
 

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
T +352 4398-1  E eca-info@eca.europa.eu  eca.europa.eu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aruanne Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi eelarveaasta 2019 

raamatupidamise aastaaruande kohta 
koos instituudi vastusega 

  



2 

 

Sissejuhatus 
01 Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (edaspidi „instituut“ või „EIT“)  
asub Budapestis. See loodi Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta 
määrusega (EÜ) nr 294/20081 (asutamismäärus), mida on muudetud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrusega (EL) nr 1292/20132. 
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. Teadmis- ja 
innovaatikakogukondade toetustega seotud tegevuskulud olid 2019. aastal 434 
miljonit eurot, mis moodustab 98% instituudi 2019. aasta eelarvest.  

02 Joonisel 1 esitatakse instituudi peamised arvandmed3. 

Joonis 1. Instituudi peamised arvandmed 

 
* Eelarvenumbrid põhinevad eelarveaastal kasutatavate maksete assigneeringute kogusummal. 

** Töötajaskond hõlmab ELi ametnikke, ELi ajutisi teenistujaid, ELi lepingulisi töötajaid ja lähetatud 
riiklikke eksperte, kuid mitte ajutisi töötajaid ja konsultante. 

Allikas: Euroopa Liidu eelarveaasta 2018 konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne ja Euroopa 
Liidu eelarveaasta 2019 esialgne konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne ning instituudi esitatud 
andmed töötajate arvu kohta. 

                                                      
1 ELT L 97, 9.4.2008, lk 1. 

2 ELT L 347, 20.12.2013, lk 174. 

3 Instituudi pädevust ja tegevust tutvustav lisateave on leitav selle veebisaidil 
https://eit.europa.eu/. 
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Kinnitavat avaldust toetav teave 

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

Kontrollikoja kinnitav avaldus Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule – sõltumatu audiitori aruanne 

Arvamus 
04 Auditeerisime 

a) instituudi raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb finantsaruannetest4 
ja eelarve täitmise aruannetest5 31. detsembril 2019. aastal lõppenud 
eelarveaasta kohta, ning 

b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust, 

nagu sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 287. 

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta 

05 Meie hinnangul annab instituudi raamatupidamise aastaaruanne 31. 
detsembril 2019 lõppenud eelarveaasta kohta kõikides olulistes aspektides õiglase 
pildi instituudi finantsseisundist 31. detsembri 2019. aasta seisuga, 
finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud aastal 
vastavalt selle finantsmäärusele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud 

                                                      
4 Finantsaruanded sisaldavad bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara 

muutuste aruannet, tähtsamate arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muud selgitavat teavet. 

5 Eelarve täitmise aruanded sisaldavad kõiki eelarvetoiminguid koondavaid aruandeid ja 
selgitavaid lisasid. 
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arvestuseeskirjadele. Viimased põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku 
sektori raamatupidamisstandarditel. 

Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute 
seaduslikkus ja korrektsus 

Tulud 
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja 
korrektsuse kohta 

06 Meie hinnangul on 31. detsembril 2019 lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tulud kõigis olulistes aspektides 
seaduslikud ja korrektsed. 

Maksed 
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate maksete seaduslikkuse 
ja korrektsuse kohta 

07 Meie hinnangul on 31. detsembril 2019 lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad maksed kõigis olulistes aspektides 
seaduslikud ja korrektsed. 

Alus arvamuste esitamiseks 

08 Viisime auditi läbi kooskõlas IFACi rahvusvaheliste auditistandardite (ISA) ja 
eetikanormidega ning INTOSAI kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvaheliste 
standarditega (ISSAI). Nimetatud standarditega hõlmatud kontrollikoja kohustusi 
kirjeldatakse täpsemalt käesoleva aruande audiitori kohustusi käsitlevas osas. 
Kooskõlas rahvusvahelise arvestusekspertide eetikastandardite nõukogu (IESBA) 
eetikakoodeksi ja auditeerimisega seotud eetikanõuetega oleme sõltumatu asutus 
ning täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt nimetatud nõuetele ja 
IESBA eetikakoodeksile. Oleme seisukohal, et kogutud auditi tõendusmaterjal on 
arvamuse avaldamiseks piisav ja asjakohane. 
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Juhtkonna ja organisatsiooni järelevalve eest vastutavate 
isikute kohustused 

09 Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 310–325 ja instituudi 
finantsmäärusele vastutab instituudi juhtkond rahvusvaheliselt tunnustatud 
avaliku sektori raamatupidamisstandardite kohase raamatupidamise aastaaruande 
koostamise ja esitamise ning selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja 
korrektsuse eest. See hõlmab finantsaruannete koostamiseks ja esitamiseks 
vajalike sisekontrollimehhanismide kavandamist, rakendamist ja käigushoidmist 
nii, et neis ei esineks pettusest või vigadest tingitud olulist väärkajastamist. 
Instituudi juhtkond vastutab ka selle eest, et finantsaruannetes kajastatud 
tegevus, finantstehingud ja teave oleksid kooskõlas vastavate õigusaktidega. 
Instituudi juhtkonnal on lõplik vastutus raamatupidamise aastaaruande aluseks 
olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse eest. 

10 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkonna ülesanne hinnata 
instituudi vastavust tegevuse jätkuvuse põhimõttele. Juhtkond peab avaldama 
instituudi tegevuse jätkuvusega seotud küsimused, kui see on asjakohane, 
lähtudes raamatupidamises tegevuse jätkuvuse põhimõttest, välja arvatud juhul, 
kui juhtkond kavatseb üksuse likvideerida või tegevuse lõpetada, või kui tal 
puuduvad muud realistlikud alternatiivid. 

11 Instituudi finantsaruandluse üle järelevalve tegemise eest vastutavad isikud, 
kelle ülesandeks on järelevalve instituudi tegevuse üle. 

Audiitori kohustused raamatupidamise aastaaruande ja 
selle aluseks olevate tehingute auditeerimisel 

12 Meie eesmärk on saada piisav kindlus selle kohta, et instituudi 
raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi ning selle aluseks 
olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed, ning esitada oma auditi põhjal 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule või muudele asjaomastele eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavatele institutsioonidele kinnitav avaldus, mis 
kinnitab instituudi raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ning selle 
aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust. Piisav kindlus on väga suurt 
tõenäosust tähistav kindlus, kuid see ei taga, et oluline väärkajastamine või nõuete 
mittejärgimine auditi käigus alati avastatakse. Need võivad tuleneda pettusest või 
veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad 
üksikult või koos mõjutada majandusotsuseid, mida kasutajad raamatupidamise 
aastaaruande alusel teevad. 
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13 Tulude puhul kontrollime komisjonilt või koostööd tegevatelt riikidelt saadud 
toetusi ning hindame instituudi tasude ja muude tulude kogumise korda (kui sellist 
tulu on saadud). 

14 Kulude puhul auditeerime maksetehinguid, kui kulud on kantud, kirjendatud 
ja heaks kiidetud. Kõiki makseliike (sealhulgas vara soetamiseks tehtud makseid), 
välja arvatud ettemaksed, auditeeritakse nende tegemise seisuga. Ettemakseid 
auditeeritakse siis, kui vahendite saaja on nende korrakohast kasutamist 
tõendanud ning instituut on need kas samal aastal või hiljem tasaarvestuse 
tegemisega heaks kiitnud. 

15 Kooskõlas rahvusvaheliste auditistandardite ja kõrgeimate kontrolliasutuste 
rahvusvaheliste standarditega tugineme kogu auditi vältel oma 
professionaalsusele ja kutsealasele skeptitsismile. Meie ülesanne on ka  

o kindlaks teha ja hinnata raamatupidamise aastaaruandes pettusest või 
vigadest põhjustatud olulise väärkajastamise ja selle aluseks olevate 
tehingute Euroopa Liidu õigusraamistiku olulise nõuetele mittevastavuse 
riski, töötada välja ja rakendada auditiprotseduure nende riskide 
käsitlemiseks ning saada auditi tõendusmaterjali, mis annaks meie 
arvamusele piisava ja asjakohase aluse. Pettusest tuleneva olulise 
väärkajastamise või mittevastavuse avastamata jätmise risk on suurem kui 
vigade puhul, sest pettus võib hõlmata keelatud kokkuleppeid, võltsimist, 
tahtlikku tegevusetust, andmete moonutamist või sisekontrollimehhanismide 
eiramist; 

o teha endale asjakohaste auditiprotseduuride kavandamiseks (kuid mitte 
sisekontrollimehhanismide tõhususe kohta arvamuse esitamiseks) selgeks 
auditi seisukohast oluline sisekontrollisüsteem; 

o hinnata kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna 
koostatud arvestushinnangute ja nendega seotud avalduste põhjendatust; 

o teha järeldus selle kohta, kas juhtkond lähtub raamatupidamises tegevuse 
jätkuvuse põhimõttest, ning hinnata saadud auditi tõendusmaterjali põhjal, 
kas on olulist ohtu sündmusteks või tingimusteks, mis võivad instituudi 
tegevuse jätkuvuse tõsise kahtluse alla seada. Kui meie arvates oluline oht 
eksisteerib, siis peame oma audiitori aruandes juhtima tähelepanu 
raamatupidamise aastaaruande asjaomastele avaldustele, või kui need on 
puudulikud, siis muutma oma arvamust. Meie järeldused põhinevad enne 
audiitori aruande valmimise kuupäeva saadud auditi tõendusmaterjalil. 
Edaspidised sündmused või tingimused võivad aga põhjustada olukorra, kus 
üksusel ei ole võimalik oma tegevust jätkata; 
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o hinnata raamatupidamise aastaaruande ja sellega seotud avalduste üldist 
esitusviisi, ülesehitust ja sisu, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne 
kajastab selle aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi õiglaselt; 

o hankida piisavat asjakohast auditi tõendusmaterjali instituudi finantsteabe 
kohta, et esitada arvamus raamatupidamise aastaaruande ja selle aluseks 
olevate tehingute kohta. Vastutame auditi juhtimise, järelevalve ja läbiviimise 
eest. Oleme ainuvastutavad oma auditiarvamuse eest; 

o võtta vajaduse korral arvesse sõltumatu välisaudiitori audititööd instituudi 
raamatupidamise aastaaruande kontrollimisel vastavalt ELi finantsmääruse 
artikli 70 lõikes 6 sätestatud nõuetele. 

Vahetame juhtkonnaga teavet muu hulgas auditi kavandatud ulatuse ja ajakava 
ning auditi käigus tuvastatud oluliste leidude (sh sisekontrollimehhanismide 
oluliste puuduste) kohta. Instituudiga arutatavate teemade seast valime 
vaatlusaluse perioodi raamatupidamise aastaaruande auditeerimise seisukohast 
kõige olulisemad teemad, mida nimetatakse seetõttu peamisteks 
audititeemadeks. Nimetatud teemasid kirjeldatakse meie koostatud audiitori 
aruandes, välja arvatud juhul, kui teabe avalikustamine on õigusaktiga keelatud, 
või kui äärmiselt erandlikel juhtudel otsustame, et teemat ei tohi meie aruandes 
käsitleda, kuna vastasel juhul võib see tõenäoliselt avaliku huviga saadava kasu 
üles kaaluda. 

16 Järgnevad tähelepanekud ei sea kontrollikoja arvamust kahtluse alla. 

Tähelepanekud tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta  

17 Meie maksetehingute audit näitas, et instituudi kontrollimenetlused toimisid 
üldiselt kavakohaselt. Täheldasime ühte erandit: instituut maksis sõidu- ja 
elamiskulude hüvitamiseks 1200 eurot, kuigi kohaldatavas teenuste osutamise 
lepingus selliseid hüvitisi ette ei nähtud. 
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Tähelepanekud sisekontrollimehhanismide kohta 

18 Oma eriaruandes nr 4/20166 märkisime, et EIT eelarve suure kasvu ning teadmis- 
ja innovaatikakogukondade arvu suurenemisega ei kaasnenud ametikohtade arvu 
märkimisväärset suurenemist. Meie eriaruande 2019. aasta järelmeetmete käigus 
täheldasime, et võrreldes praeguse mitmeaastase finantsraamistikuga suureneks EIT 
eelarve 2021.–2027. aasta mitmeaastases finantsraamistikus veel 600 miljoni euro 
võrra ehk 25% võrra, samas kui töötajate arvu ülempiiriks oli endiselt 70. Järeldame, et 
endiselt on oht, et EIT-l ei ole piisavat suutlikkust tulla tulevikus toime suurenenud 
töökoormusega, ning et see risk on pärast meie esimest auditit veelgi suurenenud, 
mitte vähenenud. 

Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed 

19 Ülevaade kontrollikoja eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud 
meetmetest on esitatud lisas. 

IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Alex Brenninkmeijer, võttis käesoleva 
aruande vastu Luxembourgis 22. septembril 2020. 

 Kontrollikoja nimel 

  
 president 
 Klaus-Heiner Lehne 

 

                                                      
6 Eriaruanne nr 4/2016: „Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut peab oodatud mõju 

saavutamiseks muutma oma toetuse andmise mehhanisme ja oma ülesehitust“, lk 40, 
punkt 82. 



 9 

 

Lisa. Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja tähelepanekud 

Kontrollikoja 
tähelepanekute põhjal 

võetud meetmed 
(lõpetatud / pooleli / 

alustamata / ei kohaldata) 

2014 

Kuigi teadmis- ja innovaatikakogukonnad peavad välja töötama strateegiad, mis 
tagavad nende rahalise jätkusuutlikkuse, sõltuvad nad endiselt EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade partnerite eraldatavast rahastamisest. 

Pooleli 

2015 

Kontrollikoda järeldas oma eriaruandes nr 4/2016, et rahastamistingimus, mille 
kohaselt ei tohi instituudi poolt teadmis- ja innovaatikakogukondadele antud 
rahastamise osakaal olla suurem kui 25%, ei anna peaaegu mingit lisaväärtust. 

Lõpetatud 

2015 

EIT asutamismääruses sätestatakse, et „EIT mobiliseerib avalikest ja eraallikatest 
eraldatud rahalised vahendid [---] ning püüab hankida märgatava ja üha suurema osa 
oma eelarvest eraallikatest ja oma tegevusest saadud tulust“. 

Lõpetatud 

2016/2017 

Alates instituudi loomisest aastal 2008 kuni juulini 2014 vahetus EIT direktor neljal 
korral. Alates augustist 2014 on direktori ametikoht olnud täidetud ajutiste 
kohusetäitjatega. 

Ellu viidud 
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Aasta Kontrollikoja tähelepanekud 

Kontrollikoja 
tähelepanekute põhjal 

võetud meetmed 
(lõpetatud / pooleli / 

alustamata / ei kohaldata) 

2016 

Hoolimata eelarve märkimisväärsest suurenemisest 309 miljonilt eurolt (2008–2013) 
2,4 miljardi euroni (2014–2020) ja asjaolust, et teadmis- ja innovaatikakogukondade arv 
kasvas 2016. aasta lõpus kolmelt kuueni, ei ole EIT heakskiidetud ametikohtade arv 
oluliselt suurenenud. 

Alustamata 

(instituudist sõltumatud 
asjaolud) 

2017 

2017. aastal võttis instituut kasutusele paberivaba maksete süsteemi, mis hõlmab 
muudatusi instituudi menetlustes ja raamatupidamissüsteemis. 
Raamatupidamissüsteemi ei olnud aga alates 2012. aastast uuesti valideeritud. 

Lõpetatud 

2017 
Nagu varasematelgi aastatel, oli teadmis- ja innovaatikakogukondadel raskusi instituudi 
antud toetussummade täies mahus ärakasutamisega. Pooleli 

2017 

EIT kontrollis teadmis- ja innovaatikakogukondade tulemuslikkust ja arvutas mõned 
tulemuskorrektsioonid. Need ei ole aga avaldanud ühelegi teadmis- ja 
innovaatikakogukonnale rahalist mõju, sest instituut rakendab finants- ja 
tulemuskorrektsioonidest ainult suuremat. 

Alustamata 

(instituudist sõltumatud 
asjaolud) 
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Aasta Kontrollikoja tähelepanekud 

Kontrollikoja 
tähelepanekute põhjal 

võetud meetmed 
(lõpetatud / pooleli / 

alustamata / ei kohaldata) 

2017 

2017. aastal võtsid kõik teadmis- ja innovaatikakogukonnad vastu instituudi suunistele 
vastavad jätkusuutlikkuse strateegiad, mis oli oluline samm teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tuleviku jätkusuutlikumaks muutmise suunas. Teadmis- ja 
innovaatikakogukondade omatulud ja nende partnerite eraldatav kaasrahastamine on 
aga jätkuvalt väga väikesed. 

Pooleli 

2017 

EIT avaldab vabade ametikohtade teateid enda ning personalihalduse ja julgeoleku 
peadirektoraadi veebisaidil, kuid tavaliselt mitte Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) 
veebisaidil. 

Pooleli 

2017 

E-hanked: 2017. aasta lõpuks oli instituut küll teatavate menetluste jaoks kasutusele 
võtnud e-arved, kuid mitte e-hankeid ja hankedokumentide elektroonilise esitamise 
rakendust. 

Lõpetatud 

2017 

Oma põhikirjast tulenevalt saab instituut oma ajutistele töötajatele pakkuda üksnes 
tähtajalisi lepinguid, mille maksimaalne kestus on viis aastat ja mida võib ühe korra veel 
viieks aastaks pikendada. See võib kahjustada tegevuse jätkuvust. 

Pooleli 

(instituudist sõltumatud 
asjaolud) 
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Aasta Kontrollikoja tähelepanekud 

Kontrollikoja 
tähelepanekute põhjal 

võetud meetmed 
(lõpetatud / pooleli / 

alustamata / ei kohaldata) 

2018 

Instituut maksis 3000 eurot õppetoetust töötajatele, kelle eest instituut juba maksis 
õppemaksu. See kujutab endast hariduskulude õigusnorme rikkuvat topeltrahastamist, 
mida ei ole ELi personalieeskirjades ette nähtud. Instituut peaks olukorra lahendama ja 
katma hariduskulud vastavalt õigusraamistikule. 

Lõpetatud 

2018 

Instituut tasus juhatuse liikme töötasu pooleteise aasta vältel valele isikule. Instituut 
peaks oma sisekontrolliprotseduure parandama, et tagada maksete tegemine õigetele 
saajatele. 

Lõpetatud 

2018 

EIT ei teinud IT raamlepingu suhtes tõhusaid eelkontrolle. Instituut peaks kohandama 
selliste lepingute alusel tehtavate maksete eelkontrolle ja tagama kõigi hangete puhul 
konkurentsipõhise menetluse. 

Lõpetatud 

2018 

Instituut jäi hiljaks kokkulepitud ettemaksete tegemisega kahele teadmis- ja 
innovaatikakogukonnale, kuigi toetustega tegelemine on instituudi põhitegevus. 
Viivisintressi maksmise ja mainekahju vältimiseks peaks instituut oma rahavajadusi 
õigeaegselt haldama. 

Lõpetatud 
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Aasta Kontrollikoja tähelepanekud 

Kontrollikoja 
tähelepanekute põhjal 

võetud meetmed 
(lõpetatud / pooleli / 

alustamata / ei kohaldata) 

2018 

Kuigi kõik teadmis- ja innovaatikakogukonnad võtsid vastu instituudi suunistele 
vastavad kavad, on jätkusuutlikkuse saavutamisel vähe edusamme tehtud. EIT peaks 
keskenduma n-ö õhukestele juhtimisstruktuuridele, vaatama läbi tegevuste portfelli ja 
arendama alternatiivseid tuluallikaid, et suurendada kogukondade rahalist sõltumatust 
EITst. 

Pooleli 



 

 

Ameti vastus 

17. Kõnealune makse on seotud teenistuse huvides lähetuses viibinud ajutise töötaja 
sõidu- ja elamiskuludega. Seega oli kulude hüvitamine õigustatud. Oluline on märkida, 
et kuna EITs valitseb tema volitusi ja eelarvet arvestades kriitiline personalipuudus, peab 
ta kasutama täiendavat tuge ajutiste töötajate näol. EIT tunnistab siiski, et ajutiste 
teenuste raamlepingus ei ole kulutuste hüvitamist ette nähtud, ja teeb vajalikud 
õiguslikud kohandused. 

18. EIT-l on oma ülesannete täitmiseks struktuuriliselt liiga vähe töötajaid, nagu on 
kinnitatud mitmes kontrollikoja aruandes ja nagu on tunnistanud EIT juhatus. Euroopa 
Komisjonil on palutud EIT struktuurse personalipuudusega tegeleda ja näha oma 
ametikohtade loetelus ette piisaval tasemel ressursid. Kahjuks ei ole neid taotlusi 
täidetud. Hoolimata struktuursest personalipuudusest on EIT tänu oma paremale 
toetuste tagamise strateegiale suutnud saavutada programmi „Horisont 2020“ puhul 
keskmisest madalamad veamäärad. Toetusesaajate arv on aga järsult suurenenud ja 
mitmeaastaseks finantsraamistikuks 2021–2027 on seatud veelgi kaugeleulatuvamad 
eesmärgid, mistõttu ei pruugi EIT toetuste haldamisega tegelevate töötajate arvu 
suurendamata suuta samasugust kontrollitaset säilitada. 
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