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Audiitorid andsid ELi avaliku ja erasektori
innovatsioonipartnerlusele heakskiitva hinnangu

teadus-

ja

Euroopa Kontrollikoda kiitis heaks kõigi ELi ühisettevõtete 2021. aasta raamatupidamise
aastaaruanded ja kinnitas eelmistel aastatel saadud positiivseid tulemusi. Uues teadusuuringute
ja innovatsiooni rahastamisprogrammis „Euroopa horisont“ seatakse eelarveperioodiks 2021–
2027 ambitsioonikad eesmärgid. Audiitorid kutsuvad üles võtma meetmeid, et saavutada
programmi
„Horisont
2020“
toetusele
seatud
eesmärgid,
kõrvaldada
sisekontrollimehhanismides allesjäänud puudused ning valmistuda sellisteks uuteks
väljakutseteks, nagu inimressursside kavandamine ja juhtimine.
Ühisettevõtted on komisjoni ja tööstusharude vahelised partnerlused ning mõnel juhul on
kaasatud ka teadus- või valitsustevahelised organisatsioonid ja osalevad riigid. Ühisettevõtteid
rahastatakse ELi teadus- ja innovatsiooniprogrammide („Horisont 2020“, „Euroopa horisont“ ja
„Digitaalne Euroopa“) eelarvest ning muude partnerite mitterahalisest osalusest ja muudest
rahalistest toetustest.
„Euroopa avaliku ja erasektori partnerlused soodustavad teaduslike teadmiste muutmist
turustatavateks läbimurdelisteks uuendusteks ning suudavad reageerida vajadustele, millele
ettevõtted praegu piisavalt tähelepanu ei pööra,“ ütles auditi eest vastutav Euroopa Kontrollikoja
liige Ildikó Gáll-Pelcz. „Seepärast peavad nad tulevasteks väljakutseteks hästi ette valmistuma.“
2021. aastal võttis ELi nõukogu vastu uued määrused, millega luuakse üksteist ühisettevõtet, et
rakendada rahastamisperioodil 2021–2027 meetmeid mitmeaastaste teadus- ja
innovatsiooniprogrammide „Euroopa horisont“ ja „Digitaalne Euroopa“ raames. Ühisettevõtted
rakendavad oma konkreetseid teadusuuringute ja innovatsiooni kavasid transpordi, energeetika,
tervishoiu, biotoorainel põhineva tööstuse, peamiste digitehnoloogiate, superandmetöötluse ja
arukate võrgusüsteemide valdkonnas. Neist kaheksa tegutsesid juba eelmise programmi
(„Horisont 2020“) ajal ja jätkavad uute programmide raames uute juriidiliste isikutena, kelle nimed
ja pädevusvaldkonnad on suurenenud või veidi muutunud. Lisaks juba tegutsevatele
ühisettevõtetele on loodud kolm uut ühisettevõtet: nutivõrkude ja -teenuste ühisettevõte,
ülemaailmse tervise ühisettevõte ja Euroopa küberturvalisuse pädevuskeskus. Kontrollikoda

Pressiteate eesmärk on avaldada ELi ühisettevõtteid käsitleva Euroopa Kontrollikoja aastaaruande põhisõnumid. Aruanne on tervikuna
kättesaadav veebisaidil www.eca.europa.eu.

ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu
@EUAuditors
eca.europa.eu

ET
auditeerib neid kolme uut ühisettevõtet esimest korda pärast seda, kui nad on saavutanud
finantsautonoomia, mis peaks toimuma 2023. aastal.
Rahastamisperioodil 2021–2027 peaks 15,1 miljardi euro suurune ELi toetus ühisettevõtetele
kaasama partnerite (tööstusharud, osalevad riigid või rahvusvahelised organisatsioonid) 19,1
miljardi euro suuruse täiendava panuse, et rakendada ligikaudu 34,2 miljardi euro ulatuses teadusja innovatsiooniprojekte.
Ühisettevõte Fusion for Energy (F4E), mis on Euratomi ühisettevõte ITERi termotuumasünteesi
projekti Euroopa osa rakendamiseks Prantsusmaal, hindas 2021. aastal oma tarnekohustuste
täitmise kogukuluks 18,3 miljardit eurot. Audiitorid juhivad siiski tähelepanu tähtaegade ja
kuludega seotud riskidele, mida tuleks arvesse võtta ITERi uue 2023. aasta võrdlusaluse puhul.
Kuna Venemaa on ITERi rahvusvahelise organisatsiooni liige, kellel on kohustus teha igal aastal
sissemakseid ja tarnida mitu komponenti, võivad praegused Venemaa suhtes kehtestatud
sanktsioonid põhjustada ka lisariske seoses kulude suurenemise või viivitustega.
Audiitorid märgivad, et enamikul juhtudest võtsid ühisettevõtted parandusmeetmeid, et käsitleda
audiitorite eelnevatel aastatel esitatud tähelepanekuid. Nad täheldasid siiski mitmeid küsimusi,
mis vajavad veel parandamist: näiteks osutasid toetusmaksete auditi tulemused sellele, et
arvutusprotsessi keerukuse tõttu on peamiseks vigade allikaks personalikulud. Seoses
ühisettevõtete tegevuse rakendamise määraga märgivad audiitorid, et kuigi nende
teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskava „Horisont 2020“ on täielikult kulukohustustega
seotud, viiakse märkimisväärne arv projekte lõpule alles rahastamisperioodil 2021–2027. Mitme
programmi samaaegne rakendamine võib suurendada ühisettevõtete töötajate töökoormust.
Üldiselt hoiatavad audiitorid inimressurssidega seotud probleemide eest, mis võivad
lõppkokkuvõttes negatiivselt mõjutada ühisettevõtete üldist tulemuslikkust ja isegi ohustada
nende ülesannete täitmist.

Selgitav taustteave
„ELi ühisettevõtete 2021. aasta audit“ koos kinnitava avaldusega iga ühisettevõtte kohta on
kättesaadav Euroopa Kontrollikoja veebisaidil.
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Ühtse Euroopa taeva lennujuhtimise
uurimisprogramm 3

SESAR

Clean Sky 1

Clean Sky 2

Keskkonnahoidliku lennunduse
ühisettevõte

IMI1

IMI2

Innovatiivse tervishoiu algatus

FCH1

FCH2

Saastevaba Vesiniku Ühisettevõte

ARTEMIS
ENIAC

ECSEL

Peamiste Digitehnoloogiate
Ühisettevõte

BPT

Bioressursipõhise Ringmajandusega
Euroopa Ühisettevõte

Shift2Rail

Euroopa raudtee ühisettevõte
Euroopa nutivõrkude ja -teenuste
ühisettevõte
Ülemaailmse tervisealgatuse EDCTP3
ühisettevõte
Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötlus
Küberturvalisuse valdkonna
tööstuse, tehnoloogia ja
teadusuuringute Euroopa
pädevuskeskus
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