
ARUANNE

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande 
kohta koos instituudi vastusega

(2016/C 449/21)

SISSEJUHATUS

1. Budapestis asuv Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (edaspidi „instituut“ või „EIT“) asutati Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 294/2008 (1). Instituudi eesmärk on aidata kaasa Euroopa jätkusuutliku 
majanduskasvu ja konkurentsivõime suurenemisele, tugevdades liikmesriikide ja Euroopa Liidu innovatsioonivõimet. 
Instituut eraldab toetusi üha suuremale arvule teadmis- ja innovaatikakogukondadele, mis ühendavad endas kõrgharidus-, 
teadusuuringute ja ärisektorid, edendades seega innovatsiooni ja ettevõtlust. Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
koordineerivad sadade partnerite tegevust. Instituudi antavate toetustega hüvitatakse partnerite kulud ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade koordineerimistegevusest tulenevad kulud.

2. Tabelis esitatakse instituudi peamised arvandmed (2).

Tabel

Instituudi peamised arvandmed

2014 2015

Eelarve (miljonites eurodes) (1) 174,9 231,7

Töötajate arv seisuga 31. detsember (2) 48 50

(1) Eelarve arvandmed põhinevad maksete assigneeringutel.
(2) Töötajaskond hõlmab ametnikke, ajutisi teenistujaid, lepingulisi töötajaid ja lähetatud riiklikke eksperte.

Allikas: instituudi edastatud andmed.

KINNITAVAT AVALDUST TOETAV TEAVE

3. Kontrollikoja auditi lähenemisviis koosneb analüütilistest auditiprotseduuridest, tehingute otsesest testimisest ning 
instituudi järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutatakse teiste 
audiitorite tööst saadud auditi tõendusmaterjali ning analüüsitakse juhtkonna esitisi.

KINNITAV AVALDUS

4. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 sätetele auditeeris kontrollikoda:

a) instituudi raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb finantsaruannetest (3) ja eelarve täitmise aruannetest (4) 
31. detsembril 2015. aastal lõppenud eelarveaasta kohta,

b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust.
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(1) ELT L 97, 9.4.2008, lk 1.
(2) Instituudi pädevust ja tegevust tutvustav täiendav teave on leitav selle veebisaidil www.eit.europa.eu.
(3) Finantsaruanded sisaldavad bilanssi ja tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara muutuste aruannet, oluliste arvestuspõ-

himõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid.
(4) Need koosnevad eelarve tulemiaruandest ja selle lisast.

http://www.eit.europa.eu/


Juhtkonna kohustused

5. Juhtkond vastutab instituudi raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest ning aastaaruande 
aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse eest (5):

a) juhtkonna kohustused seoses instituudi raamatupidamise aastaaruandega hõlmavad finantsaruannete koostamiseks ja 
õiglaseks esitamiseks vajaliku sisekontrollisüsteemi kavandamist, rakendamist ja käigushoidmist nii, et neis ei esineks 
pettusest või vigadest tingitud olulisi väärkajastamisi; komisjoni peaarvepidaja vastu võetud raamatupidamiseeskirja-
del (6) põhinevate asjakohaste arvestuspõhimõtete valimist ja rakendamist ning arvestushinnangute koostamist, mis 
on asjaolusid arvestades mõistlikud. Direktor kiidab instituudi raamatupidamise aastaaruande heaks pärast seda, kui 
peaarvepidaja on selle kogu olemasoleva teabe põhjal koostanud ning lisanud teatise, milles ta muu hulgas kinnitab, et 
omab piisavat kindlust selle kohta, et raamatupidamise aastaaruanne annab instituudi finantsolukorra kohta kõikides 
olulistes aspektides õige ja õiglase ülevaate;

b) alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse tagamiseks ning usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte järgimiseks on 
juhtkond kohustatud kavandama, rakendama ja käigus hoidma mõjusat ja tõhusat sisekontrollisüsteemi, mis hõlmab 
piisavat järelevalvet ja asjakohaseid meetmeid eeskirjade eiramise ja pettuse ärahoidmiseks ning vajaduse korral 
õiguslikke menetlusi valesti makstud või kasutatud vahendite tagasinõudmiseks.

Audiitori kohustused

6. Kontrollikoja kohustuseks on esitada oma auditi põhjal Euroopa Parlamendile ja nõukogule (7) kinnitav avaldus 
raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. 
Kontrollikoda viib auditi läbi kooskõlas IFACi rahvusvaheliste auditeerimisstandardite ja eetikanormidega ning INTOSAI 
kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvaheliste standarditega. Nende standardite kohaselt peab kontrollikoda auditi 
planeerima ja läbi viima viisil, mis annab talle piisava kindluse selle kohta, et instituudi raamatupidamise aastaaruanne ei 
sisalda olulisi väärkajastamisi ja selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed.

7. Auditi käigus viiakse läbi protseduure auditi tõendusmaterjali kogumiseks aruandes esitatud summade ja andmete 
ning alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Valitud protseduurid sõltuvad audiitori otsustusest, mis põhineb 
riskil, et aruanne võib sisaldada pettusest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi ning alustehingute mittevastavust 
Euroopa Liidu õigusraamistikust tulenevatele nõuetele. Asjakohaste auditiprotseduuride kavandamiseks võtab audiitor 
nimetatud riski hindamisel arvesse raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamisega seonduvaid mistahes 
sisekontrollimehhanisme, samuti alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse tagamiseks rakendatud järelevalve- ja 
kontrollisüsteeme. Audit hõlmab ka arvestuspõhimõtete asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning 
raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist. Käesoleva aruande ja kinnitava avalduse koostamisel võttis 
kontrollikoda arvesse sõltumatu välisaudiitori audititööd, mis hõlmas instituudi raamatupidamise aastaaruande 
kontrollimist vastavalt ELi finantsmääruse (8) artikli 208 lõikes 4 sätestatud nõuetele.

8. Kontrollikoda on seisukohal, et kogutud auditi tõendusmaterjal annab piisava ja asjakohase aluse kinnitava avalduse 
esitamiseks.

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

9. Kontrollikoja hinnangul kajastab instituudi raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides õiglaselt 
instituudi finantsolukorda 31. detsembri 2015. aasta seisuga ning instituudi finantstulemusi ja rahavooge lõppenud 
aastal vastavalt instituudi finantsmääruse sätetele ja komisjoni peaarvepidaja vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele.
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(5) Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 (ELT L 328, 7.12.2013, lk 42) artiklid 39 ja 50.
(6) Komisjoni peaarvepidaja vastu võetud raamatupidamiseeskirjad põhinevad Rahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsiooni 

koostatud rahvusvahelistel avaliku sektori raamatupidamisstandarditel (IPSAS), või vajaduse korral Rahvusvahelise Arvestusstan-
dardite Nõukogu koostatud rahvusvahelistel arvestusstandarditel (IAS)/rahvusvahelistel finantsaruandlusstandarditel (IFRS).

(7) Delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 artikkel 107.
(8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).



Alus märkusega arvamuse esitamiseks raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja 
korrektsuse kohta

Toetustega seotud rahastamiskõlblike kaudsete kulude arvutamisel kasutati eeskirjadevastast kindlat määra

10. Ajavahemikul 1. jaanuar 2014 kuni 31. detsember 2020 teeb EL oma osamakse instituudi eelarvesse Horisont 
2020 rahastamispaketist, mis tähendab, et instituut peab kohaldama Horisont 2020 eeskirju. Horisont 2020 on 
ajavahemikul 2007–2013 ellu viidud teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda 
raamprogrammi järglane, mis kiideti heaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 1982/2006/EÜ (9). EIT selles 
programmis ei osalenud.

11. Instituut viis oma finantsmääruse Horisont 2020 eeskirjadega vastavusse alates 1. jaanuarist 2014 ning toetustega 
seotud rahastamiskõlblike kaudsete kulude arvutamisel on sellest kuupäevast alates tohtinud kohaldada vaid ühtset 25 % 
kindlat määra (10). Pärast 2014. aasta äriplaanide hindamist oli EIT 2013. aasta oktoobris teadmis- ja innovaatikako-
gukondadele ametliku kirjaga teatanud, et see võib juhtuda. 2014. aasta toetuslepingute puhul, mis sõlmiti teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega 2014. aasta veebruaris, kohaldati seda sätet eirates endiselt 40 % määra avaliku sektori 
mittetulundusasutuste, kõrgkoolide, teadusasutuste ja VKEde puhul.

12. EIT finantsmäärusele eelnenud varasemate finantseeskirjade artikli 75 lõike 8 alusel oli 40 % määr lubatud. 
Finantseeskirjad tunnistati kehtetuks alates 1. jaanuarist 2014. EIT finantsmäärus näeb ette üleminekuperioodi nimetatud 
finantseeskirjade kahe artikli jaoks, kuid 40 % määra lubava artikli 75 lõike 8 puhul üleminekuperioodi ette nähtud ei 
ole. Ka Horisont 2020 eeskirjades ei ole sellist üleminekuperioodi ette nähtud. Üleminekut seitsmendalt 
raamprogrammilt programmile Horisont 2020 käsitlevate Horisont 2020 eeskirjade artikkel 57 sätestab, et „käesolev 
määrus (Horisont 2020 eeskirjad) ei mõjuta asjaomaste meetmete jätkumist ega muutmist, [—] samuti ei mõjuta see 
rahalist abi, mida komisjon või mõni rahastamisasutus annab otsuse nr 1982/2006/EÜ (seitsmes raamprogramm) alusel 
või mis tahes muude selliste õigusaktide alusel, mida kohaldatakse sellise abi suhtes 31. detsembri 2013. aasta seisuga 
ning mille kohaldamist asjaomaste meetmete suhtes jätkatakse kuni nende lõpuleviimiseni.“ EIT ei olnud aga seitsmenda 
raamprogrammi osa ja seega ei eraldanud selle raames toetust. Seega ei käi EIT finantseeskirjad selle toetuse [seitsmes 
raamprogramm] suhtes kohaldatavate õigusaktide alla. Horisont 2020 eeskirjade artikli 57 lõike 2 üleminekusätteid ei 
saa seetõttu 2014. aasta toetuslepingute ja nendega seotud maksete suhtes kohaldada.

13. Kehtiva õigusliku aluse puudumisel on rahastamiskõlblike kaudsete kulude hüvitamisel kohaldatud 40 % määr 
eeskirjadevastane. Selle määra kohaldamise tõttu maksti välja 5,5 miljonit eurot rohkem, mis moodustab 3 % 2015. aasta 
toetusmaksetest (11).

2014. aasta toetustega seotud tehingute järelkontrolli tulemus

14. 2015. aasta toetustega seotud tehingutest koostatud valimi järelkontrolli tulemusel leitud vigade tõttu moodustab 
allesjäänud veamäär peale punktis 13 kirjeldatud enammakse korrigeerimist 2 % 2014. aasta toetusmaksetest (ilma 
korrigeerimiseta 1,46 %).

Kombineeritud veamäär

15. Punktides 10–14 kirjeldatud asjaolude kombineeritud veamäär vastab 5 % 2015. aasta toetusmaksetest ja 4,9 % 
2015. aasta kogukuludest.

Märkusega arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse 
kohta

16. Välja arvatud märkusega arvamuse esitamise aluses (vt punktid 10–15) kirjeldatud asjaolude võimalik mõju, on 
kontrollikoja hinnangul 2015. aasta 31. detsembril lõppenud aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad 
tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed.

17. Järgnevad kommentaarid ei sea kontrollikoja arvamusi kahtluse alla.
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(9) ELT L 412, 30.12.2006, lk 1.
(10) EIT finantsmääruse artikli 90 lõige 1.
(11) Toetustega seotud 2015. aastal tehtud tehingud hõlmavad lõppmakseid ja toetuste ettemaksete 2015. aastal tehtud tasaarvestusi 

summas 183,3 miljonit eurot.



KOMMENTAARID TEHINGUTE SEADUSLIKKUSE JA KORREKTSUSE KOHTA

18. 2015. aastal teatas instituut teadmis- ja innovaatikakogukondadele, et instituudi esimese viie aasta (2010–2014) 
finantsosalus ei ületanud 25 % teadmis- ja innovaatikakogukondade kogukuludest. Teadmis- ja innovaatikakogukondade 
täiendavate tegevuste kehv määratlus ei võimaldanud aga selgelt hinnata, kas täiendavate tegevustega seotud kulusid peaks 
EIT eraldatava maksimaalse rahastamise arvutamisel arvesse võtma või mitte. Kontrollikoda järeldas oma eriaruandes nr 4/ 
2016, et see rahastamistingimus (mida kohaldatakse ka uuel perioodil 2014–2020) ei anna peaaegu mingit lisandväärtust 
ning selle piirangu kõrvaldamine kergendaks suuresti teadmis- ja innovaatikakogukondade partneritel lasuvat tegevus- ja 
finantsalase aruandluse koormat (12).

KOMMENTAARID SISEKONTROLLIMEHHANISMIDE KOHTA

19. Teadmis- ja innovaatikakogukondade partnerid, kes taotlevad enam kui 325 000 euro hüvitamist, peavad esitama 
finantsaruande õigsust kinnitava kontrollitõendi, mis peaks aitama instituudil teha kuludeklaratsioonide eelkontrolle (13). 
Tõendite kvaliteet on aga väga kõikuv, mis piirab neist saadavat kindlust ning sunnib instituuti tegema täiendavaid 
kontrolle.

KOMMENTAARID EELARVE HALDAMISE KOHTA

20. EIT asutamismääruses sätestatakse, et „EIT mobiliseerib avalikest ja eraallikatest eraldatud rahalised vahendid ja 
kasutab oma ressursse kooskõlas käesoleva määrusega. Eelkõige püüab ta hankida märgatava ja üha suurema osa oma 
eelarvest eraallikatest ja oma tegevusest saadud tulust“ (14). Vaatamata nimetatud sättele, milles viidatakse selgelt EIT 
eelarvele, moodustas Horisont 2020 rahastamispaketist saadav toetus 99 % instituudi 2015. aasta eelarvest.

21. Kuigi instituut võib kasutamata assigneeringud (assigneeringud, mis jäid aasta jooksul kulukohustustega sidumata 
või mis aasta lõpus kulukohustusest vabastati) järgmise kolme aasta eelarvesse lisada, (15) ei ajakohastanud instituut oma 
protsesse õigeaegselt, et lisada 2014. aasta eelarvest kasutamata jäänud 26,6 miljonit eurot aastate 2015–2017 eelarvetesse. 
Assigneeringute tõttu on teadmis- ja innovaatikakogukondade poolne vahendite kasutusmäär oodatust madalam.

22. Kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste määr oli kõrge II jaotises – 0,4 miljonit eurot ehk 44 % 
(2014. aastal 0,5 miljonit eurot ehk 36 %). Ülekandmised tulenesid peamiselt IT-lepingutest, mille kehtivus lõpeb alles 
järgneval aastal, ning koosolekutest, mille kohta ei olnud veel arvet saadud.

MUUD KOMMENTAARID

23. Euroopa Komisjoni algse plaani kohaselt pidi EIT saavutama majandusliku sõltumatuse 2010. aastal. Instituut 
saavutas aga 2011. aasta juuniks vaid osalise majandusliku sõltumatuse tingimusel, et hariduse ja kultuuri peadirektoraat 
teeb endiselt eelkontrolli toetustega seotud tehingute ja üle 60 000 eurost suuremate hangete üle.

24. 2014. aasta toetuslepingud kolme teadmis- ja innovaatikakogukonnaga kirjutati alla pärast toetustest rahastatud 
tegevuste alustamist 1. jaanuaril 2014. Lepingutele kirjutati algselt alla veebruaris 2014, kuid lepingumuudatused, mis 
hõlmasid täiendavat rahastamist summas 38 miljonit eurot, allkirjastati alles 2014. aasta märtsi lõpus.

25. Instituut rahastab EIT Digital Master programmi, milles osaleb 16 Euroopa ülikooli. Ülikoolide kulud hüvitatakse, 
eraldades maksimaalselt 8 000 euro suurune toetus üliõpilase kohta (vastavalt Erasmus Mundus programmi eeskirjadele), 
ning kattes tegelikud kulud (mis sisaldab ka kindlaksmääratud summat kaudsete kulude katmiseks). Selle mudeli alusel 
maksti 2015. aastal ülikoolidele keskmiselt 15 000 eurot üliõpilase kohta (kaasa arvatud kindlasummaline makse). Mudelit 
ei ole aga kunagi ametlikult määratletud ning ei võimalda teha vahet kindlasummalise toetusega hüvitatavate tegevuste ja 
tegelike kulude alusel hüvitatavate tegevuste vahel. Instituut peaks hakkama kasutama selget ametlikult määratletud mudelit, 
mille puhul deklareeritakse kulud ühte meetodit kasutades (näiteks põhjendatud kindlasummaline hüvitis).
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(12) Eriaruanne nr 4/2016: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut peab oodatud mõju saavutamiseks muutma oma toetuse 
andmise mehhanisme ja oma ülesehitust

(13) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1290/2013 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 81) artikkel 34.
(14) Määruse (EÜ) nr 294/2008 artikli 5 lõike 1 punkt d.
(15) EIT finantsmääruse artikli 14 lõige 1.

http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=35819
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=35819


26. Oma järelevalvenõukogu otsuse alusel maksis üks teadmis- ja innovaatikakogukond enda 55 töötajale lisatasudena 
brutosummas 646 000 eurot (individuaalsed lisatasud summas kuni 100 000 eurot), mille instituut täies mahus hüvitas. 
Selliste lisatasude maksmine ainult avaliku sektori vahenditest on ebatavaline ning seda tuleks võtta arvesse EIT palkadeks 
eraldatava toetuse ülempiiri määramisel, mida kohaldatakse alates 2016. aasta toetuslepingust. Ka üks teine teadmis- ja 
innovaatikakogukonna partner ei pidanud usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttest kinni, ostes suhtekorraldusteenuseid, 
mille päeva maksumus oli 800–3 250 eurot inimese kohta. Instituut hüvitas ka need kulud täies mahus.

27. Instituut kasutas 2015. ja 2016. aastal toimuvate innovatsiooniteemaliste konverentside korraldamiseks komisjoni 
raamlepingut. Raamlepingu alusel telliti teenuseid, mille hinnad ei olnud raamlepingus ära toodud. Nende teenuste hinnad 
ulatuvad 800 euro suurusest päevatasust nooremkonsultandile kuni 2 250 euro suuruse päevatasuni vanemkonsultandile 
(mis on ligi neli korda suurem raamlepingus määratletud tippjuhi tasust). Selliste hindadega ostetud teenuste maksumuseks 
on enam kui 100 000 eurot konverentsi kohta.

EELMISTE AASTATE KOMMENTAARIDE PÕHJAL VÕETUD MEETMED

28. Kontrollikoja eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud parandusmeetmete ülevaade on esitatud lisas.

IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Baudilio TOMÉ MUGURUZA, võttis käesoleva aruande vastu 
13. septembri 2016. aasta koosolekul Luxembourgis.

Kontrollikoja nimel

president

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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LISA

Eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud meetmed

Aasta Kontrollikoja kommentaar

Parandusmeetmete võtmise 
seis

(lõpetatud/pooleli/ 
alustamata/ei kohaldata)

2012

Lisaks punktides 9–13 kirjeldatud asjaoludele ei olnud 2010. ja 2011. aastal 
allkirjastatud toetuslepingute (mille alusel tehti 2012. aastal väljamakseid) 
eelarved piisavalt üksikasjalikud. Puudus seos heakskiidetud rahaliste vahendite 
ja läbiviidava tegevuse vahel. [Toetuslepingutes …] ei määratud kindlaks eeskirju 
kaupade ja teenuste hankimiseks teadmis- ja innovaatikakogukondade ning 
nende partnerite poolt.

Lõpetatud

Toetuslepingutes ei seatud kulukategooriatele (personalikulud, allhanked, 
õigusteenused jne) eraldi ülempiire. Alustamata (1)

2012

Instituut teostas eelkontrolli käigus ka kõigi rahastatud projektide tehnilist 
kontrolli. Puudusid aga mõõdetavad eesmärgid, mis takistas projektide tegevuse 
ja tulemuste mõjusat hindamist. Äriplaanides ei määratletud üksikasjalikult 
läbiviidavat tegevust ega seatud selgeid vahe-eesmärke, tegevuste tulemusees-
märke ega kvaliteedikriteeriume.

Lõpetatud

2012

2011. aastast üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute ligi 22 miljoni 
euro suurusest summast tühistati 2012. aastal ca 10 miljonit eurot (45 %). 
Tühistamise kõrge määr tuleneb peamiselt sellest, et toetusesaajad deklareerisid 
2011. aasta toetuslepingute alusel vähem kulusid, kui eeldati (9,2 miljonit eurot 
ehk 92 % tühistatud ülekandmistest).

Ei kohaldata

2013

Kolme teadmis- ja innovaatikakogukonnaga sõlmitud partnerluse raamlepingu-
tes on sätestatud, et instituudi finantsosalus võib katta kuni 25 % teadmis- ja 
innovaatikakogukondade kogukuludest esimesel neljal aastal, st 1. jaanuarist 
2010 kuni detsembrini 2013. Teadmis- ja innovaatikakogukondade edastatud 
arvandmete kohaselt järgiti seda ülemmäära kõigi kolme teadmis- ja 
innovaatikakogukonna puhul. Neid andmeid ei auditeerita aga enne 2015. 
aastat, mistõttu puudub asjakohane auditi tõendusmaterjal selle kohta, et 
instituudi osalus 25 % ülemmäära ei ületanud.

Lõpetatud

2014

EIT on järk-järgult parandanud teadmis- ja innovaatikakogukondade väljamak-
setaotluste kontrollimist. Väljundite kontrollimine on aga ajakavast maas. 
Teadmis- ja innovaatikakogukondade äriplaanides on projektide oodatavad 
väljundid endiselt ebapiisavalt määratletud; lisaks puudub selge seos kavandatud 
väljundite ja rahastamiskõlblike kulude vahel partnerite ja kulukategooriate 
kaupa. Kontrollikoda leidis ka juhtumeid, kus EIT toetus maksti täies mahus 
välja, kuigi osa äriplaanis seatud eesmärkidest jäi saavutamata.

Lõpetatud

2014

Instituut hindas oma 2014. aasta eelarvelised vajadused 13,1 miljoni euro 
(5,6 %) võrra tegelikust suuremaks (2013. aastal 3,4 miljonit eurot ehk 2,5 %) ja 
olemasolevast 233,1 miljonist eurost kaeti kulukohustustega vaid 220 miljonit. 
Eelarve täitmise madal määr on peamiselt tingitud teadmis- ja innovaatikako-
gukondade tegevuse toetusteks mõeldud assigneeringute mittekasutamisest 
(11,4 miljonit eurot). Toetuslepingute sõlmimise aluseks olnud teadmis- ja 
innovaatikakogukondade äriplaanide toetamiseks ei olnud vaja instituudi 2014. 
aasta assigneeringuid kasutada. Vastavalt instituudi finantsmäärusele lisatakse 
kasutamata assigneeringud instituudi aastate 2015–2017 eelarvetesse.

Pooleli (2)
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Aasta Kontrollikoja kommentaar

Parandusmeetmete võtmise 
seis

(lõpetatud/pooleli/ 
alustamata/ei kohaldata)

2014

Kuigi teadmis- ja innovaatikakogukonnad peavad välja töötama strateegiad, mis 
tagavad nende rahalise jätkusuutlikkuse, sõltuvad nad endiselt (st kava viiendal 
tegevusaastal) täies mahus instituudi ja teadmis- ja innovaatikakogukondade 
partnerite eraldatavast rahastamisest.

Pooleli (3)

2014

Alates instituudi loomisest aastal 2009 on organisatsiooni probleemiks olnud 
suur tööjõu voolavus ning juhtkonna tasandi ebastabiilsus. 2014. aasta juunis 
otsustas instituudi nõukogu saata instituudi direktori 11 kuuks pikaajalisse 
teaduslähetusse Euroopa Ülikool-Instituudi juurde Firenzes; lähetus kestab kuni 
direktori mandaadi lõppemiseni. Direktori kohusetäitja asus tööle augustis 
2014 (kohe, kui ta oli tööle võetud ja tegevjuhiks nimetatud) ning on kuue aasta 
jooksul juba neljas inimene direktori ametikohal. 2015. aasta juulis avaldati 
vaba ametikoha teade uue direktori leidmiseks.

Pooleli (4)

2014

Kaks osakonnajuhataja ametikohta on püsinud alates 2013. aastast täitmata. 
Ühte neist täidab alates 2013. aastast kohusetäitja, mis on vastuolus 
personalieeskirjades sätestatud tingimusega (maksimaalselt üks aasta). Teist 
täidab tegevjuht, kes on samas ka direktori kohusetäitja, ning täidab seega 
samaaegselt kolme rolli.

Pooleli (5)

2014
Olukord on võrreldes 2013. aastaga küll paranenud, ent 2014. aasta lõpus oli 
20 % EIT ametikohtade loetelu ametikohtadest endiselt täitmata (2013. aasta 
lõpus kolmandik ametikohtadest).

Pooleli (6)

2014

Asjaolu rõhutamine

Ilma punktis 9 esitatud märkuseta arvamust kahtluse alla seadmata juhib 
kontrollikoda tähelepanu asjaolule, et instituudi panus teadmis- ja innovaati-
kakogukondade rahastamisse võib esimese viie aasta jooksul (1. jaanuar 2010 – 
31. detsember 2014) moodustada kuni 25 % teadmis- ja innovaatikakogukon-
dade kogukuludest. Teadmis- ja innovaatikakogukondade edastatud arvandmete 
kohaselt seda ülemmäära ka järgiti. 31. märtsiks 2015 sai EIT audititõendid 
teadmis- ja innovaatikakogukondade täiendavate tegevuste kulude kohta 
ajavahemikus 2010–2014. Lisaks audititõendite saamisele uuris EIT 2015. 
aastal teadmis- ja innovaatikakogukondade täiendavaid tegevusi; uuringu 
eesmärk oli tagada, et rahastataks vaid kõigile õiguslikele ja sisulistele 
tingimustele vastavaid täiendavad tegevusi – näiteks peab täiendav tegevus 
olema seotud EIT rahastatava teadmis- ja innovaatikakogukonna lisaväärtust 
andva tegevusega.

Lõpetatud

(1) EIT kehtestas 2016. aastast alates EIT eraldatava maksimaalse rahastamise ülemmäära teadmis- ja innovaatikakogukondade haldus- ja 
üldkuludele ning individuaalsete teadmis- ja innovaatikakogukondade juhatuse töötajatele. EIT ei ole aga kavandanud edasisi 
konkreetseid sellealaseid parandusmeetmeid, nagu märgitud EIT vastuses eelarveaasta 2012. raamatupidamise aastaaruannet 
käsitlevale kontrollikoja iga-aastasele eriaruandele.

(2) Instituut hindas oma 2015. aasta eelarvelised vajadused 25 miljoni euro (9,4 %) võrra tegelikust suuremaks; kulukohustustega kaeti 
vaid 241,6 miljonit. Eelarve täitmise madala määra põhjus oli endine. Kasutamata assigneeringud võib lisada aastate 2016–2018 
eelarvetesse.

(3) Teadmis- ja innovaatikakogukondade partnerite 2014. aasta deklareeritud kulu oli 0,3 miljonit eurot.
(4) 2015. aastal oli tööjõu voolavuse määr 17 % (2015 aasta alguses täidetud ametikohad). Uue direktori ametisse määramise menetlus 

on endiselt pooleli.
(5) Üks osakonnajuhataja ametikoht on täidetud, teine on endiselt täitmata ja osakonda juhib alates 2013. aastast kohusetäitja.
(6) 2015. aasta lõpus oli 16 % EIT ametikohtade loetelu ametikohtadest täitmata.
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INSTITUUDI VASTUS

10–13. EIT ei nõustu kontrollikoja järeldusega, sest ühtegi enammakset ega eeskirjadele mittevastavat makset teadmis- ja 
innovaatikakogukondade kaudsete kulude hüvitamiseks 2014. aasta toetuslepingute alusel ei tehtud.

EIT on osa raamprogrammist „Horisont 2020“ ja peab „Horisont 2020“ osalemise ja levitamise eeskirju kohaldama alates 
1. jaanuarist 2014. „Horisont 2020“ osalemise ja levitamise eeskirjade artikli 57 lõikes 2 on selgesõnaliselt sätestatud 
järgmised üleminekumeetmed: käesolev määrus ei mõjuta „asjaomaste meetmete jätkumist ega muutmist, sealhulgas nende 
täielikku ega osalist tühistamist, kuni nende lõpuleviimiseni, samuti ei mõjuta see rahalist abi, mida komisjon või mõni 
rahastamisasutus annab otsuse nr 1982/2006/EÜ alusel või mis tahes muude selliste õigusaktide alusel, mida kohaldatakse 
sellise abi suhtes 31. detsembri 2013. aasta seisuga ning mille kohaldamist asjaomaste meetmete suhtes jätkatakse kuni 
nende lõpuleviimiseni“. EIT toimib „rahastusorganina“ ja EIT-määrus toimib selle konkreetse sätte kohaldamisel „mis tahes 
muude õigusaktidena“. EIT rahalisele abile 31. detsembril 2013 kohaldatavad õigusaktid ja EIT-finantseeskirjad lubasid 
selgesõnaliselt kõrgharidus-, teadus-, avaliku sektori mittetulundusasutustel ja VKEdel kaudsete kulude aruandluses kasutada 
40 % määra. Seetõttu kasutasid need organid 40 % määra 2014. aasta toetuslepingute alusel seaduslikult ja korrektselt. Et 
enammaksu ei toimunud, ei nõustu EIT kontrollikoja järeldusega. Kuigi EIT tõepoolest teatas teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele oktoobris 2013 programmi „Horisont 2020“ kaudsete kulude aruandluse eeskirjade võimalikest 
muudatustest, toimus see enne, kui Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 11. detsembril 2013 vastu programmi„Horisont 
2020“ osalemise ja levitamise eeskirjad, sealhulgas eespool nimetatud üleminekusätted artiklis 57. Tuginedes vastuvõetud 
üleminekusätetele, ei pidanud EIT keelama kõrgharidus-, teadus-, avaliku sektori mittetulundusasutustel ja VKEdel kasutada 
kaudsete kulude aruandluses 40 % määra.

Õige konteksti loomiseks on vaja meenutada protsessi, kuidas 2014. aasta toetuslepingud kehtestati. 2014. aasta EIT ning 
teadmis- ja innovaatikakogukondade vahelised toetuslepingud põhinevad teadmis- ja innovaatikakogukondade 2014. aasta 
äriplaanidel, mille teadmis- ja innovaatikakogukonnad koostasid 2013. aasta jooksul. EIT kuulutas välja iga-aastase konkursi 
2014. aasta äriplaanide koostamiseks, edastades teadmis- ja innovaatikakogukondadele äriplaani juhised aprillis 2013. 
Kooskõlas EIT antud suunistega töötasid teadmis- ja innovaatikakogukonnad koostöös oma partneritega välja 2014. aasta 
äriplaanid ning esitasid need EIT-le 30. septembriks 2013. Pärast seda, kui EIT hindas koos välisekspertidega 2014. aasta 
äriplaane, tegi EIT juhatus 5. detsembril 2013. aastal otsuse teadmis- ja innovaatikakogukondade 2014. aasta toetusraha 
jagamise kohta. Juhatuse otsuse põhjal parandasid teadmis- ja innovaatikakogukonnad jaanuaris 2014 oma äriplaane, et viia 
need vastavusse eraldatud vahenditega. Toetused andis välja EIT direktor ja toetuslepingud allkirjastati veebruaris 2014. 
Kooskõlas õiguskindluse põhimõttega ei muudeta rahastamise reegleid pärast konkursi väljakuulutamist.

Seetõttu ning kooskõlas programmi „Horisont 2020“ osalemise ja levitamise eeskirjades kehtestatud üleminekukorraga, ei 
tohiks „Horisont 2020“ osalemise ja levitamise eeskirjade uue määruse jõustumine mõjutada asjaomaste meetmete 
jätkamist (st teadmis- ja innovaatikakogukondade 2014. aasta äriplaanid, mille EIT kehtestas ja hindas 2013. aastal) kuni 
EIT rahalise abi andmiseni. See toetuse andmine oleks pidanud toimuma 31. detsembri 2013. aasta seisuga kohaldatavate 
õigusaktide alusel.

EIT ei kuulunud tõepoolest teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise ning tutvustamistegevuse seitsmendasse 
raamprogrammi (FP7). Kuid EIT kuulub programmi „Horisont 2020“ ning suurem osa teadmis- ja innovaatikakogukondade 
partneritest on nii FP7 kui ka muude „Horisont 2020“ programmide järgi abisaajad. Seetõttu on asjakohane rakendada 
sama 40 % määra ülemineku jaoks „Horisont 2020“-eelsest EIT rahalisest abist programmile „Horisont 2020“ nagu FP7st 
programmile „Horisont 2020“.

Pealegi on oluline meenutada, et konkursikutsed FP7 alusel algatas teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat alles 
detsembris 2013 ja sellest tulenenud toetuslepingud allkirjastati alles oktoobris 2014. Paljud neist toetuslepingutest 
kehtivad veel aastal 2016 ning järgivad FP7 õigusraamistikku, mis põhineb samadel „Horisont 2020“ osalemise ja 
levitamise eeskirjade üleminekusätetel. EIT ei eeliskohelnud oma abisaajaid (teadmis- ja innovaatikakogukondade partnerid), 
kellele kohaldati 40 % määra 2014. aasta toetuslepingutes.

14. Nagu selgub EIT 2015. aasta konsolideeritud majandusaasta tegevusaruandest, on 2014. aasta toetuslepingute alusel 
tehtud 2015. aasta toetustehingute allesjäänud veamäär pärast eel- ja järelkontrolli 1,46 %.
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15. Punktidele 10–14 antud vastustes kirjeldatud põhjustel on 2015. aasta toetustega seotud tehingute veamäär EIT 
arvutuste järgi 1,46 %.

18. EIT oli saanud sõltumatutelt audiitoritelt auditeerimistunnistused teadmis- ja innovaatikakogukondade lisategevuse 
kohta 31. märtsiks 2015, tagamaks, et EIT finantsosalus ei ületanud 25 % aastatel 2010–2014. Auditeeritud andmetele 
tuginedes on aastatel 2010–2014 rahastamise protsendid järgmised: Climate KIC – 16 %, KIC InnoEnergy – 19 % ja EIT 
Digital – 21 %.

Kuna protsendid on oluliselt madalamad kui EIT ning teadmis- ja innovaatikakogukondade vahel sõlmitud partnerluse 
raamlepingus sätestatud 25 % ülemmäär, on EIT kinnitanud vastavust kohaldatavale õiguslikule alusele.

Siiski aktsepteerisid komisjon ja EIT kontrollikoja eriaruandes 4/2016 toodud ettepanekut kõrvaldada EIT õiguslikust 
alusest 25 % rahastamistingimus, et leevendada teadmis- ja innovaatikakogukondade partneritel lasuvat tegevus- ning 
finantsalase aruandluse koormat. Kuni selle muudatuse heakskiitmiseni rakendab EIT praegu kehtivat õiguslikku alust.

19. EIT rakendab raamprogrammis „Horisont 2020“ teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi välja töötatud 
auditeerimissertifikaadi metoodikat alates 2014. aasta toetuslepingutest. Parandatud metoodika sisaldab üksikasjalikke 
juhiseid ja kokkulepitud protseduure, samuti 63 standardset faktilist järeldust, mis hõlmavad kõiki kulukategooriaid.

Peale selle on EIT välja töötanud põhjaliku toetuse tagamise strateegia, mis on üles ehitatud nii eel- kui ka järelkontrollile, 
sealhulgas finantsaruande õigsust kinnitav tõend, et tagada tehingute seaduslikkus ja korrektsus.

20. EIT tõlgendab kohaldatavat õiguslikku alust erinevalt. EIT alusmääruse põhjendus 16 selgitab nimetatud määruse 
artikli 5 lõiget d järgmiselt: „Seepärast loodetakse, et tööstus-, finants- ja teenustesektorid annavad märkimisväärse panuse 
EIT ja eelkõige teadmis- ja innovaatikakogukondade eelarvetesse. Teadmis- ja innovaatikakogukondade eesmärgiks peaks 
olema erasektorist pärit toetuste osakaalu maksimeerimine.“

Selles valguses on EIT seisukohal, et EIT koondab rahalisi vahendeid peamiselt avalikust ning erasektorist nende teadmis- ja 
innovaatikakogukondade kaudu. Seetõttu tõlgendab EIT tsiteeritud artiklit selliselt, et see hõlmab EIT eelarvele viidates ka 
teadmis- ja innovaatikakogukondade eelarvet. Selles valguses on EIT koondanud edukalt rahalisi vahendeid avalikust ning 
erasektorist oma teadmis- ja innovaatikakogukondade kaudu. Finantseerimise osatähtsus muudest allikatest peale EIT kolme 
esimese vooru teadmis- ja innovaatikakogukondade eelarves on enamasti seotud teadmis- ja innovaatikakogukondade 
deklareeritud lisategevusega ning oli aastatel 2010–2014 vastavalt 84 % (Climate-KIC), 81 % (KIC InnoEnergy) ja 79 % (EIT 
Digital).

21. EIT sai teadmis- ja innovaatikakogukondade 2014. aasta toetuslepingute kasutamata 26,6 miljoni euro suurusest 
summast teadlikuks, kui teadmis- ja innovaatikakogukonnad taotlesid märtsis 2015 tegelikku summat suuruses 
187,2 miljonit eurot. Tol ajal ei olnud võimalik enam tühistada kasutamata assigneeringuid aastaks 2014, mille oleks 
saanud ainult siis lisada järgmise kolme aasta eelarvesse.

2014. aasta toetuslepingute raames saadud õppetundide otsese tagajärjena vaatas EIT eelarve läbi ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondadel paluti oktoobris 2015 läbi vaadata oma 2015. aasta äriplaanid ja eelarved ning nad esitasid 
parandatud äriplaanid ja eelarved novembris 2015. Teadmis- ja innovaatikakogukondade eelarvete vähendamise 
tulemusena saab EIT vabastada kasutamata summad, mis tunnistatakse seejärel kehtetuks ning lisatakse uuesti 2016. 
aasta tulude ja kulude eelarvestusse. See näitab, et EIT eelarve haldamine on tihedas koostöös teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega oluliselt paranenud.

Selles kontekstis on kontrollikoja eriaruandes 4/2016 toodud ettepanekud asjakohased. EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade vahel enne tegevuse alustamist allkirjastatud toetuslepingud, mis hõlmavad pikemat ajavahemikku 
kui kalendriaasta, peaks parandama teadmis- ja innovaatikakogukondade olemasolevate vahendite tõhusamat kasutamist.

22. Kontrollikoja aruandes märgitud kogusumma koosneb assigneeringute planeeritud ülekandmistest, mis olid 
vajalikud sellise tegevuse iseloomu tõttu, nagu teenused, mille kehtivus lõpeb alles järgneval aastal, ning 2015. aastal peetud 
koosolekutest, mille kohta saadi arve alles jaanuaris 2016. Assigneeringute planeeritud ülekandmised ei näita EIT eelarve 
haldamise puudusi, vaid see on standardne eelarve haldamise vahend.

23. EIT palus komisjonil alustada uuesti protsessi, millega saavutada täielik majanduslik sõltumatus. Komisjon kehtestas 
mais 2016 protsessi tegevus- ja ajakava. Soovitusliku ajakava järgi lõpetab komisjon majandusliku sõltumatuse hindamise 
aruande ajavahemikul detsember 2016 kuni jaanuar 2017.
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24. Seoses EIT eelarve aastasuse põhimõttega ja asjaoluga, et ELi eelarvet ei võeta tavaliselt vastu enne detsembri 
keskpaika, ei saa konkreetse aasta toetuslepinguid allkirjastada enne selle aasta 1. jaanuari. EIT kohustus vähendama 
teadmis- ja innovaatikakogukonna tegevuskavades märgitud algusaja ja toetuslepingu allkirjastamise vahelist aega. Selle 
tulemusena allkirjastati 2014. aasta toetuslepingud kolme teadmis- ja innovaatikakogukonnaga veebruaris 2014.

Mis puutub märtsis 2014 allkirjastatud toetuslepingute muudatustesse, on oluline märkida, et EIT 2014. aasta eelarvet 
saatis märkimisväärne ebakindlus mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) ja programmiga „Horisont 2020“ seotud 
käimasolevate läbirääkimiste tõttu. Seetõttu oli EIT juhatus ettevaatlikum ning otsustas septembris 2013 eraldada 2014. 
aasta toetuslepinguteks esimese osamaksena üksnes 180 miljonit eurot. Pärast 2014. aasta eelarve kinnitamist eraldas EIT 
teise osamaksena märtsis 2014 kolmele teadmis- ja innovaatikakogukonnale toetusteks kokku 38,5 miljonit eurot.

25. Kindlasummaliste hüvitistega kaetud haridustegevust ja tegelikke kulusid saab eristada EIT Digital Mastersi 
programmis. Kindlasummalised õppemaksud katavad tehnikaalaste kursuste üliõpilaste osalemisega seotud ülikoolide 
kulusid. Teiselt poolt on tegelikel kuludel põhinev teavitatud tegevus seotud EIT Digitali konkreetsete õpitulemustega ja 
pakuvad osalevate ülikoolide standardsete magistriprogrammidega võrreldes üliõpilastele lisandväärtust.

EIT nõustub, et ta peaks kulude aruande lihtsustamiseks hakkama kasutama teadmis- ja innovaatikakogukondade 
magistriprogrammide rahastamisel kindlasummalise hüvitise mudelit, kui saadaval on piisavalt statistilisi andmeid, mis 
võimaldavad luua sellise kindlasummalise hüvitise, mis oleks kooskõlas ELi finantsmääruse artikli 124 lõikes 2 sätestatud 
nõuetega.

26. EIT on seisukohal, et lisatasud kui teadmis- ja innovaatikakogukondade juhtkonna põhitöötasu muutuvkompo-
nendid järgivad kõiki asjakohaseid eeskirju ning määrusi, eelkõige „Horisont 2020“ annoteeritud toetuslepingu osa 1.1.3, 
mis määrab abikõlblikkuse tingimused abisaajate makstud muutuvkomponentidele. Täpsemalt olid muutuvkomponendid 
töölepingutega lubatud, need määrati objektiivsetele tingimustele tuginedes, mille teadmis- ja innovaatikakogukondade 
juriidiline isik dokumenteeris ja EIT kontrollis. Tegelik töötajatele makstud netosumma oleneb kinnipeetava tulumaksu 
määrast ja töötajate individuaalsest maksustamisest. Tuginedes maksumäärale, mis on kontrollikoja aruande järgi umbes 
40–50 % brutosummast, oli netosumma keskmiselt umbes 6 000–7 000 eurot inimese kohta.

Kuigi lisatasude maksmine sarnaselt töötasu muutuv- ja tulemuspõhistele komponentidele võib olla ebatavaline, on 
teadmis- ja innovaatikakogukondade kui ärile orienteeritud organisatsioonide eesmärgid, nagu finantsiline jätkusuutlikkus, 
samuti ebatavalised ja neid ei leia teistest programmidest. Muutuvkomponentide kasutamine põhipalga osana võib anda 
mõjusa ajendi heade tulemuste saavutamiseks ja aitab tagada kuludele vastava tulu. Tegelikult peetakse teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tulemuspõhist tasustamist ärile orienteeritud mudeli puhul kõige sobivamaks. Peale selle on 
oluline märkida, et EIT panust teadmis- ja innovaatikakogukondade juhtkonnale makstud palkades, sealhulgas lisatasudes, 
hoitakse alla ülemmäära, mille EIT on kehtestanud 2016. aasta toetuslepingutes.

Lõpetuseks on EIT seisukohal, et kontrollikoja eriaruande 4/2016 3. soovitus on siinkohal oluline. Kontrollikoja järgi „peaks 
ta saavutama suurema iseseisvuse ja kasutama „Horisont 2020“ õigusliku aluse pakutavat paindlikkust. Eelkõige peaks 
instituut vastu võtma teadmis- ja innovaatikakogukondade partnerite vajadustele vastavad eeskirjad.“ See on täpselt see, 
mida EIT on teinud kõnealuse teadmis- ja innovaatikakogukonna juriidilise isiku kehtestatud tulemuspõhise tasustamise 
süsteemi vastuvõtmisel.

Mis puutub teise teadmis- ja innovaatikakogukonna partneri – tuntud avaliku ülikooli – hangitud suhtekorraldusteenustesse, 
on oluline märkida, et suhtekorraldusteenuseid pakkuv alltöövõtja valiti võistleva pakkumismenetluse käigus, mis korraldati 
täielikus kooskõlas teadmis- ja innovaatikakogukonna partneri riigihanke eeskirjadega. Seetõttu on EIT seisukohal, et 
kuludele vastav tulu on tagatud ja usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtteid on järgitud. Auditi järeldus usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta on ebaselge, kuna kontrollikoda ei ole teadmis- ja innovaatikakogukonna partneri hangitud teenuste 
kohta esitanud võrdlusaluseid hindasid.

27. Alltöövõtja oli identifitseeritud ja raamlepingu töövõtja sõlmis temaga lepingu, mis on kooskõlas komisjoni 
raamlepingu sätetega. Ta pakkus erialateenuseid, nagu INNOVEITile algprojekti koostamine, atraktiivse ja sidusa programmi 
projekteerimine ning kolmepäevase ürituse modereerimine/hõlbustamine.
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Raamlepingu töövõtjalt saadud teabe kohaselt on nad viimastel aastatel töötanud koos kõnealuse alltöövõtjaga mitme 
komisjoni peadirektoraadi ürituse korraldamisel. Alltöövõtja standardmaksumus nende ürituste korraldamise eest oli 
2 500 eurot vanemkonsultandile ja 900 eurot nooremkonsultandile. Tegelikult rakendas alltöövõtja INNOVEITi puhul 10 % 
allahindlust. Raamlepingu töövõtja, kes teeb koostööd ka teiste moderaatoritega, kinnitas EIT-le samuti, et kehtestatud 
maksumus on selliste teenuste turuülevaadet arvestades konkurentsivõimeline.

2 250 eurot vanemkonsultandile on seega turuhind, mis peegeldab nii kõrgtasemel oskusi kui ka pädevust, mida on vaja 
nõutud ülesannete täitmiseks ja esitatud töö tegemiseks, mis oli peamiselt kontseptuaalne (ja konverentsi korraldusega 
logistiliselt mitte seotud). Lõpuks on oluline märkida, et vastastikuse mõistmise memorandum, mis allkirjastati hariduse ja 
kultuuri peadirektoraadi ning EIT vahel seoses selle raamlepingu hankega, sätestab, et EIT ei saanud osaleda 
institutsioonidevahelises pakkumismenetluses ja seejärel hankida samu kaupu või teenuseid teiste vahenditega. Seega 
pidi EIT kasutama INNOVEITi ürituste korraldamiseks komisjoni raamlepingut. 
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