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Komisjon võttis 2005. aasta juunis vastu ühtse sisekontrolli raamistiku loomiseks vajaliku 
tegevuskava. Eesmärk oli täita ülesanne saavutada enne oma mandaadi lõppemist positiivne 
kinnitav avaldus. Tegevuskava hakati rakendama 2006. aastal.

Käesoleva töödokumendiga püütakse esmajärjekorras hinnata tehtud edusamme ja tulemusi, 
mida komisjon tegevuskava rakendamisel on saavutanud. Teiseks püstitatakse probleemid ja 
küsimused ühtse sisekontrolli raamistiku tuleviku kohta.

1. Tegevuskava ühtse sisekontrolli raamistiku loomiseks: lähtepunkt, sisu ja teostus

1.1. Lähtepunkt

2005. aastal otsustas komisjon võtta meetmed positiivse kinnitava avalduse saavutamiseks.
2010. aasta novembris andis Euroopa Kontrollikoda kümnendat korda teada, et puudus piisav 
kindlustunne maksete tegemise kohta üldeelarve kõigis valdkondades. Ka nõudsid Euroopa 
Parlament ja nõukogu 2003. aasta eelarve täitmise heakskiitmise menetluse ajal tungivalt, et 
komisjon võtaks meetmed olukorra lahendamiseks. Lõpuks andis 2007.–2013. aasta 
finantsraamistiku rakendamine võimaluse õiguslikke aluseid muuta ja pakkus seeläbi 
võimalust kasutada positiivse kinnitava avalduse saavutamiseks lisavahendeid.

Et saavutada positiivne kinnitav avaldus, pööras komisjon põhitähelepanu sisekontrolli 
raamistiku parandamisele. Miks?

Esiteks ei pakkunud järelevalve- ja sisekontrollisüsteemid piisavat tagatist, mis võimaldaks 
kontrollikojal anda positiivne kinnitav avaldus raamatupidamiskirjete aluseks olevate 
tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta.

Teiseks juhiti kontrollikoja 2004. aasta eriaruandes tähelepanu ELis rakendatava siseauditi 
raamistiku puudustele ning anti nõu auditimudelit tõhustada.

Kolmandaks sai komisjon selge poliitilise volituse siseauditi mudelit reformida. Vastavalt
2003. majandusaasta eelarve täitmise heakskiitmist käsitlevale Wynni aruandele kutsus 
Euroopa Parlament selgesõnaliselt komisjoni üles koostama tegevuskava ühenduse 
sisekontrolli raamistiku rakendamiseks.

Oma soovituses Euroopa Parlamendile 2003. aasta eelarve täitmise heakskiitmise kohta 
kutsus nõukogu komisjoni ka üles jätkama jõupingutusi selge ja arusaadava auditi- ja 
kontrollistrateegia väljatöötamiseks.

1.2. Sisu

Tegevuskava eesmärk on vähendada praeguse auditiraamistiku ja kontrollikoja koostatud 
auditimudeli vahelist erinevust. Kontrollikoja esitatud ühekordse audiitorkontrolli mudel 
põhineb ühtsel ahelal, mis koosneb sidusalt ühiste põhimõtete alusel töötavatest ja igas 
protsessi etapis oma kontrollide eest vastutavatest osalistest.

Sellise mudeli rakendamine nõuab meetmete võtmist komisjoni tasandil, kuid ka 
liikmesriikide täielikku kaasatust reformi, sest praegu haldavad viimased koostööpõhimõtte 
alusel 80% ELi vahenditest.
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Erinevuse hindamise alusel otsustas komisjon võtta 16 konkreetset meedet, mis on jagatud 
nelja teemavaldkonda.

Esimene teemavaldkond käsitleb lihtsustamist ja ühiseid kontrollipõhimõtteid (meetmed 1–4).
Lihtsustamist käsitleva meetmega 1 püütakse ära hoida kõlblikkuskriteeriumide 
kohaldamisega seotud raskustest lähtuvaid õigusrikkumisi ja eeskirjade eiramisi. Meetmed 2 
ja 3 seonduvad ühiste põhimõtete kehtestamise ning komisjoni ja liikmesriikide kasutatavate 
kontrollistrateegiate ühtlustamisega. Eesmärk on pakkuda selgemaid ja põhjalikumaid 
tõendeid selle kohta, et järelevalvesüsteem ja kontroll toimivad ning suudavad veaohtu 
korrektselt hallata. Teemavaldkonna viimane meede hõlmab dialoogi algatamist Euroopa 
Parlamendi ja nõukoguga ohtude teemal, mida raamatupidamiskirjete aluseks olevates 
tehingutes tuleb aktsepteerida; sellega selgitatakse kontrollikojale eelarve täitmist kinnitavate 
asutuste ootusi.

Teine teemavaldkond on seotud juhtkonna avalduste ja auditi kinnitusega (meetmed 5–8).
Eesmärk on pakkuda piisavat kindlust raamatupidamiskirjete aluseks olevate tehingute 
korrektsuse ja õiguslikkuse kohta ELi eelarve täitmise kõikidel tasanditel. See hõlmab iga 
osalise aruandekohusluse tugevdamist, mis aitab komisjoni tasandil esitada lihtsamini 
tõendeid selle kohta, et ELi vahendeid hallatakse korrektselt. Nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks peaksid liikmesriigid Euroopa Parlamendi väitel esitama kõrgeimal poliitilisel 
tasandil ex ante avalikustava avalduse ja ex post kinnitava avalduse. See ettepanek leidis aga 
majandus- ja rahandusküsimuste nõukogus teatavat vastuseisu. Nende erisuguste seisukohtade 
kooskõlastamiseks tegi komisjon ettepaneku määrata iga poliitikavaldkonna kohta riiklik 
koordineeriv asutus, mis esitaks kokkuvõtlikud aruanded tegevtasandi juhtkonna avalduste 
kohta (meede 5). Samuti soovis komisjon vaadata läbi juhtkonna avalduste kasulikkuse 
väljaspool jagatud ja kaudset tsentraliseeritud juhtimist (meede 6). Lõpetuseks väljendas 
komisjon ka soovi edendada laiaulatuslikumalt sõltumatute auditite ja riiklike kõrgeimate 
kontrolliasutuste rolli, et anda raamatupidamiskirjete aluseks olevate tehingute suhtes 
täiendavat kinnitust (meetmed 7 ja 8).

Kolmas teemavaldkond seondub võimaliku saavutatava kontrollitaseme maksimeerimisega, 
suurendamata seejuures eraldatavaid vahendeid (meetmed 9–11). Selleks nõuab tegevuskava 
esmalt paremat kontrolliasutuste vahelist kooskõlastatust, et vähendada töö dubleerimist.
Täpsemalt hõlmab see meede audiitorite tööga seotud tulemuste jagamist ja järelmeetmete 
võtmist, ühise auditistrateegia määratlemist ja auditite kavandamise paremat kooskõlastamist 
(meede 9). Teiseks on tegevuskava keskmes raamatupidamiskirjete aluseks olevate tehingute 
veaohu kontrollimine kulude-tulude aspektist. Eesmärk on saavutada kontrollide kulude ja 
tulude sobiv tasakaal (meetmed 10 ja 11).

Tegevuskava neljas ja viimane teemavaldkond käsitleb ELi poliitikavaldkondade 
heterogeenset olemust ning hõlmab seega meetmeid, mille eesmärk on kõrvaldada 
valdkondlikud puudused (meetmed 12–16). Kui komisjoni talitused olid määratlenud iga 
poliitikavaldkonna puudused, võeti esmalt meetmed, et kõrvaldada need puudused iga-
aastaste juhtimiskavade abil ja iga-aastastes tegevusaruannetes tulemustest aru andes (meede 
12). Teiseks kavandati mitu meedet eesmärgiga juhendada suuremal määral struktuurifonde, 
kus veaoht on kõige tõenäolisem (meetmed 13–15). Need algatused hõlmavad komisjoni 
ettepanekut koostada täiendav analüüs järelevalvesüsteemi praeguste puuduste kohta 
eesmärgiga tõhustada juhendamist ja edendada usalduslepinguid, millega liikmesriigid 
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tagavad iga-aastaselt auditi kindluse (meetmed 13–15). Viimase meetmega püütakse kinnitada 
poliitikavaldkondade rühmadele ühised suunised (meede 16).

1.3. Tegevuskava rakendamisel tehtud edusammud 

Edusamme tuleb mõõta kahe kriteeriumi alusel: tegevuskava rakendamine ja selle mõju 
raamatupidamiskirjete aluseks olevate vigade vähenemisele.

 Tegevuskava rakendamisel tehtud edusammud 

Oma viimases hinnangus1 oli komisjon seisukohal, et tegevuskava viidi täielikult lõpule 2009. 
aasta alguseks. Võrreldes esialgse ajakavaga, milles oli lõpetamistähtajaks seatud 2007. aasta 
lõpp, lükkus kava elluviimine edasi. 

Komisjoni avaldus nõuab aga mõningast täpsustamist.

Esiteks: kuigi 13 esialgsest 16 meetmest viidi tõepoolest lõpule, ei olnud kolme võimalik 
rakendada või jätkati nendega muul viisil. Esimene neist kolmest meetmest oli ühiste 
kontrollipõhimõtete sätestamine ettepanekus võtta vastu läbivaadatud finantsmäärus (meede 
2). Kuna komisjon ei saavutanud poliitilist kokkulepet lisada sisekontrolli käsitlevad erisätted, 
täideti selle meetme eesmärk artikli 28 a raames, milles sätestatakse tulemusliku ja tõhusa 
sisekontrolli põhimõtte rakendamine eelarve täitmisel. Teine meede käsitleb 
institutsioonidevahelist dialoogi veaohtude teemal (meede 4). Kuna aktsepteeritava ohu 
mõistet ei olnud võimalik finantsmäärusesse lisada, otsustas komisjon viia selle meetme 
lõpule jääkvea ohu mõiste määratlemisega ning koondades oma jõupingutused 
finantskorrektsioonidele ja tagasinõuete esitamisele vigade korral. Kolmanda meetme 
eesmärk oli vaadata läbi juhtkonna avalduste kasulikkus väljaspool jagatud ja kaudset 
tsentraliseeritud juhtimist (meede 6). See jäeti ära, kuid üksnes eesmärgiga jätkata meetmega 
muul viisil.

Teiseks on mõned lõpuleviiduks loetud meetmete seast valmistanud oodatuga võrreldes 
pettumuse. Näiteks 2007.–2013. aasta õigusaktide lihtsustamine ei ole olnud nii laiaulatuslik 
kui loodeti, sest tegevuskava koostati nende õigusaktide vastuvõtmisega ajaliselt liiga 
lähestikku, et märkimisväärseid muudatusi kaasa tuua. Teine näide on aktsepteeritav veaoht 
raamatupidamiskirjete aluseks olevates tehingutes. Selles küsimuses arutelu jätkub, kuid 
rahuldava lahenduseni ei ole veel jõutud.

 Tegevuskava mõju veaohu vähenemisele raamatupidamiskirjete aluseks olevates 
tehingutes.

Tegevuskava mõju ei saa pidada täielikult rahuldavaks. Komisjon ei ole senini saanud 
kontrollikojalt positiivset kinnitavat avaldust. 18 aastat järjest on kinnitav avaldus olnud 
negatiivne.

Täpsemalt tegi kontrollikoda oma 2011. aasta kinnitavas avalduses järelduse, et üldised 
maksed on olulisel määral vigadest mõjutatud. Kontrollikoda oli ka seisukohal, et üldiselt on 

                                               
1 Vt komisjoni teatist „Mõju hindamise aruanne komisjoni tegevuskava kohta ühtse sisekontrolli raamistiku 

loomiseks” COM(2009)0043.
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järelevalve- ja kontrollisüsteemid vaid osaliselt mõjusad. Kontrollikoda leidis, et vahendite 
korrektne haldamine ja tõhus sisekontroll toimub vaid halduskulude, välissuhete, abi ja 
laienemispoliitika valdkondades.

Lisaks ei täheldatud 2010. aasta kinnitava avaldusega võrreldes olukorra olulist paranemist.
Üldine raamatupidamiskirjete aluseks olevate tehingute veamäär tõusis 3,7%-lt 3,9%-le.
Kuigi regionaalpoliitika valdkonnas määr langes, tõusis see põllumajanduse ja maaelu arengu 
poliitika valdkonnas.

Seega on võimalik, et programmiperioodi alguses tehtud edusammud on saavutanud nüüd 
oma piirid, kuigi komisjon on pidevalt rõhutanud, et tulemusteni ei jõuta kohe.

2. Kuulamine 22. aprillil 2013: peamised probleemid

2.1. 2011. aasta eelarve täitmise kinnitamise järelmeetmed

Ühtse sisekontrolli raamistiku loomise tegevuskava puhul on arutelu all vaid üks küsimus:
miks ei saavutanud komisjon positiivset kinnitavat avaldust?

Kas tegevuskava ebaõnnestus? Kas seda kavandati või rakendati halvasti?

Mida kavatseb Euroopa Komisjon nüüd teha?

Arutelu ühtse sisekontrolli teemal toimub ka 2011. majandusaasta eelarve täitmise 
heakskiitmist käsitleva resolutsiooni järelmeetmete raames, mis võeti vastu 2013. aasta aprilli 
täiskogus ning millega antakse komisjonile teatavad uued suunised.

Esimese kolme prioriteetse meetmega, mida komisjonilt kõige viimase eelarve täitmise 
heakskiitmist käsitleva resolutsiooniga nõutakse, püütakse soodustada kinnitava avalduse 
küsimuses uusi edusamme.

Esimene prioriteetne meede – ELi eelarve kaitset käsitlev teatis – annab komisjonile 
võimaluse näidata, kui tõhus on tema süsteem ELi eelarve kaitsmise aspektist.

Teiseks peaks finantsjuhtimise eest vastutavate komisjoni talituste parimate tavade 
vahetamisel, mida Euroopa Parlament nõuab, olema veamäärale kasulik mõju. Kolmanda 
prioriteediga seoses – hinnata finantsolukorda – julgustab Euroopa Parlament jõuliselt 
komisjoni liikuma uue tulemustel põhineva töökultuuri poole.

2.2. Lihtsustamiskohustus

Lihtsustamiskohustust (vt eelnimetatud meetmed 1–3) tuleb järgmisel programmiperioodil 
(2014–2020) kahtlemata rakendada. Lihtsustamine on kindlasti kõikide otsuste tegemise 
protsessis osalevate institutsioonide ühine kohustus ja ka Euroopa Parlament peaks seda 
kategoorilist kohustust meeles pidama.

2.3. Juhtkonna avaldused ja auditite kinnitus

Uues finantsmääruses sätestatakse konkreetsed juhtkonna avalduste ja auditite kinnituse 
vahendid eri tasandite iga-aastaste avalduste vormis.



PE508.025v01-00 6/8 DT\931421ET.doc

ET

Liikmesriikide juhtimisasutused peavad esitama komisjonile igal aastal oma raamatupidamise 
aruande, millele on lisatud juhtkonna avaldus, lõplike auditiaruannete ja tehtud kontrollide 
iga-aastane kokkuvõte ning sõltumatu auditiasutuse arvamus (uue finantsmääruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikkel 59).

Lisaks võivad liikmesriigid esitada vabatahtlikke nõuetekohasel tasandil allkirjastatud ja 
käesoleval teabel põhinevaid avaldusi.

Nende avalduste kvaliteet on ülimalt oluline, sest eelarve täitmise heakskiitmise toimingud on 
näidanud, et esmane praeguste iga-aastaste kokkuvõtete süsteemis esinev probleem puudutab 
liikmesriikide esitatud andmete usaldusväärsust.

Euroopa Parlament on mitmel korral mõistnud hukka tõsiasja, et 2007.–2013. aasta 
finantsraamistikku käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe tulemusel õigusaktides 
sätestatud iga-aastased kokkuvõtted ei ole olnud väärtuslik teabeallikas, millega hinnata 
abisaajate nõuetele vastavust või tulemuslikkust. Resolutsioonis, mis on lisatud Euroopa 
Parlamendi otsusele 2011. majandusaasta eelarve täitmise heakskiitmise kohta, palub 
parlament komisjonil analüüsida esitatud iga-aastaste kokkuvõtete alusel riiklike 
kontrollisüsteemide tugevaid ja nõrku külgi ning nõuab tungivalt, et komisjon võtaks 
viivitamata meetmed, millega tagada, et järgmised iga-aastased kokkuvõtted osutuksid 
abisaajate tulemuslikkuse hindamise seisukohalt kasulikuks.

Euroopa Parlament kutsub ka komisjoni üles looma koostöös liikmesriikidega lühiajaliselt 
riiklike juhtkonna avalduste mudeli, mis muudab avaldused sisukateks ja võrreldavateks, ning 
aitama parimate tavade edendamise kaudu liikmesriike uue finantsmääruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 59 lõikes 5 osutatud vabatahtlike juhtkonna avalduste esitamises.

2.4. Aktsepteeritava veaohu, nõuetele vastavuse ja tulemuslikkuse meetodid

Aktsepteeritava vigade esinemise ohu mõiste võttis ELi kontekstis kasutusele Euroopa 
Kontrollikoda oma ühekordset audiitorkontrolli käsitlevas arvamuses (arvamus nr 2/2004).
Kontrollikoda oli seisukohal, et iga kontrollisüsteem on kompromiss ühelt poolt teatava 
intensiivsusega kontrollimise kulu ja teiselt poolt kontrollimisest saadava tulu vahel.
Ühenduse tasandil moodustab tulu vahendite raiskamise ohu vähenemine ning vigade 
esinemise riski püsimine aktsepteeritaval tasemel.

Komisjon lisas kontrollikoja soovitused oma ühtse sisekontrolli raamistiku loomiseks 
vajalikku tegevuskavasse ning osutas oma teatises „Ühisseisukoha väljatöötamine 
aktsepteeritava vigade esinemise riski küsimuses” (COM(2008)0866), et uute 
kontrollistrateegiate määratlemisel tuleks pidada silmas täiendavate kontrollide suuremat 
kulu.

Ühtse 2% suuruse võrdlusaluse ehk olulisuskünnise juures ei võeta arvesse 
poliitikavaldkondade erisuguseid riskiprofiile. Komisjoni arvates oleks mõeldav, et 
eelarvepädevad institutsioonid seaksid erisugused olulisuskünnised, võttes aluseks poliitilised 
kohustused, poliitika kasulikkuse, asjaomase riski, edasise lihtsustamise võimalused ja 
suurema kontrolli abil veamäärade vähendamisega kaasnevad kulud.

Seni on Euroopa Parlament olnud seisukohal, et aktsepteeritava vigade esinemise ohu meetod 
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ei tohiks olla eraldiseisev ja kitsapiiriline tehniline vahend. Tegemist peaks olema eelarve 
üldise haldamise integreeritud osaga ning eelarve täitmise eest vastutajatele suuremat lubatud 
piiri võimaldades peaks see hõlbustama eelarve mõistlikumat ja paindlikumat täitmist, mille 
juures võetakse eriti arvesse nii komisjoni kui ka liikmesriikide kantud kulude kontrolli.

Selline ettevaatlik suhtumine on kooskõlas Euroopa Parlamendi järjepidevalt väljendatud 
seisukohaga, mille järgi peaks veamäär pidevalt vähenema.

Oma kõige viimases eelarve täitmise heakskiitmist käsitlevas resolutsioonis väljendas 
Euroopa Parlament pettumust kõige tõenäolisema veamäära suurenemise üle, mis muudab 
viimastel aastatel täheldatud positiivset suunda. Seepärast nõudis parlament tungivalt, et 
komisjon võtaks meetmed, millega saavutada püsiv vähenemine. Samuti on Euroopa 
Parlamendi arvates selle eesmärgini jõudmine oluline selleks, et lõigata tulevikus ELi 
kulutustest täielikku kasu ja teha edusamme positiivse kinnitava avalduse poole.

Euroopa Parlamendi pooldavat hoiakut vähima aktsepteeritava vigade esinemise riski suhtes 
täiendavad mõningal määral uued suundumused tulemuspõhisema hindamise poole.

Eelarve täitmise heakskiitmise toimingute raames võtab Euroopa Parlament arvesse 
kontrollikoja analüüsi, milles keskendutakse „eelarvest tulemuste saamisele”.

Vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 318 on komisjon kohustatud esitama liidu rahanduse 
hindamisaruande, mis põhineb saavutatud tulemustel; vastavalt aluslepingule moodustab see 
koos kontrollikoja eriaruannetega eelarve täitmise heakskiidu üle otsustamise raames Euroopa 
Parlamendi hinnangu olulise osa. Seega täiendab nõuetele vastavuse meetodit aina rohkem 
tulemustele suunatud käsitusviis.

Teisisõnu täiendab traditsioonilist vastavusaudititel ja ELi poliitikavaldkondade suhtelise kulu 
määratlemisel põhinevat kinnitava avalduse käsitust saavutatud tulemustest lähtuv 
tulemuspõhine käsitus.

Järgida tuleks mõlemat käsitlusviisi, st ELi poliitikavaldkondade kulu vähendamist ja nendest 
saadava tulu maksimeerimist. Oma kõige viimases eelarve täitmise heakskiitmist käsitlevas 
raportis kajastas Euroopa Parlament kontrollikoja soovitusi poliitikatulemuste mõõtmise 
kohta selgete sihtide kaudu ja Euroopa lisaväärtuse näitajatega ning nõudis tungivalt, et 
mõjuindikaatorid tuleks siduda tähtaegade ja mõõdetavate sihtidega. Euroopa Parlament 
rõhutas ka vajadust tagada komisjoni talituste juhtimiskavades ja iga-aastastes 
tegevusaruannetes esitatud eesmärkide, näitajate ja sihtide kooskõla.

2.5. Nõuetele vastavuse ja tulemuspõhised meetodid: ühe medali kaks külge

Poliitilises otsuses, mille Euroopa Parlament eelarve täitmisele heakskiitu andes teeb, on 
kulud ja tulemused lahutamatult seotud. See hinnang peaks põhinema formaalsemal mudelil.
Praegune tulemuspõhise auditeerimise tava võib seepärast eelarve täitmise heakskiitmise ja 
kinnitava avalduse küsimuse ajaloos pöördepunktiks osutuda. Küsimus on selles, kas oleks 
võimalik kehtestada tulemuste hindamise meetod kinnitava avalduse puhul kasutatava 
mudeliga sarnases mudelis.

Kõik selles suunas tehtavad edusammud on võimalikud vaid siis, kui kõik sidusrühmad, st 
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Euroopa Kontrollikoda ja eelarvepädevad institutsioonid, kuid ka riikide valitsused ja 
ametiasutused, kõrgeimad kontrolliasutused ja riikide parlamendid, teevad täielikku koostööd.

Lisateave aadressil: Kontrollisüsteemid – Euroopa Komisjon
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/control/control_en.cfm

Stauner Gabriele (2) – Euroopa Parlament

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=EN&fulltext=2008
%2F0110 (COD)&auteur=Stauner+Gabriele


