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ELi audiitorid annavad Euroopa Liidu asutuste 
raamatupidamise aastaaruannetele heakskiitva hinnangu, 
kuid kutsuvad üles finantsjuhtimist parandama 
Euroopa Kontrollikoda hindab kõigi 41 ELi asutuse 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanded 
usaldusväärseks ja kinnitab varasemate aastate positiivseid tulemusi. Täna avaldatud 
aastaaruandes esitasid audiitorid ka kõigi asutuste tulude ja kulutuste kohta märkusteta 
arvamuse, välja arvatud Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO), kelle makseid 
mõjutavad jätkuvalt probleemid. Asutused peaksid siiski mitmes aspektis finantsjuhtimist 
parandama, eriti mis puudutab riigihangete korraldamist, et järgida täielikult eeskirju ja tagada 
parim hinna ja kvaliteedi suhe. 

ELi asutused täidavad spetsiifilisi tehnilisi, teaduslikke või juhtimisülesandeid, mis aitavad ELi 
institutsioonidel poliitikat kavandada ja ellu viia sellistes valdkondades nagu tervis, turvalisus, 
julgeolek, vabadus ja õigus. Nad paiknevad eri liikmesriikides ja annavad tööd umbes 11 400 
inimesele, mis on viiendik kõigist ELi töötajatest. Nende 2018. aasta kogueelarve oli 4,2 miljardit 
eurot (20% kasv võrreldes 2017. aastaga), mis moodustab umbes 2,9% ELi üldeelarvest. 

„Euroopa asutused moodustavad ELi struktuuri lahutamatu osa ja meie audit on nende 
finantsjuhtimise iga-aastane „tervisekontroll“,“ ütles aruande eest vastutav kontrollikoja liige 
Rimantas Šadžius. „2018. aastal anname heakskiitva hinnangu kõigi asutuste finantsjuhtimisele 
peale ühe. Enamikus asutustes tuleb siiski teha parandusi ja me kutsume üles võtma meetmeid, et 
tegeleda puudustega finantsjuhtimises, eelkõige riigihangete valdkonnas.“ 

Audiitorid esitasid kõigi 41 auditeeritud asutuse 2018. aasta raamatupidamise aastaaruannete 
kohta märkusteta auditiarvamuse, sest need annavad õiglase pildi asutuste finantsseisundist, 
majandustulemustest ja rahavoogudest vastavalt arvestuseeskirjadele. Lisaks esitasid nad 
märkusteta arvamuse asutuste tulude ja maksetehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta, välja 
arvatud EASO, kelle maksete kohta väljastati märkustega arvamus (ehkki mitte vastupidine 
arvamus, nagu varem). 

EASO, kes abistab liikmesriike (praegu peamiselt Itaaliat ja Kreekat) rändekriisiga toime tulemisel, 
on võtnud konkreetseid ja positiivseid meetmeid oma juhtimise parandamiseks. Audiitorid leidsid 
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aga ka 2018. aastal ühes suures riigihankes õigusnormide rikkumisi, mis näitab, et 
parandusmeetmed ei ole veel täit mõju avaldanud. Erilist muret tekitab ka EASO personalipuudus, 
eelkõige haldusosakonna juhtivtöötajate täitmata ametikohad. Liikmesriikidest saadetud 
ekspertide vähesuse tõttu delegeeris EASO ettevõtjatele põhiülesandeid sellises mahus, et see 
muutis ameti ettevõtjatest kriitiliselt sõltuvaks. See tekitas püsiva talituspidevuse riski tundlikus 
valdkonnas, mis on Euroopasse suunduvate rändevoogude tõhusa juhtimise võti. 

Audiitorid hoiatavad, et Ühendkuningriigi EList lahkumise tagajärjel võivad väheneda varem 
Londonis asunud Euroopa Ravimiameti (EMA) ja Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) tulud, 
samuti kindlustus- ja pensionijärelevalve (EIOPA) ja väärtpaberiturgude (ESMA) asutuste tulud. 
Nad rõhutavad ka asjaolu, et Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) kontroll koostööd 
tegevate riikidega sõlmitud rahastamislepingute üle ei ole veel täiel määral tulemuslik. ESMA ja 
Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) puhul juhitakse tähelepanu sellele, kui oluline on võtta tasude 
arvutamisel aluseks täpne teave. 

Riigihanked on asutuste finantsjuhtimises jätkuvalt üks kõige veaohtlikumaid valdkondi. Audiitorid 
tegid kindlaks mitmesuguseid puudusi, nagu ebasobivate hindamiskriteeriumide kasutamine, 
põhjendamatult madala hinnaga pakkumuste edukaks tunnistamine ja läbirääkimiste kasutamine 
rohkem konkurentsil põhinevate menetluste asemel. 

Nad julgustavad asutusi kasutama ühishankeid, et saavutada suurem tõhusus ja mastaabisääst. 
Samal ajal soovitavad audiitorid asutustel kasutada raamlepinguid, mis on piisavalt üksikasjalikud, 
et võimaldada ausat konkurentsi. Nad hoiatavad liigse sõltuvuse eest töövõtjatest, 
konsultantidest ja ajutistest töötajatest, kelle kasutamisega võivad mõned asutused 
kompenseerida oma koosseisuliste töötajate puudust. Lisaks rõhutavad nad, et asutused peaksid 
selliste töötajate kasutamisel pöörama tähelepanu kulutõhususele ja õiguslikele nõuetele. 

Toimetajatele 

Kontrollikoja auditeeritavate asutuste arv on aastate jooksul kasvanud ja 2019. aastal on neid 43. 
Arv sisaldab ka kaht loomisel olevat asutust, keda aruandes ei käsitleta: Euroopa Prokuratuur ja 
Euroopa Tööjõuamet. 

Suurem osa asutusi ei rakenda suuri kulusid hõlmavaid programme, vaid täidavad tehnilisi või 
regulatiivseid ülesandeid. Enamikku asutustest rahastatakse peaaegu täielikult ELi eelarvest ja 
nende raamatupidamise aastaaruande kiidab igal aastal heaks Euroopa Parlament. Erandiks on 
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), Ühenduse Sordiamet (CPVO) ja Ühtne 
Kriisilahendusnõukogu (SRB), kes on isemajandavad ja keda kontrollivad nende endi 
järelevalveorganid. 

Kokkuvõttev dokument „ELi asutuste 2018. aasta auditi lühikokkuvõte“ ja ELi asutusi käsitleva 
2018. aasta aastaaruande terviktekst koos üksikasjadega iga asutuse kohta on kättesaadavad 
Euroopa Kontrollikoja veebisaidil eca.europa.eu ELi 23 keeles. Kontrollikoda avaldab 
teadusuuringute ühisettevõtteid puudutava aastaaruande novembris. 
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