelmise tegevdirektori antud volitustel, mida uus tegevdirektor ei ole kinnitanud. Meie
arvates oli tegemist olulise sisekontrolli puudusega.
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52 ENISA puhul esitasime märkusega arvamuse raamatupidamise aastaaruande
aluseks olevate maksete seaduslikkuse ja korrektsuse kohta, sest töötaja kiitis
eelarvelised kulukohustused ja maksetoimingud kuue nädala jooksul heaks ilma
volituseta (vt punkt 41).

53 Varasematel aastatel oleme näinud, et teised asutused juhivad oma

tegevdirektorite üleviimist asjakohaselt. 2019. aastal asusid EASOs ja EMSAs ametisse
uued tegevdirektorid. Nad väljastasid viivitamata oma eelkäijate antud volitusi
kinnitavad otsused. Teise näite puhul, mida võib pidada heaks tavaks, võttis EMA
haldusnõukogu 2019. aastal vastu tegevdirektori kui eelarvevahendite käsutaja
ülesannete ja kohustuste harta, mis sisaldab sätteid tegevdirektori kui
eelarvevahendite käsutaja ametist vabastamise kohta. See sarnaneb Euroopa
institutsioonide praktikaga, mis täiendab ELi finantsmääruse üldsätteid. Näiteks on
Euroopa Komisjon võtnud vastu oma üldeelarve jao täitmise sise-eeskirjad, milles
käsitletakse volituste järjepidevust20.

Õigusnormide vastaselt tehtud maksete peamine allikas on endiselt
riigihangete puudused

54 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. Kümnes
asutuses (Cedefop, CEPOL, EASO, EBA, EIOPA, EMA, ERCEA, ESMA, eu-LISA ja
Eurojust) mõjutasid auditeeritud lepinguid eri liiki riigihangete puudused, peamiselt
konkurentsi puudumine (vt 4. selgitus), puudused pakkujate hindamisprotsessis ja
lepingu täitmisega seotud probleemid. Joonisel 15 on esitatud ka täiendav statistika
hankemenetluste puhul tuvastatud kõige levinumate tähelepanekute liikide kaupa.

20

Euroopa Komisjoni 3. augusti 2018. aasta otsuse C(2018)5120 (Euroopa Liidu üldeelarve
täitmise sise-eeskirjade kohta) artikli 13 lõige 3 (Euroopa Komisjoni käsitlev jagu): „välja
arvatud juhul, kui uus volitatud eelarvevahendite käsutaja volitust konkreetselt muudab või
selle tühistab, jääb kehtima tema eelkäija antud volitus.“

34

4. selgitus
Näide raamlepingu sätete täitmata jätmisest
Eu-LISA allkirjastas erilepingu tarkvara kohta, mis erineb tarkvarast, mida töövõtja
pakkus sellega seotud raamlepinguks tehtud pakkumuses. Teise toote soetamine,
mis ei sisaldu hankemenetluse hinnapakkumises, on tõepoolest ELi
finantsmääruse artikli 172 lõike 3 punktis a sätestatud võimalus, kuid tingimusel,
et raamlepingut vastavalt muudetakse. Eu-LISA ei olnud seda teinud. Seetõttu on
algses hinnapakkumises kajastamata tarkvara ostmine kõrvalekalle raamlepingust.
Nii erileping kui ka 10 399 834 euro suurune makse ei vasta raamlepingu sätetele.

55 Lisaks sellele teatasime ACERi, EASO, EUIPO, EIGE ja Eurofoundi puhul

2020. eelarveaastal tehtud õigusnormide vastastest maksetest, mis tulenesid
varasematel aastatel teatatud õigusnormide vastastest hankemenetlustest.

Eelarve haldamise puudused on sagenenud

56 ELi finantsmääruse kohaselt võib teatava eelarveaasta eelarveassigneeringuid

teatavatel tingimustel järgmisse eelarveaastasse üle kanda21. Kuigi ELi 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. Ülekandmiste taset mõjutas
osaliselt COVID-19 pandeemia. Samuti võivad need viidata struktuursele probleemile,
pealiskaudsele eelarve planeerimisele ja eelarve aastasuse põhimõtte võimalikule
rikkumisele. Teatame sellistest puudustest viie asutuse (ACER, ESA, eu-LISA, FRA ja
Frontex) puhul.

57 Joonisel 16 antakse ülevaade kulukohustustega seotud assigneeringute

ülekandmiste määrast asutuste ja eelarvejaotiste kaupa. See on esitatud protsendina
ülekantud kulukohustustega seotud assigneeringutest22 võrreldes eelarvejaotise
assigneeringute kogusummaga23.

21

Ülekandmise tingimusi selgitatakse ELi finantsmääruse artiklites 12 ja 13.

22

Kulukohustustega seotud assigneeringud katavad jooksval eelarveaastal võetud juriidiliste
kohustuste kogumaksumuse, mis on seotud meetmete rakendamisega ühe või mitme
eelarveaasta jooksul.

23

Asutuse eelarvesse asjaomaseks eelarveaastaks kirjendatud assigneeringud kokku.
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Joonis 16. Ülekantud assigneeringute määr eelarvejaotiste kaupa
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Allikas: Eelarve: Euroopa Kontrollikoda asutuste 2020. aasta lõplike raamatupidamise aastaaruannete
põhjal.

58 Kaheksa ameti puhul (Cedefop, EBA, EIGE, EIOPA, EMSA, ESMA, Europol ja

Frontex) täheldasime ka mitmeid muid puudusi. Need puudused olid seotud
küsimustega alates tasude haldamisest kuni hilinenud makseteni, laekunud
osamaksetee avalikustamiseni ja ELi mittekuuluvate riikide osamaksete arvutamiseni
asutuste eelarvetes (vt 5. selgitus). Joonisel 15 on esitatud kõige levinumad eelarve
haldamisega seotud puudused.
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5. selgitus.
Näide ELi mittekuuluvate EFTA riikide osamaksete puudustest
Cedefopi ja EFTA koostööd käsitlevas avalduses sätestatud osamaksete arvutamise
meetodit ei kohaldatud 2020. eelarveaastal õigesti. Audiitorid tuvastasid kolm
arvutusviga ning kokku olid Norra ja Islandi osamaksed keskuse 2020. aasta
eelarvesse 20 272 eurot suuremad kui oleks pidanud ning ELi osamakse
20 272 eurot väiksem kui oleks pidanud.

Personalijuhtimise kohta esitatud mitmesugused tähelepanekud

59 Asutuste 2020. aasta auditi käigus täheldasime personalihalduses esinevate

puuduste suurenemist. Auditeerisime värbamismenetlusi 22 asutuses. Neist kuue
puhul (ACER, EASO, EFSA, EMA, EMSA ja Frontex) tuvastasime eri liiki puudusi: ajutise
teenistujana ametisse astuvate töötajate hüvitiste saamise õiguse ebapiisav kontroll
(EMSA), pikka aega täitmata juhtivtöötaja ametikoht (EASO, EFSA), tõhusa sisekontrolli
mitterakendamine värbamismenetluste ajal (ACER), puudused värbamismenetluste
valikukomisjonide (EMA) ametisse nimetamisel, puudused uute töötajate
palgaastmete haldamisel (Frontex).

Asutused on COVID-19-st põhjustatud enneolematu olukorraga
hästi kohanenud

60 Me täiendasime oma finantsauditite alast tööd ülevaatega sellest, kuidas ELi

asutused on COVID-19 kriisile reageerimist hallanud ja korraldanud. Vaatasime läbi
joonisel 17 esitatud valdkonnad. Esitame ka mõned näited selle kohta, kuidas
COVID-19 on mõjutanud asutuste 2020. aasta eelarve täitmist ja tööprogramme.
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Joonis 17. Meie tähelepanu all olevad valdkonnad

talitluspidevuse
meetmete
rakendamine
asutuste poolt

asutuste otsuste
tegemise suutlikkus,
nende igapäevane
tegevus ja töölevõtmise
kord

asutuste võetud
meetmed töötajate
heaolu ja
vastupanuvõime
toetamiseks

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Asutused käivitasid õigeaegselt talitluspidevuse kavad, et tagada peamiste
juhtimisprotsesside jätkumine ja töötajate heaolu

61 Kriisiolukorras on organisatsioonide peamine juhenddokument tema

talitluspidevuse ja avariitaastekava. See dokument suunab töömenetlusi ja korraldust
kriisi ajal. Kava võib hõlmata kogu organisatsiooni või teatud tegevusüksusi (vt
6. selgitus). Kava põhineb riskihindamisel ja stsenaariumide kavandamisel ning
moodustab olulise osa organisatsiooni sisekontrolliraamistikust.

6. selgitus.
Näide talitluspidevuse ja avariitaastekava sisu kohta
Talitluspidevuse põhiteave:

Talitluspidevuse põhimõtted

• erakorralise olukorra kontaktisikud,
• hädaolukorras evakueerimise kord,
• kommunikatsioonikanalid (e-posti

• mõisted,
• kokkuvõte kriitilistest ja olulistest

•

saajate loend, telefonikaskaad,
veebisaidid),
kogunemispunktid jne

•
•
•
•

funktsioonidest ja menetlustest,
õiguslik alus,
kohaldamisala ja mõisted,
koolitus ja teadlikkuse tõstmine,
testimine ja harjutused.

Reaktsioon ja vastumeetmed:

Taastamine ja väljumisstrateegia:

• kriisiohjerühmade rollide ja

• mõisted,
• taastamismeetmete

•

vastutusalade kindlaksmääramine,
talitluspidevuse meeskonnad ja
taastamismeeskonnad.

Allikas: EIOPA talitluspidevuse kava.

•

kontrollnimekirjad,
väljumisstrateegia menetlused ja
osalejad.
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62 Talitluspidevuse kava ei ole staatiline dokument. Näiteks ISO standardiga

nr 27 00124 nõutakse organisatsioonidelt kehtestatud ja rakendatud infoturbe
järjepidevuse kontrollide korrapärast järelevalvet, et tagada nende asjakohasus ja
tõhusus ebasoodsates olukordades. Meie ülevaade näitas, et COVID-19 pandeemia
puhkemise ajal oli 41 asutusest 37-l (90%) ametlikult heaks kiidetud ja ajakohastatud
talitluspidevuse kava (vt joonis 18).

Joonis 18. Enamikus asutustes on olemas ametlikult heakskiidetud ja
ajakohastatud talitluspidevuse kava

COVID-19 pandeemia puhkemise ajal oli 41 asutusest 37
ametlikult heaks kiidetud ja ajakohastatud
talitluspidevuse ja avariitaastekava. Neljal asutusel
(EASO, EBA, EIGE ja GSA) seda ei olnud.

90%

Allikas: Kontrollikoja 2020. aasta finantsaudit.

63 Pärast esimesi märke viiruse levikust 2019. aasta lõpus ja 2020. aasta alguses

hakkasid asutused aktiveerima talitluspidevuse kavasid ja kriisileevendusmeetmeid, et
kaitsta töötajaid, teavet ja füüsilist vara (vt 7. selgitus). Mõned asutused suunasid
ümber ka ressursse, et pandeemia mõjuga toime tulla (vt 8. selgitus). Meie ülevaatest
selgus, et 34 asutust 37-st (92%), kes olid ametlikult heaks kiitnud ajakohastatud
talitluspidevuse kava, olid käivitanud oma kava pandeemia otsesel tagajärjel. Kolm
asutust, kes oma kava ei aktiveerinud, nimelt BEREC, CDT ja EFCA, väitsid, et seda ei
ole vaja teha, sest nende esialgsed reageerimismeetmed (näiteks kaugtöö laiendamine
kõigile töötajatele) seda ei nõudnud.

24

ISO/IEC 27001 on infoturbe haldamise rahvusvaheline standard. Selles kirjeldatakse
üksikasjalikult infoturbe haldussüsteemide loomise, rakendamise, hooldamise ja pideva
täiustamise nõudeid.
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7. selgitus.
EUIPO talitluspidevuse kava aktiveerimise ajakava
25.2.2020

12.3.2020

Koroonaviiruse pandeemiaga seotud
suurenenud mure tõttu teavitas
personaliosakond töötajaid olukorrast ja
ennetusmeetmetest, mida tuleks võtta.

Tegevdirektori esimene teatis
töötajatele, milles kirjeldatakse
võimalikke stsenaariume, sealhulgas
talitluspidevuse kava aktiveerimise
võimalust.

14.3.2020
Hispaania ametiasutused kuulutasid välja
erakorralise seisukorra, mis alates
esmaspäevast, 16. märtsist takistab
töötajatel EUIPO ruumidesse siseneda.

EUIPO intranetis avaldatakse teave
selle kohta, kuidas korraldada
koosolekuid videokonverentsivahendite
abil jne.

15.3.2020

16.3.2020

EUIPO aktiveerib oma talitluspidevuse
kava ja annab töötajatele korralduse
töötada kodus. Töötajaid teavitatakse
olukorrast e-posti ja SMSi teel.
Talitluspidevuse kava
koordineerimistalitus võtab ühendust
talitluspidevuse kava liikmetega ja kriitilise
tähtsusega töötajatega, kes on vajalikud
EUIPO teenuste järjepidevuse tagamiseks.

Võetakse kasutusele talitluspidevuse
kava stsenaarium 6 (puudub
juurdepääs EUIPO ruumidele). EUIPO
IKT-töötajad jälgivad talitlust, et tagada
VPNi seansside kättesaadavus. Algavad
EUIPO juhtkonna korraldatud
igapäevased koosolekud.

Allikas: vastused Euroopa Kontrollikoja küsimustikule ja EUIPO esitatud lisateave aktiveerimise
kohta.
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8. selgitus.
Erijuhtum. ECDC reageerimine COVID-19 pandeemiale
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 851/2004 25 asutatud Haiguste
Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) eelarve on 82 miljonit eurot ja sellel
on 271 töötajat. Keskuse peamiseks ülesandeks on haiguste ennetamise ja tõrje
alaste andmete kogumine ja levitamine ning sellealaste teaduslike arvamuste
esitamine. Samuti koordineerib keskus Euroopas selles valdkonnas tegutsevate
asutuste tööd. COVID-19 pandeemia puhang 2020. aastal on kõige tõsisem
rahvatervisega seotud sündmus, millele ECDC on pidanud reageerima alates
keskuse käivitamisest 2005. aastal.
COVID-19 puhangule reageerimiseks käivitas ECDC 9. jaanuaril 2020 rahvatervise
ürituste tegevuskava. See dokument andis organisatsioonile ülevaate
hädaolukorrast ja võimaldas tal pandeemiaga toimetulekuks vajalikke vahendeid
ümber suunata. ECDCs rahvatervisega seotud hädaolukordade eest vastutavad
meeskonnad koostasid sel perioodil COVID-19 kohta järgmised peamised
väljundid: andmete ja järelevalve ajakohastamine, sealhulgas kiired
riskihindamised; teaduslikud suunised rahvatervise alaste otsuste tegemise
toetamiseks; teave haiguste ja neile reageerimise meetmete kohta
tervishoiutöötajatele ja üldsusele, ning vastused Euroopa institutsioonide ja
asutuste ad hoc taotlustele. Paralleelselt rahvatervise hädaolukorra lahendamise
plaani käivitamisega rakendas ECDC alates 16. märtsist 2020 oma talitluspidevuse
kava meetmeid, mis hõlmasid igapäevaseid toiminguid.
Allikas: Euroopa Kontrollikoja ülevaade uuringuvastustest, ECDC COVID-19-le reageerimise
välishindamine, mida täiendavad intervjuud ECDC töötajatega ja saadud teabe kontrollimine.

64 2020. aasta veebruarist kuni märtsi keskpaigani toimunud reageerimismeetmed

hõlmasid konkreetsete rühmade määramist, kelle ülesanne oli juhtida COVID-19-le
reageerimise korraldamist ja juhtimist (vt 9. selgitus). Tavaliselt koosnesid need
organisatsiooni eri osakondade juhtivatest esindajatest 26. Koordineerimiskoosolekuid
peeti algselt iga päev, isegi nädalavahetustel, ja hiljem kaks kuni kolm korda nädalas
või vajaduse korral. Reageerimismeeskonnad on olnud aktiivsed kogu käesoleva
läbivaatamisega hõlmatud ajavahemiku jooksul.

25

ELT L 142, 30.4.2004, lk 1.

26

Direktorid, haldus- ja ressursijuhid, info- ja sidetehnoloogia, infrastruktuur ja logistika,
kommunikatsioon, turvaametnikud.
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9. selgitus.
Näide COVID-19 mõju jälgimiseks ja pandeemia vastu võitlemiseks
loodud asutusesisesest rakkerühmast
EMA tegevdirektor otsustas 16. märtsil 2020 rakendada COVID-19 leviku riski
vähendamiseks täiendavaid ettevaatusabinõusid. Selle otsusega anti rakkerühmale
volitused koostada menetlused, mille abil teha seiret ja tõkestada COVID-19 mõju,
hoida töötajaid kursis ja rakendada pandeemia leevendamise strateegiaid.
Rakkerühma ülesanne oli tagada, et EMA oleks valmis kõigiks võimalikeks
stsenaariumideks. Otsuses määratleti ka rakkerühma struktuur, mis koosnes
neljast eri töösuunast: 1) ravilahendus, 2) tarneahel, 3) talitluspidevus ja mõju,
4) inimressursid.
Allikas: Euroopa Kontrollikoja ülevaateuuringu vastused ja nendega seotud täiendavad tõendid.

65 16. märtsiks 2020 olid kõik asutused läinud üle kaugtöö laiendatud korraldusele ja
palunud kõiki töötajaid, kelle kohalolek büroos ei olnud hädavajalik, töötada kodus.
Selles osas oli abiks asjaolu, et mõned kaugtöövõimalused olid olemas juba enne
haiguspuhangut. See tähendas, et praegune ülesanne seisnes pigem olemasolevate
IKT-süsteemide laiendamises kui ulatuslikus kasutuselevõtus 2020. aasta märtsis (vt
10. selgitus). Meie analüüs näitas ka seda, et ükski asutus ei teatanud tõsistest
probleemidest seoses läbilaskevõime (ribalaius), ühenduvuse või andmeturbega.
Kaheksa asutust (ACER, BEREC, CPVO, ECDC, ECHA, EFSA, EIOPA ja SRB) viisid enne
tegevuse alustamist läbi oma IKT-süsteemide stressitestid, mis andsid täiendava
kindluse IKT-süsteemide toimimise kohta enne üleminekut suuremahulisele kaugtööle.

10. selgitus.
IKT ning kaugtöö võimaluste laiendamise näited
ENISA: kaugtöö süsteem oli olemas alates 2018. aasta augustist. 11. märtsil 2020
väljastas ENISA juhtkond haldusteatise, millega anti luba kaugtööks kõigile
töötajatele, sealhulgas ajutistele töötajatele. ENISA-l kulus ainult üks päev, et
tagada kõigi töötajate kaugtöö.
EMSA: kõigi töötajate kaugtöö algas 16. märtsil 2020 ja toimis kohe. Asutuse
andmetel olid EMSA töötajad 3. juuniks 2020 korraldanud 68 000
neljasilmakohtumist Skype’is, 3444 koosolekut Skype’is, 2203 neljasilmakohtumist
Teamsis ja 287 rühmakoosolekut Teamsis.
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EUIPO: alates otsuse tegemisest oli rakendamine kohene (vt ka 7. selgitus).
Töötajate täielik üleminek kaugtöökeskkonda toimus nädalavahetusel.
ECHA: asutus sulges oma ruumid 17. märtsil 2020 ja läks reeglina üle kaugtööle,
välja arvatud põhiülesandeid täitvate töötajate puhul. Kõigile töötajatele
süsteemidele kaugjuurdepääsu tagamiseks ei olnud üleminekuaega vaja.
EUROPOL: nädalavahetusel jagati töötajatele tegevuse järjepidevuse tagamiseks
umbes 400 sülearvutit.
CEDEFOP: kaugtöö süsteem oli olemas alates 2017. aasta oktoobrist. Töötajatele
oli antud sülearvutid ning nende käsutuses olid veebipõhised koostöövahendid ja
paberivabad menetlused. See võimaldas töötajatel jätkata töötamist pärast
17. märtsi 2020, mil kõik toimingud viidi üle kaugjuhtimisele.
Allikas: Euroopa Kontrollikoja küsitluse tulemused, intervjuud asutuste töötajatega ja saadud teabe
kontrollimine.

66 Pandeemia arenedes muutsid ja ajakohastasid asutused järk-järgult oma

talitluspidevuse kavasid või töötasid välja konkreetsed hädaolukorra lahendamise
plaanid, et paremini käsitleda pandeemia konkreetset mõju nende organisatsioonidele
ja tegevusele. 31. detsembriks 2020 olid 16 asutust oma senise kogemuse põhjal
olemasolevad talitluspidevuse kavad läbi vaadanud või kavatsesid seda teha27. Näiteks
lisas CEPOL oma kavasse pandeemiastsenaariumi. Pandeemia olukord mõjutas eriti
EASAt, mis on lennundussektorit reguleeriv asutus. EASA otsustas suunata oma
talitluspidevuse kava ja meetmed ümber konkreetsetele COVID-19 tervise ja
ohutusega seotud aspektidele. Need aspektid ei puudutanud mitte ainult EASA
töötajaid, vaid ka lennunduspersonali, reisijate ja lennundussektori muid sidusrühmi
üldiselt. Viis asutust (EBA, ECDC, EIOPA, EUROPOL ja EUIPO) on tellinud
välishindamised oma meetmete haldamise ja korralduse kohta.

67 Kõik asutused olid lisanud oma talitluspidevuse meetmetesse väljumisstrateegia

meetmed, näiteks töötajate järkjärgulise tagasipöördumise büroosse. Enamik asutusi
kasutas järkjärgulist lähenemisviisi, tavaliselt neljast etapist koosneva kava kujul (vt
näide 11. selgituses), mis võimaldab pandeemia arengust sõltuvat kontrollitud
meetmete karmistamist või leevendamist. Meetmete karmistamise/leevendamise
puhul oli eesmärgiks järgida riiklike ja piirkondlike tervishoiuasutuste soovitusi ja
juhiseid ning Euroopa Komisjoni, ECDC ja WHO riskihindamisi ja suuniseid. Praktikas oli

27

ACER, BEREC, CDT, CEPOL, CPVO, EACEA, EASA, EASME, EBA, ECDC, EFCA, EIOPA, EMSA,
ETF, EUROPOL, SRB.
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rakendamine asutuste lõikes siiski erinev, sõltudes peamiselt erinevatest asjaomaste
riiklike/piirkondlike asutuste võetud meetmetest.

11. selgitus.
Näide kontorisse naasmise plaani etappidest
13. mail 2020 võttis EASA vastu strateegia asutuse töötajate järkjärguliseks kontorisse
tagasikutsumiseks ning koostas tegevuskava, mis edastati töötajatele. Kontorisse naasmine
korraldati neljas etapis:

0. ETAPP

1. ETAPP

2. ETAPP

3. ETAPP

Reeglina
kaugtöö

Esimene
ettevaatlik
piirangute
leevendamine

Järk-järguline
piirangute
leevendamine

„Uus normaalsus“
üldine piirangute
kaotamine

Allikas: vastused Euroopa Kontrollikoja uuringule, asutuse esitatud teave.

68 Laiaulatuslikule kaugtööle ülemineku otsuse peamine eesmärk oli kaitsta

töötajaid. Töötajate heaolu prioriteediks seadmine tuli ilmsiks arvukates
sisedokumentides, millega me tutvusime ja mida kinnitati vestlustes asutuste
juhtkonnaga. EUANi nõuanderühmas arutati laialdaselt ka pandeemia mõju tööle ja
personalile, ning ka seda, kuidas korraldada büroosse naasmine (vt 2. selgitus). Meiega
jagatud EUANi teave näitas, et enamik asutuse töötajaid on pandeemia põhjustatud
raske olukorraga üldiselt hästi toime tulnud. Asutuste koostatud ajajuhtimise statistika
näitas, et töötajad töötasid rohkem tunde kui varem28, et tulla toime neilt oodatavate
uute ülesannetega. Asutustelt saadud tagasiside näitas, et töötajate tööle
pühendumine ja tulemuslikkus olid vähemalt samal tasemel kui varem.
Töötingimustele spetsialiseerunud asutuste, nagu EUROFOUNDi ja EU-OSHA
tähelepanekute kohaselt on tootlikkuse (ja töötajate kaasamise) tipptase kriisi ajal
normaalne, kuid ei ole pikemas perspektiivis kestlik. EUANi liikmete hinnangul oli
töötajate osakaal, kes teatasid teatavatest raskustest, vahemikus 10–20%.

28

Osales 36 võrgustiku liiget, kuid koondandmed ei ole praegu kättesaadavad. Järeldus
põhineb EUANi kohtumiste protokollidel.
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Peamised juhtimisprotsessid ja igapäevased toimingud jätkusid tõsiste häireteta,
välja arvatud mõned erandid

69 Igal asutusel on haldusnõukogu, mis on asutuse juhtimise kõrgeim tasand.

Haldusnõukogu peamine ülesanne on anda asutusele strateegilisi suuniseid ja jälgida
selle tegevust29. Pärast füüsiliste haldusnõukogu koosolekute tühistamist 2020. aasta
märtsi teises pooles asendati koosolekud kirjaliku menetlusega või viidi virtuaalsesse
režiimi. Selles uues keskkonnas suutsid haldusnõukogud kohtuda, nagu on nõutud
asutuste asutamismäärustes, ja võtta õigel ajal vastu õiguslikult nõutavaid otsuseid.
Hääletust jätkati spetsiaalsete elektrooniliste hääletusvahendite, näiteks EU Survey
abil, samuti piiratud või konfidentsiaalsete otsuste puhul. Asutuste poolt pandeemia
ajal vastu võetud kohustuslike otsuste hulka kuuluvad näiteks eelarvete vastuvõtmine,
muudatused, ümberpaigutused, programmdokumendid, iga-aastased
tegevusaruanded ja arvamused lõpliku raamatupidamise aastaaruande kohta.
Pandeemia ajal nimetasid nõukogud ametisse uued kõrged töötajad, näiteks
tegevdirektorid EMAs, EBAs, EASMEs ja GSAs. Seega on haldusnõukogud suutnud
pandeemia ajal tõhusalt täita oma juhtimisrolli.

70 Meie läbivaatamine näitas, et tänu üleminekule virtuaalsele otsustusprotsessile ja
kaugtööle suutsid asutused pandeemia ajal tagada oma peamiste funktsioonide
(haldus, IKT, inimressursid jne) jätkuva toimimise.

71 Pandeemiast hoolimata suutsid asutused kaupu ja teenuseid hankida õigel ajal

ning nõutava kvantiteedi ja kvaliteediga. Leidsime väga vähe juhtumeid, kus hanked
olid ebaõnnestunud, pakkujatelt ei olnud saadud piisavalt pakkumusi või kus teatavad
teenused olid peatatud või tühistatud. Pakkujate taotlused tähtaegade pikendamiseks
rahuldati ilma oluliste viivitusteta. Asutused olid kehtestanud avatud hangete jaoks
pakkumuste elektroonilise esitamise korra (e-Submission), mis võimaldas neil jätkata
pakkumuste esitamist virtuaalses keskkonnas 30. Hindamiskomisjonide töö toimus
internetis. Hindamisnõukogud allkirjastasid otsused elektrooniliselt või kinnitasid
erandjuhtudel tulemused e-posti teel. Teine näide oli ajutise eeskirja kohaldamine,
järgides Euroopa Komisjoni suuniseid, mille kohaselt lubati lepingutel käsitsi kirjutatud

29

Haldusnõukogu nimi on asutuste lõikes erinev: mõnel asutusel on järelvalvenõukogu, mõnel
haldusnõukogu, mõnel juhatus. Rakendusameteid juhivad aga juhtkomiteed.

30

Asutused, kes kasutavad madalama väärtusega hangete puhul endiselt paberipõhist
süsteemi, nõustusid kuni tavamenetluste jätkumiseni erandkorras võtma pakkumusi e-posti
teel, mitte paberil.
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allkirjade asemel elektroonilist allkirja kuni tavapärasemate töötingimuste
taastamiseni (vt 12. selgitus).

12. selgitus.
Näide meetmetest, mida asutus on võtnud COVID-19 pandeemiale
reageerimiseks korraldatud hankemenetluste haldamisel
EUROPOL rakendas mitmeid meetmeid, et säilitada hankemenetluste ja nendega
seotud tegevuse haldamise tõhusus:
o

asutus hindas pandeemia puhkemise järel olulisi tegevusi, mida
organisatsioon peab jätkama;

o

valitud töövõtjatele saadeti kiri, milles teavitati neid pandeemia vääramatust
jõust ning selle mõjust käimasolevatele erilepingutele ja ostutellimustele;

o

pandeemiast tingitud erakorraliste vajaduste rahuldamiseks esitati
kiirtellimusi (nt riistvara, tarkvara ja hoonete jaoks vajalikud tooted);

o

pakuti lühikese etteteatamisega strateegilist ja õigusalast nõu hangete ja
lepingute kohta (eelkõige seoses selliste probleemidega nagu terviseandmete
kaitse kriisi ajal, keeldumine vääramatu jõu deklaratsioonide vastuvõtmisest,
e-allkirja kavandamine, hanked ja kasutuselevõtt);

o

muudeti erinevaid lepinguid, et kohandada pandeemiaga seotud riske (nt
muudatused lepingu ulatuses, tarnemeetodid, konsultantide kaugtöö
väljaspool tegevuskohta).

72 Seoses pandeemia ajal korraldatud hangete ja allkirjastatud lepingutega leidsime,
et asutused olid enne hanke korraldamist igal üksikjuhul küsinud nõu oma
partnerpeadirektoraadilt ja/või eelarve peadirektoraadilt. Me ei tuvastanud eelmiste
aastatega võrreldes ilma konkurentsita otselepingute ülemäärast kasutamist
pandeemia tõttu. Ühe juhtumi puhul täheldasime, et EASO oli kasutanud äärmiselt
pakilisteks põhjusteks lubatud erandit (finantsmääruse lisa 1 punkti 11.1 alapunkti c),
et katta vajadusi, mis tulenesid kehtiva lepinguga hangitud isikukaitsevahendite
tarnimisel tekkinud märkimisväärsetest katkestustest. See ei mõjutanud hanke
seaduslikkust ja korrektsust. Jõudsime järeldusele, et hanke-eeskirju üldiselt järgiti,
välja arvatud mõned erijuhtumid (vt 13. selgitus).
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13. selgitus.
Näited COVID-19 pandeemiaga otseselt seotud hanke-eeskirjade
rikkumise kohta
EIOPA: 19. mail 2020 allkirjastas EIOPA lepingu kohapeal toimuvate
koolituskursuste pakkumiseks. Samal ajal puhkes pandeemia kriis ning juba oli
teada, et kohapeal toimuvatele sündmustele kehtivad piirangud. EIOPA allkirjastas
2020. aasta augustis lepingu muudatuse, mis sisaldab uusi lepingupunkte:
virtuaalsete koolituskursuste pakkumine. Need virtuaalsed kursused olid
fikseeritud hindadega, mis olid kõrgemad algses lepingus kokku lepitud
kohapealsete koolituskursuste hindadest. Need muudatused kujutavad endast
uusi lepingutingimusi. Kui nad oleksid olnud osa esialgsest hankemenetlusest,
oleksid nad võinud meelitada ligi täiendavaid pakkujaid ilma geograafilise
piiranguta (mis on tingitud vajadusest korraldada koolitusi kohapeal) ja teha seda
konkurentsivõimelisemate hindadega. Lepingu muudatus ei ole kooskõlas
direktiiviga 2014/24/EL 31 ja on seega õigusnormide vastame.
CEPOL: asutus maksis septembriks 2020 kavandatud Budapesti koolitusürituse
hotellibroneeringu tühistamise tõttu tühistamistasu. Koolitus tühistati COVID-19
piirangute tõttu. Kui CEPOL oleks selle asemel tuginenud raamlepingu vääramatu
jõu klauslile, oleks ta võinud reservatsiooni tasuta tühistada. Käesoleval juhul ei
kaitsenud CEPOL tõhusalt ELi finantshuve.
Allikas: Euroopa Kontrollikoja 2020. aasta finantsaudit.

73 Täheldasime mitmeid häireid värbamis- ja valikumenetlustes, mis tulenesid

2020. aasta märtsis kehtestatud liikumis- ja reisipiirangutest (näited on esitatud
14. selgituses). Alates 2020. aasta aprilli keskpaigast sai enamik asutusi
värbamismenetlused uuesti käivitada, kui olid kasutusele võetud veebipõhised
menetlused, et tagada valiku- ja tööleasumismenetluste toimumine. Kuigi
kauglahendused on võimaldanud kõige olulisemate värbamismenetluste jätkumist, on
esinenud mõningaid probleeme. Mitmed asutused pidasid seda protsessi kohmakaks ja
aeganõudvaks, väites, et algselt mõjutasid neid menetlusi tehnilised probleemid, nagu
ühendusprobleemid või kandidaatide ootamatu kättesaamatus. Lisaks oli keeruline
korraldada tööleasumist virtuaalkeskkonnas. Veel üheks probleemiks kaugtestide
puhul oli see, et kandidaatidel oli keeruline tõendada teatavaid oskusi internetis.

31

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/24/EL (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65).
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74 Asjaolu, et värbamine 2020. aasta alguses aeglustus, tekitab tulevikus personali
värbamisega seotud kitsaskohtade ohu, kuna üha rohkem tulevasi töötajaid vajab
asjakohaseid (virtuaalseid) töölevõtmismenetlusi, isiklike toimikute loomist,
koolituskursusi ja hindamisi. Eriti suur on surve asutustele, kes värbavad palju
töötajaid, nagu Frontex (vt 14. selgitus); väiksemate asutuste jaoks on see vähem
problemaatiline.

14. selgitus.
Pandeemia mõju värbamisele
Frontex: pandeemiast tingitud töölevõtmise üldine aeglustumine lükkas edasi
määrusega (EL) 2019/1896 32 nõutud 40 põhiõiguste vaatleja töölevõtmise, kes tuli
ametisse nimetada 31. detsembriks 2020. Meie auditi ajaks ei olnud ametisse
määratud ühtegi vaatlejat. Selline olukord ohustab tõsiselt asutuse tegevust ja
mainet.
EASO: 28. veebruaril 2020 tühistas tegevdirektor kõik kavandatud
värbamisvestlused. Sellest teavitati kõiki Maltale töövestlustele ja katsetele
kutsutud 161 kandidaati. Tühistamisega kaasnes ühekuuline viivitus kõigi töötajate
värbamisel ning hilisemas etapis tekitas probleeme uute töötajate suur hulk.
Allikas: vastused Euroopa Kontrollikoja uuringule.

75 Valikumenetlusega seotud riske on leevendatud. Taotlused on esitatud

elektrooniliselt selleks loodud spetsiaalsetesse postkastidesse ning intervjuud on
korraldatud elektrooniliselt (kasutades Teamsi, Outlooki või Skype’i). Kirjalikud testid
on tehtud internetis kas üks ühele kandidaadi ja asutuse personaliesindaja vahel või
välise teenuseosutaja järelevalve all. Hindamisnõukogu liikmed kohtusid virtuaalselt
ning kinnitasid dokumendid ja otsused elektrooniliste allkirjade või e-posti teel.

76 Veel üks pandeemiaga seotud probleem oli seotud nõudega, et kandidaadid

peavad läbima töölevõtmisele eelneva arstliku läbivaatuse. Mõnes riigis katkestati
juurdepääs meditsiiniteenustele rangete liikumispiirangute tõttu. Mõnel juhul
tuginesid asutused Euroopa Komisjoni meditsiiniteenistusele Brüsselis, mis oli teatud
ajaks suletud, mõjutades seega asutusi, kes kasutasid seda töölevõtmisele eelneva
arstliku kontrolli jaoks. Vastavalt Euroopa Komisjoni juhistele leppisid asutused kokku,
et arstlikud läbivaatused lükatakse edasi, pakkudes tingimuslikke lepinguid, andes
kandidaatidele testide sooritamiseks lisaaega. Meie ülevaatest selgub, et 15 asutust

32

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/1896 (ELT L 295, 14.11. 2019, lk 1).
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(37%) kasutasid seda võimalust töötajate värbamise jätkamiseks 33. Kui kontrolli
ettenähtud tähtaja jooksul (tavaliselt enne katseaja lõppu) ei sooritata, muutuvad
lepingud tühiseks.
Hoolimata COVID-19 pandeemiast on asutused jätkanud oma volituste täitmist, kuigi
aeglasemas tempos

77 Kuigi pandeemia mõju on raske täielikult eraldada, võime järeldada, et

pandeemia on mõjutanud erineval määral kõiki asutuste peamisi tegevusvaldkondi.

78 Üldiselt võib märkida, et pandeemia on kiirendanud töömeetodite muutumist,

mis on mitmes valdkonnas toonud kaasa eelarvesäästu. Lähetuste ja reisimisega
seotud kulude eelarved ei ole üheski asutuses täielikult ära kasutatud. Mõnes asutuses
vähenesid need kulud peaaegu 90%. Kokkuhoid tulenes ka värbamismenetluste,
värbamiseelse arstliku eelkontrolli ja isiklike kohtumiste edasilükkumisest või
tühistamisest ning koolituskursuste toimumisest veebis. Samuti vähenes oluliselt
vajadus sööklate, puhastusteenuste, kohapealsete kommunaalteenuste (nt vesi ja
elekter) ning turvateenuste järele.

79 Asutused vaatasid läbi oma eelarved ja eesmärgid, muutsid prioriteete ja

paigutasid vahendeid ümber teistesse valdkondadesse, et vältida liigseid tühistamisi
aasta lõpus, kuid mõningaid puudusi siiski leiti (vt punktid 56 ja 57). Siiski võib
aeglustumist ja seda, et töömeetodid ei hõlma enam lähetusi ja füüsilisi kohtumisi jne
täheldada mitmes asutuste 2020. aastaks kokkulepitud eelarve vähendamises ja sellest
tulenenud assigneeringute Euroopa Komisjonile tagastamises. Veel üks näitaja on
2020. eelarveaastast 2021. eelarveaastasse üle kantud assigneeringute üldine
suurenemine võrreldes eelmise aastaga.

80 Täheldasime, et mõningad tasusid saavad asutused (ECHA, EASA ja ERA) on

kogenud arvestatud ja laekunud tasude suuremat kõikumist, mis mõjutab nende
asutuste eelarve planeerimist ja finantsstabiilsust üldiselt. Näiteks teatasid tasudest
saadava tulu märkimisväärsest vähenemisest 2020. aastal ECHA (7 miljonit eurot
vähem tasudest saadavat tulu REACH-määruse alusel kui algselt eelarves ette nähtud)
ja EASA (3,2 miljonit eurot vähem kui 2019. aastal).
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ACER, BEREC, CPVO, EBA, ECHA, EASO, EIOPA, ERCEA, ESMA, EUIPO, EUROJUST, FRONTEX,
GSA, INEA, SRB.
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81 Asutuste tööprogrammide ja tegevustega seoses on vahendite ja kavandatud

tegevuste fookus pandeemia tõttu nihkunud COVID-19-ga seotud tegevuste suunas.
Kõige märkimisväärsemad näited on tervishoiu poliitikavaldkonnas (ECDC, EMA). ECDC
puhul on vastavalt välishindamisele 34 (vt ka 8. selgitus) pandeemia kõige tõsisem
rahvatervisealane hädaolukord, millele asutus on pidanud reageerima alates oma
loomisest 2004. aastal. 2020. aastal on ELi COVID-19-le reageerimisest saanud ECDC
peamine tegevus, mis kulutab enamiku asutuse ajast ja ressurssidest35. EMA kogu
tegevusmaastik muutus märgatavalt. Pandeemia on mõjutanud kogu Euroopa
ravimiametite võrgustikku (ERMN) 36, mistõttu pidi EMA tõhustama ELi reguleerivate
asutuste võrgustiku koordineerimist ja kiirendama komiteede menetlusi COVID-19-ga
seotud toodete puhul. 2020. aasta novembris esitas Euroopa Komisjon ka uue määruse
ettepaneku, millega täiendatakse ja tugevdatakse asutuse praeguseid põhiülesandeid
ning laiendatakse ameti volitusi, et veelgi hõlbustada koordineeritud reageerimist ELi
tasandil tervisekriisidele37.

82 See mõjutas ka asutusi, kes rakendavad ELi poliitikat muudes valdkondades.

Näiteks ei suutnud Frontex üleilmse reisipiirangu tõttu kavandatud
tagasisaatmismeetmeid ellu viia ja vähendas esialgu vastu võetud 2020. aasta
tagasisaatmiseelarvet 52,5%. Eurofoundi seitsmenda Euroopa töötingimuste uuringu
jaoks kavandatud välitööd on oluliselt muudetud. See takistanus töötingimuste
suundumuste analüüsi, mis oleks hõlmanud enam kui 20 aastat. EASA, EMSA ja ERA
pidid prioriteedid kiiresti ümber korraldama, kuna nad pidid pandeemia otsesel
tagajärjel esitama uued suunised tagamaks, et transpordi- ja liikuvussektorid järgivad
Euroopa ohutus- ja tervishoiumeetmeid ja -protokolle.

83 Leidsime, et asutused võtsid asjakohaseid meetmeid ja kohandasid kiiresti oma

tööd pandeemiaolukorrale vastavaks. See saavutati digiteerimismeetmete
kiirendamisega, parema koostööga ja parandades asutuste teabe vahetamise viisi, et
toimimist jätkata (vt 15. selgitus).

34

„Strategic and performance analysis of ECDC response to COVID-19“, McKinsey, november
2020.

35

2020. aasta tegevusaruande kohaselt pidi ECDC tühistama või edasi lükkama 35% algselt
2020. aastaks kavandatud väljunditest ja suunama vahendid ümber COVID-19ga seotud
meetmetesse.

36

EMRN on ELi liikmesriikide ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikide pädevate asutuste
võrgustik, mis teeb koostööd EMA ja Euroopa Komisjoniga.

37

EMA lõplik programmdokument 2021–2023 (EMA/53919/2021).
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15. selgitus.
Heade tavade näited, mida tasub jätkata
Soovime rõhutada mitmeid häid tavasid, mida ELi asutused peaksid jätkama, kui
olukord järk-järgult normaliseerub.
o

Jätkata pandeemiast saadud kogemuste arvessevõtmist talitluspidevuse
läbivaatamisel ja menetlustes.

o

Jätkata digiülemineku protsessi, mida pandeemia on kiirendanud; võttes
näiteks kasutusele täielikult digitaalsed töövood ja tehnilised lahendused
tööruumide jaoks.

o

Jätkata pandeemia ajal kasutusele võetud töötajate heaolu parandamise
internetipõhiste meetmete ja kutsealase arengu vahendite väljatöötamist.

o

Jätkata töötajate hindamismenetluste ja tulemuslikkuse näitajate
kohandamist virtuaalsele/hübriidsele töökeskkonnale.

o

Jätkata programmitöö ja eesmärkide kohandamist, et need kajastaksid ELi
asutuste tegevust ja teenuste osutamist COVID-19 pandeemia (ja
pandeemiajärgsetes) tingimustes.
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