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SISSEJUHATUS 

1. Brüsselis asuv Teadusuuringute Rakendusamet (edaspidi „rakendusamet”) 

asutati komisjoni otsusega 2008/46/EÜ1. Rakendusamet loodi piiratud ajaks, 

mis algas 1. jaanuaril 2008 ning lõpeb 31. detsembril 2017, liidu teatud 

teadusuuringute haldamiseks2

KINNITAVAT AVALDUST TOETAV TEAVE 

. 15. juulil 2009 andis Euroopa Komisjon 

rakendusametile ametlikult administratiivse ja tegevusautonoomia. 

2. Kontrollikoja auditi lähenemisviis koosneb analüütilistest 

auditiprotseduuridest, tehingute otsesest testimisest ning rakendusameti 

järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste kontrollimehhanismide 

hindamisest. Lisaks kasutatakse vajaduse korral teiste audiitorite tööst saadud 

auditi tõendusmaterjali ning analüüsitakse juhtkonna esitisi. 

KINNITAV AVALDUS 

3. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 sätetele auditeeris 

kontrollikoda: 

a) rakendusameti raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb 

finantsaruannetest3 ja eelarve täitmise aruannetest4

                                            
1 ELT L 11, 15.1.2008, lk 9. 

 31. detsembril 

2013. aastal lõppenud eelarveaasta kohta, ning 

2 II lisas esitatakse teavitaval eesmärgil kokkuvõte rakendusameti pädevusest ja 
tegevusest. 

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

4 Need koosnevad eelarve tulemiaruandest ja selle lisast. 
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b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 

korrektsust. 

Juhtkonna kohustused 

4. Juhtkond vastutab rakendusameti raamatupidamise aastaaruande 

koostamise ja õiglase esitamise eest ning aastaaruande aluseks olevate 

tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse eest5

a) juhtkonna kohustused seoses rakendusameti 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 poolt vastu võetud 

raamatupidamiseeskirjadel

: 

6

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 

 põhinevate asjakohaste arvestuspõhimõtete 

valimist ja rakendamist; arvestushinnangute koostamist, mis on asjaolusid 

arvestades mõistlikud. Direktor kiidab rakendusameti 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 rakendusameti finantsolukorra kohta kõikides 

olulistes aspektides õige ja õiglase ülevaate; 

                                            
5 Määruse (EL) nr 966/2012 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) artiklid 62 ja 68 

koostoimes artiklitega 53 ja 58. 

6 Komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjad põhinevad 
Rahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsiooni koostatud rahvusvahelistel 
avaliku sektori raamatupidamisstandarditel (IPSAS), või vajaduse korral 
Rahvusvahelise Arvestusstandardite Nõukogu koostatud rahvusvahelistel 
arvestusstandarditel (IAS) / rahvusvahelistel finantsaruandlusstandarditel (IFRS). 
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ja pettuse ärahoidmiseks ning vajaduse korral õiguslikke menetlusi valesti 

makstud või kasutatud vahendite tagasinõudmiseks.  

Audiitori kohustused 

5. Kontrollikoja kohustuseks on esitada oma auditi põhjal Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule7

6. 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 hinnangul riskidele, et aruanne võib sisaldada pettusest või vigadest 

tulenevaid olulisi väärkajastamisi ning alustehingute mittevastavust Euroopa 

Liidu õigusraamistikust tulenevatele nõuetele. Asjakohaste auditiprotseduuride 

kavandamiseks võtab audiitor nimetatud riskide 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. 

 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 rakendusameti raamatupidamise aastaaruanne 

ei sisalda olulisi väärkajastamisi ja selle aluseks olevad tehingud on 

seaduslikud ja korrektsed. 

7. Kontrollikoda on seisukohal, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja 

asjakohane kinnitava avalduse esitamiseks. 

                                            
7 Määruse (EL) nr 966/2012 artikkel 162. 
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Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta 

8. Kontrollikoja hinnangul kajastab rakendusameti raamatupidamise 

aastaaruanne kõigis olulistes aspektides õiglaselt rakendusameti 

finantsolukorda 31. detsembri 2013. aasta seisuga ning rakendusameti 

finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt rakendusameti 

finantsmääruse sätetele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud 

raamatupidamiseeskirjadele. 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute 
seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 

9. Kontrollikoja hinnangul on rakendusameti 2013. aasta 31. detsembril 

lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad 

tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed. 

 

EELMISE AASTA KOMMENTAARIDE PÕHJAL VÕETUD MEETMED 

10. Ülevaade kontrollikoja eelmise aasta kommentaaride põhjal võetud 

parandusmeetmetest on esitatud I lisas

 

. 

IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Milan Martin CVIKL, võttis käesoleva 

aruande vastu 8. juuli 2014. aasta koosolekul Luxembourgis. 

 Kontrollikoja nimel 

 

 president 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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Eelmise aasta kommentaaride põhjal võetud meetmed 
I LISA 

Aasta Kontrollikoja kommentaar 
Parandusmeetmete võtmise seis 

(lõpetatud / pooleli / alustamata / ei kohaldata) 

2011 

Rakendusamet peab parandama värbamismenetluste 
läbipaistvust. Kirjalike testide ja intervjuude küsimused 
määrati kindlaks alles pärast avalduste läbivaatamist 
valikukomisjoni poolt, reservnimekirja pääsemise 
lävendid ei olnud eelnevalt paika pandud ning 
valikukomisjon ei dokumenteerinud täielikult kõiki oma 
koosolekuid ja otsuseid. 

lõpetatud 

2012 

2012. aastal allkirjastas üks rakendusameti ametnik, 
asendades oma üksuse juhatajat, eelarvevahendite 
käsutajana maksekorraldusi summas 8,86 miljonit eurot 
(19 % rakendusameti 2012. aasta eelarvest). Ametnikul 
puudus ametlik edasivolitus, samuti polnud 
eelarvevahendite käsutaja teda ametlikult enda 
asendajaks määranud. See ei ole kooskõlas 
finantsmääruses sätestatud edasivolitamise süsteemiga. 

ei kohaldata 
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Teadusuuringute Rakendusamet (Brüssel) 

II LISA 

Pädevus ja tegevus 

Aluslepingust 
tulenevad liidu 
pädevusvaldkonnad  

(Euroopa Liidu 
toimimise lepingu 
artiklid 179 ja 180) 

Teabe kogumine 

Liidu eesmärk on tugevdada oma teaduslikke ja tehnoloogilisi aluseid, luues Euroopa 
teadusruumi, kus teadlased, teaduslik teave ja tehnoloogia vabalt liiguvad, ja toetada nende, 
kaasa arvatud asjaomase tööstuse konkurentsivõime arengut. 

Liit toetab nende koostööpürgimusi ja taotleb eelkõige, et teadlastel oleks võimalus teha vabalt 
piiriülest koostööd ja ettevõtjatel oleks võimalus kasutada siseturu potentsiaali, iseäranis [---] 
ühiste standardite määratlemise ja sellist koostööd takistavate õiguslike ning fiskaaltõkete 
kõrvaldamise kaudu. [---] 

Nende eesmärkide taotlemisel astub liit järgmisi liikmesriikide tegevust täiendavaid samme:  

a) uurimisprogrammide, tehnoloogia arendamis- ja tutvustamisprogrammide rakendamine, 
edendades koostööd ettevõtjate, uurimiskeskuste ja ülikoolidega ning nende vahel;  

b) koostöö edendamine kolmandate riikidega ja rahvusvaheliste organisatsioonidega liidu 
teadusuuringute, tehnoloogia arendamise ja tutvustamise valdkonnas;  

c) liidu teadusuuringute, tehnoloogia arendamise ja tutvustamisalase tegevuse tulemuste 
levitamine ja kasutamine;  

d) liidu teadustöötajate koolituse ja liikuvuse stimuleerimine. 

Rakendusameti 
pädevus 

(Komisjoni otsus 
2008/46/EÜ) 

Eesmärgid 

Rakendusameti tegevuse eesmärk on talle liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) (edaspidi „seitsmes 
raamprogramm”) raames usaldatud programmide (eriprogramm „Inimesed”, eriprogrammi 
„Võimekus” VKEde osa, eriprogrammi „Koostöö” teemad „Julgeolek” ja „Kosmos”) tõhus ja mõjus 
juhtimine selleks, et pakkuda teadusringkondadele tõhusaid ning mõjusaid teenuseid ning 
pakkuda komisjoni talitustele eriprogrammide „Inimesed”, „Võimekus” ja „Koostöö” kõikides 
valdkondades seitsmenda raamprogrammi tsentraliseeritud tugiteenuseid. 

Programmide tõhusal ja mõjusal rakendamisel on rakendusameti kui Euroopa teadusruumi 
edendaja eesmärgiks projektijuhtimise parandamine, luues tihedad kontaktid lõplike abisaajatega 
ning tagades ELile avalikkuse teravdatud tähelepanu. 

Ülesanded 

Seoses projektijuhtimisega sõlmib ja haldab rakendusamet toetuslepinguid. See hõlmab 
järgnevaid tegevusi: 

− konkursikutsete ettevalmistamine ja avaldamine, 

− taotluste hindamine, 

− toetuslepingute ettevalmistamine ja allkirjastamine, 

− projektide rakendamise kontroll, k.a aruannete ja muude dokumentide aktsepteerimine, 

− maksed, tagasinõuded ja sanktsioonide rakendamine üldise finantsmääruse artikli 114 
lõike 4 tähenduses, eriti kui lõplike toetusesaajate juures on järelaudititega avastatud valesti 
deklareeritud kulusid, 

− järelteadete avaldamine ja tulemuste levitamine. 

Seoses seitsmenda raamprogrammi tugiteenuste osutamisega on rakendusametil järgnevad 
ülesanded: 

− haldustugi konkursikutsete avaldamiseks, 

− elektrooniliselt laekunud taotluste haldamine, 

− kaug- ja kohapealsete hindamiste tugi, 

− tugi töölevõtu käskkirjade ja ekspertidele tehtavate maksete ettevalmistamisel, 

− seitsmenda raamprogrammi osalejate keskse andmebaasi (Unique Registration Facility – 
URF) haldus, k.a lõplike toetusesaajate finantssuutlikkuse kontroll, 

− teadusuuringute päringute talituse (Research Enquiry Service) päringusüsteemi haldus. 
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Juhtimine Juhtkomitee 

Koosneb viiest Euroopa Komisjoni nimetatud liikmest. Juhtkomitee kehtestab organisatsiooni 
struktuuri ja võtab vastu aasta töökava, kui komisjon on need heaks kiitnud. Lisaks kinnitab ta 
rakendusameti halduseelarve ja iga-aastase tegevusaruande. 

Direktor 

Nimetatakse ametisse komisjoni poolt, juhib rakendusametit koos juhtkomiteega, täidab 
halduseelarvet, kehtestab rakendusametile usaldatud ülesannete täitmiseks sobivad juhtimis- ja 
sisekontrollisüsteemid, koostab komisjonile esitatavad aruanded. 

Välisaudit 

Euroopa Kontrollikoda. 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon 

Euroopa Parlament Euroopa Ülemkogu soovituse põhjal. Rakendusameti halduseelarve täitmist 
puudutav heakskiidu andmise otsus on suunatud direktorile. Komisjoni poolt rakendusametile 
delegeeritud tegevuseelarve täitmise eest vastutab komisjon. 

2013. aastal 
rakendusameti 
käsutusse antud 
ressursid (sulgudes 
2012. aasta 
andmed) 

Tegevuseelarve 2013 (2012) 

1 759,2 (1 479,9) miljonit eurot kulukohustuste assigneeringuteks ja 1 443,6 (1 459,6) miljonit 
eurot maksete assigneeringuteks. Rakendusamet täidab komisjoni tegevuseelarvet komisjoni 
delegeerimisotsuse alusel. 

Halduseelarve 2013 (2012) 

46,8 (46,4) miljonit eurot; halduseelarvet täidab rakendusamet autonoomselt. 

Personali suurus 31. detsembril 2013 (2012) 

Ametikohtade loetelu: kavandatud 140 (128) ametikohta, millest täidetud 138 (122). 

Lepingulised töötajad: 418 (385) kavandatud, neist 31. detsember 2013. a. seisuga täidetud 
407 (374) 

Personal kokku: 545 (496), kes jaotuvad tegevuste kaupa järgnevalt: 

− programmi rakendamisega seotud personal: 366 (330) 

− seitsmenda raamprogrammi tugiteenused: 96 (90) 

− juhtimis- ja haldusülesanded: 83 (76) 

2013. aasta tooted 
ja teenused 
(sulgudes 
2012. aasta 
andmed) 

Eriprogrammi „Inimesed” raames lõpetati 2013. aastal 9 (10) projektikonkurssi ja tehti 10 (10) 
hindamist. Sõlmiti 1 874 (1 899) uut toetuslepingut ja tehti 3 787 (3 599) makset (v.a 
eksperthindajatele tehtud maksed). Rakendusamet haldab programmi raames praeguse seisuga 
6 090 (5 492) projekti. 

Eriprogrammi „Võimekus” VKEde osa raames lõpetati 1 (1) projektikonkurss ja tehti 1 (1) 
hindamine. Sõlmiti 204 (201) uut toetuslepingut ja tehti 577 (508) makset (v.a eksperthindajatele 
tehtud maksed). Rakendusamet haldab kava raames praeguse seisuga 691 (625) projekti. 

Eriprogrammi „Koostöö” teemade „Julgeolek” ja „Kosmos” raames lõpetati 2013. aastal 2 (2) 
projektikonkurssi ja tehti 2 (2) hindamist. Sõlmiti 79 (80) uut toetuslepingut ja tehti 294 (258) 
makset (v.a eksperthindajatele tehtud maksed). Rakendusamet haldab teemade raames 
praeguse seisuga 348 (317) projekti. 

Seitsmenda raamprogrammi tugiteenuste 2013. aasta tulemused on järgmised: 

− toetati 194 (89) konkursikutse avaldamist; 

− elektroonilise taotluste esitamise rakenduse kaudu saadi 25 214 (32 286) taotlust; 

− sõlmiti lepingud 4 323 (6 462) eksperthindajaga ning neile tehti 5 055 (4 217) makset (vaid 
rakendusameti poolt hallatud programmide raames); 

− viidi lõpule 4 524 (6 616) osaleja kinnitamine; 

− teadusuuringute päringute talituse (Research Enquiry Service) kaudu saabunud küsimustele 
saadeti 4 488 (5 871) vastust. 

Allikas: rakendusameti edastatud lisa. 
 



RESEARCH EXECUTIVE AGENCY 
   

[REA's] reply ET 

 
AMETI VASTUSED 

 
 
 
 
 
 
 

Agentuur võtab kontrollikoja aruande teatavaks. 
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