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Sissejuhatus 
1.1. Euroopa Kontrollikoda on ELi rahaliste vahendite välisaudiitor1. ELi 
välisaudiitorina tegutseme me ELi kodanike finantshuvide sõltumatu kaitsjana, aidates 
parandada ELi finantsjuhtimist. Lisateavet meie töö kohta leiab meie 
tegevusaruannetest, aastaaruannetest ELi eelarve täitmise kohta, eriaruannetest, 
ülevaatearuannetest ning arvamustest finantsjuhtimisalase mõjuga uute või 
ajakohastatud ELi õigusaktide ja muude otsuste kohta. 

1.2. Meile antud mandaadi alusel auditeerime igal aastal ELi ühisettevõtete 
(edaspidi „ühisettevõtted“) raamatupidamise aastaaruandeid ning nende aluseks 
olevaid tehinguid; ühisettevõtted on avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevad 
asutused, mis on loodud vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 187 ja 
(ühisettevõtte Fusion for Energy (F4E) puhul) Euroopa Aatomienergiaühenduse 
(Euratom) asutamislepingu artiklitele 45–51. 

1.3. Käesolevas aruandes esitatakse ühisettevõtete eelarveaasta 2021 auditi 
tulemused. Aruanne on üles ehitatud järgmiselt: 

o 1. peatükis kirjeldatakse ühisettevõtteid, sealhulgas arenguid pärast 2021. aastat, 
ja meie auditi iseloomu; 

o 2. peatükis esitatakse üldised audititulemused ning ühisettevõtete 
inimressursside olukorra analüüs; 

o 3. peatükk sisaldab kinnitavat avaldust kõigi üheksa ühisettevõtte kohta, samuti 
meie arvamusi ühisettevõtete raamatupidamise aastaaruannete usaldusväärsuse 
ning nende aluseks olevate tulude ja maksete seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 
koos küsimuste ja tähelepanekutega, mis ei sea kõnealuseid arvamusi kahtluse 
alla. 

1.4. Kokkuvõttes kinnitas ühisettevõtete 31. detsembril 2021. aastal lõppenud 
eelarveaasta audit varasematel aastatel saadud positiivseid tulemusi. Iga ühisettevõtte 
kohta esitatud kinnitava avalduse kaudu esitasime 

o märkusteta arvamused üheksa ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruannete 
usaldusväärsuse kohta; 

                                                      
1 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 285–287 (ELT C 202, 26.10.2012, lk 1). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN
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o märkusteta arvamused üheksa ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruannete 
aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. 

1.5. Sellele vaatamata tõime välja lugeja jaoks olulised valdkonnad, mida 
kirjeldasime muud asjaolu rõhutavates lõikudes, ning parandamist vajavad 
valdkonnad, mida on kirjeldatud tähelepanekutes, mis ei sea auditiarvamusi kahtluse 
alla. 
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ELi ühisettevõtted 
1.6. Ühisettevõtted on komisjoni ja tööstuse vahelised partnerlused ning mõnel 
juhul on kaasatud ka teadus- või valitsustevahelised organisatsioonid ja osalevad riigid. 
Ühisettevõtete peamine ülesanne on edendada teaduslike teadmiste muutmist 
turustatavateks läbimurdelisteks uuendusteks strateegilise visiooni raames, mida 
jagavad tööstus- ja teaduspartnerid. Lisaks peaksid ühisettevõtted reageerima Euroopa 
sotsiaalsetele probleemidele, millele tööstus praegu ebapiisavalt tähelepanu pöörab. 

ELi mitmeaastaste teadusuuringute ja 
innovatsiooniprogrammide raames tegutsevad ühisettevõtted 

ELi teadus- ja innovatsiooniprogrammide raames tegutsevate 
ühisettevõtete areng 

1.7. Mitmeaastase finantsraamistiku teadusuuringute ja innovatsiooni 
programmide raames on ühisettevõtetel eraldi juriidilise isiku staatus ning nad võtavad 
oma strateegilises teadus- ja innovatsioonivaldkonnas vastu oma teadusuuringute ja 
innovatsiooni tegevuskava ning rakendavad seda projektikonkursside või hangete 
kaudu. 

1.8. Joonisel 1.1 on näidatud ühisettevõtete areng alates mitmeaastase 
finantsraamistiku 2007–2013 teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse seitsmenda 
raamprogrammi, perioodi 2014–2020 mitmeaastase finantsraamistiku programmi 
„Horisont 2020“ ning perioodi 2021–2027 mitmeaastase finantsraamistiku 
programmide „Euroopa horisont“ ja „Digitaalne Euroopa“ loomisest. 
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Joonis 1.1. ELi ühisettevõtete areng 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Komisjon ühisettevõtete asutamist käsitlevate nõukogu 
määruste põhjal. 

1.9. Perioodi 2021–2027 mitmeaastase finantsraamistiku raames tegutsevad 
ühisettevõtted rakendavad oma konkreetset teadusuuringute ja innovatsiooni kava 
transpordi, energeetika, tervishoiu, biotoorainel põhineva tööstuse, 
elektroonikakomponentide, superandmetöötluse ja võrgusüsteemide valdkonnas. 
Need ühisettevõtted on hiljuti loodud allpool esitatud nõukogu määruste alusel. 
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1.10. 2021. aasta novembris võttis nõukogu vastu ühtse alusakti, millega loodi 
üheksa ühisettevõtet, et rakendada programmi „Euroopa horisont“ meetmeid uue 
mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 alla kuuluva mitmeaastase teadus- ja 
innovatsiooniprogrammi raames ajavahemikuks, mis lõpeb 31. detsembril 20312. 
Programmi „Euroopa horisont“ alla kuuluvate ühisettevõtete üldeesmärk on olla 
rohkem eesmärkidele orienteeritud ja luua vastavate tööstussektoritega 
ambitsioonikamad partnerlused kui eelmiste programmide raames. Seitse 
ühisettevõtet, mis juba tegutsevad programmi „Horisont 2020“ raames (SESAR, ECSEL, 
IMI2, Clean Sky 2, FCH2, Shift2Rail ja BPT), jätkavad programmi „Euroopa horisont“ all 
uute juriidiliste isikutena, kellel on uued nimed ja muudetud pädevusvaldkonnad, ning 
loodi kaks uut ühisettevõtet: nutivõrkude ja -teenuste ühisettevõte ning ülemaailmne 
tervishoid, mis on Euroopa ja arengumaade kliiniliste uuringute partnerluse 
õigusjärglane. 

1.11. 2021. aasta mais loodi eraldi määrusega küberturvalisuse valdkonna 
tööstuse, tehnoloogia ja teadusuuringute Euroopa pädevuskeskus (ECCC)3. Kolme uut 
ühisettevõtet (SNS, GH ja ECCC) auditeeritakse siiski esimest korda alles pärast seda, 
kui nad on saavutanud finantsautonoomia, mis peaks toimuma 2023. aastal. 

1.12. 2021. aasta juulis võttis nõukogu uue mitmeaastase finantsraamistiku 
(2021–2027) raames vastu uue Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõtte 
(EuroHPC)4 asutamismääruse, millega pikendatakse ühisettevõtte tegevusaega 
31. detsembrini 2033. EuroHPCd rahastatakse täiendavalt ligikaudu 2 miljardi euro 
ulatuses digitaalse Euroopa programmist ning 200 miljoni euro ulatuses Euroopa 
ühendamise rahastust, et toetada super- ja kvantarvutite taristu soetamist, 
kasutuselevõttu, ajakohastamist ja käitamist. 

1.13. Komisjon tegi 2022. aasta veebruaris ka ettepaneku muuta peamiste 
digitehnoloogiate ühisettevõte tulevaseks kiipide ühisettevõtteks. Tal on täiendavad 
volitused, et rakendada perioodi 2021–2027 mitmeaastase finantsraamistiku raames 

                                                      
2 Nõukogu määrus (EL) 2021/2085, 19. november 2021, millega luuakse ühisettevõtted 

programmi „Euroopa horisont“ raames. 

3 20. mai 2021. aasta määrus (EL) 2021/887, millega luuakse Euroopa küberturvalisuse 
tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike 
koordineerimiskeskuste võrgustik. 

4 Nõukogu 13. juuli 2021. aasta määrus (EL) 2021/1173, millega asutatakse Euroopa 
kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 
2018/1488. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1656408877760&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0887&qid=1656408940989&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656408976304&from=EN
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Euroopa kiibialgatuse suutlikkuse suurendamise meetmeid. Sellega seoses kasutab 
ühisettevõte programmi „Digitaalne Euroopa“ eelarvet, et edendada uuenduslike 
järgmise põlvkonna pooljuhttehnoloogiate arendamist ja tugevdada Euroopa kiipide 
tootmise suutlikkust5. 

Toetus ELi teadus- ja innovatsiooniprogrammide raames tegutsevatele 
ühisettevõtetele 

1.14. Ühisettevõtete teadus- ja innovatsioonitegevuse rahastamises osalevad kõik 
liikmed. Ühest küljest pakub komisjon rahalist toetust ELi teadus- ja 
innovatsiooniprogrammidest, et kaasrahastada ühisettevõtete teadusuuringute ja 
innovatsiooni tegevuskava. Teisest küljest annavad erasektorist pärit liikmed, kelleks 
on tööstusharude ja teadusringkondade esindajad, mitterahalist toetust, viies ellu 
ühisettevõtete teadus- ja innovatsioonitegevust, millesse nad on investeerinud oma 
rahalisi vahendeid, inimressursse, vara ja tehnoloogiaid. Mõnel juhul toetavad 
ühisettevõtete tegevust ka osalevad riigid või valitsustevahelised organisatsioonid. 
Ühisettevõtete halduskulude rahastamist toetavad nii EL kui ka nende erasektorist 
pärit liikmed(välja arvatud EuroHPC puhul). Lisaks võivad juriidilised isikud või riigid, 
kes on huvitatud ühisettevõtte eesmärkide toetamisest selle konkreetsetes 
uurimisvaldkondades, taotleda täisliikmeks saamise asemel assotsieerunud liikmeteks 
või panustavateks partneriteks saamist. 

1.15. Joonisel 1.2 on näidatud liikmete toetus ühisettevõtetele eelmise 
mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) ja praeguse mitmeaastase 
finantsraamistiku (2021–2027) raames, nagu on määratletud vastavates 
asutamismäärustes, sealhulgas komisjoni ettepanekus KDT muutmise kohta kiipide 
ühisettevõtteks. Perioodi 2021–2027 mitmeaastase finantsraamistiku raames 
suurendati EuroHPC ja kavandatud tulevase kiipide ühisettevõtte eelarvet kõige 
rohkem. EuroHPC ja KDT saavad rahalist toetust osalevatelt riikidelt, nagu ka tulevane 
kiipide ühisettevõte.  

                                                      
5 Ettepanek nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) 2021/2085, millega 

luuakse ühisettevõtted programmi „Euroopa horisont“ raames, seoses kiipide 
ühisettevõttega, COM(2022) 47 final, 8.2.2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&qid=1656410954882&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1656409071257&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&qid=1656410954882&from=EN
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Joonis 1.2. Liikmete toetus (sh rahaline) ühisettevõtetele ELi teadus- ja 
innovatsiooniprogrammide raames (miljonites eurodes)6 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

1.16. Erasektorist pärit liikmed peavad põhimõtteliselt andma minimaalset 
mitterahalist toetust põhitegevusele. Enamikul juhtudest annavad nad ka mitterahalist 
toetust lisategevusele. Rohkem üksikasju on toodud selgituses 2.1. 

1.17. Nagu on näidatud joonisel 1.3, on perioodi 2021–2027 mitmeaastase 
finantsraamistiku raames ühisettevõtete peamisteks rahastamisallikateks programmid 
„Euroopa horisont“ ja „Digitaalne Euroopa“, mille kogueelarve ühisettevõtete teadus- 
ja innovatsioonitegevuse kaasrahastamiseks on 15,1 miljardit eurot. Ühisettevõtted 
rakendavad 11,6 miljardit eurot, mis moodustab ligikaudu 12% programmi „Euroopa 
horisont“ 95,5 miljardi euro suurusest kogueelarvest. Teisest küljest rakendavad 
EuroHPC ja kavandatud tulevane kiipide ühisettevõte programmi „Digitaalne 
Euroopa“ raames lisaks ka suuri suutlikkuse suurendamise, kasutuselevõtu ja 
investeerimisprojekte, mis on seotud Euroopa digitaalse ühtse turu strateegiaga7. 
EuroHPC ja kavandatud tulevane kiipide ühisettevõte saavad nende tegevuste 
elluviimiseks programmi „Digitaalne Euroopa“ kaudu ELi vahendeid 3,4 miljardi euro 
ulatuses ehk 39% programmi 8,6 miljardi euro suurusest kogurahastamisest. 

                                                      
6 Joonisel 1.2 on näidatud ühtses alusaktis esitatud summad, sealhulgas komisjoni esitatud 

muudatus KDT muutmise kohta tulevaseks kiipide ühisettevõtteks. Aruande koostamise 
ajaks ei olnud seda muudatust veel vastu võetud. 

7 29. aprilli 2021. aastamäärus (EL) 2021/694, millega luuakse programm „Digitaalne 
Euroopa“. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0694&qid=1656409151083&from=EN
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1.18. Eelmise mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) (programm „Horisont 
2020“ ja Euroopa ühendamise rahastu) raames peaks ühisettevõtetele antav 
7,6 miljardi euro suurune ELi toetus (sealhulgas osalevate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide toetus) kaasama 12,2 miljardit eurot (ehk 161%), et saavutada 
ligikaudu 19,8 miljardi euro ulatuses teadus- ja innovatsiooniprojekte ühisettevõtetele 
eraldatud valdkondades (vt tabel 2.1). Uue mitmeaastase finantsraamistiku (2021–
2027) (programm „Horisont 2020“ ja „Digitaalne Euroopa“) raames peaks 
ühisettevõtetele antav 15,1 miljardi euro suurune ELi toetus (sealhulgas osalevate 
riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide toetus) kaasama 19,1 miljardit eurot (ehk 
126 %), et saavutada ligikaudu 34,2 miljardi euro ulatuses teadus- ja 
innovatsiooniprojekte ühisettevõtetele eraldatud valdkondades (vt joonis 1.3). 
Finantsvõimenduse suhtelist vähenemist selgitab peamiselt Ühendkuningriigi 
väljaastumine EList. 

Joonis 1.3. ELi rahaline toetus ühisettevõtetele ja muude liikmete 
toetuse võimendamine programmi „Horisont 2020“ raames8 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

                                                      
8 Joonisel 1.2 on näidatud ühtses alusaktis esitatud summad, sealhulgas komisjoni esitatud 

muudatus KDT muutmise kohta tulevaseks kiipide ühisettevõtteks. Aruande koostamise 
ajaks ei olnud seda muudatust veel vastu võetud. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&from=EN
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ELi teadus- ja innovatsiooniprogrammide raames tegutsevate 
ühisettevõtete juhtimismudelid 

1.19. Selleks t tagada tihe koostöö ja koordineerimine oma partnerite ja 
sidusrühmadega, on ühisettevõtetel ulatuslik juhtimisstruktuur, mis tavaliselt hõlmab 
juhatust, teaduslikku nõuandvat organit, riikide esinduskogu ja ühisettevõtte 
teadusuuringute valdkonnas tegutsevaid sidusrühmi. 

1.20. Ühisettevõtted tuginevad samale õiguslikule struktuurile, aga igal 
ühisettevõttel on eritunnused, et tegeleda innovatsiooni ja teadustegevusega 
erinevates sektorites ning eri turgudel. Enamik neist kasutab kahepoolset mudelit, kus 
komisjon ja tööstusharusid ja teadusringkondi) esindavad erasektorist pärit liikmed on 
esindatud juhatuses ja panustavad ühisettevõtte põhitegevusse (CA, IHI, Clean H2, CBE 
ja EU-Rail). Neli ühisettevõtet kasutavad kolmepoolset mudelit, milles osalevad riigid 
(KDT ja EuroHPC) või juhtivad valitsustevahelised organisatsioonid oma konkreetses 
valdkonnas (SESAR ja GH) on samuti esindatud juhatuses ja panustavad ühisettevõtte 
tegevusse.  

ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa 
ühisettevõte 

1.21. Rahvusvahelise katsetermotuumareaktori (ITER) leping jõustus 24. oktoobril 
2007, mil ITERi Rahvusvaheline Termotuumaenergeetika Organisatsioon (ITER-IO) 
õiguslikult asutati. ITERi organisatsioon vastutab ITER-projekti rakendamise eest ja 
asub Saint-Paul-lès-Durance’is (Prantsusmaa). Tema peamised tuumasünteesirajatised 
rajatakse Cadarache’is (Prantsusmaa). 

1.22. ITERi projektis osaleb seitse ülemaailmset partnerit: EL, keda esindab 
Euroopa Aatomienergiaühendus (Euratom)9, Ameerika Ühendriigid, Venemaa, Jaapan, 
Hiina, Lõuna-Korea ja India. EL10 on võtnud endale juhtrolli, kattes 45,4% 
ehituskuludest. Teiste ITERi liikmete osa on umbes 9,1% liikme kohta. Kulude jaotus 
muutub termotuumasünteesi katsetamisetapis ning siis katab EL 34% 

                                                      
9 Euratomi liikmed on ELi liikmesriigid ning kuni 2020. aastani ka assotsieerunud riigid Šveits 

ja Ühendkuningriik. 

10 ELi liikmesriigid ja kuni 2020. aastani ka assotsieerunud riigid Šveits ja Ühendkuningriik. 
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tegevuskuludest11. ELi poolt ITERi lepinguga võetud kohustuste täitmiseks ja sellega 
seotud tegevuseks kuni 2035. aastani ette nähtud kogukulud on 18,2 miljardit eurot 
(jooksevhindades)12. 

1.23. Oma riigisiseste asutuste kaudu panustavad ITERi-IO liikmed projekti 
peamiselt seeläbi, et tarnivad komponente, seadmeid, materjale, rajavad hooneid ja 
pakuvad teenuseid otse ITERi-IO-le (mitterahaline toetus). Teisest küljest annavad nad 
ka rahalist toetust ITERi-IO eelarvesse (rahalised sissemaksed). ITERi liikmed jagavad 
vastutust reaktori põhikomponentide valmistamise eest ning mitterahaliste 
sissemaksetena tarnitavate osade tootmise jaotus põhines nii iga liikme huvidel kui ka 
liikmete tehnilisel ja tööstuslikul suutlikkusel13. 

1.24. ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte 
(edaspidi „ühisettevõte F4E“) loodi Euroopa kohaliku asutusena 2007. aasta aprillis 
35 aasta pikkuseks perioodiks. Üks F4E peamisi ülesandeid on hallata Euroopa panust 
ITERi projekti. Ta koordineerib tegevust ja teeb vajalikke hankeid, valmistudes 
tuumasünteesi näidisreaktori ja rajatiste ehitamiseks. F4Ed rahastavad peamiselt 
Euratom (umbes 80%) ja ITERi asukohariik Prantsusmaa (umbes 20%). 

1.25. Komisjoni praegune prognoos ITERi projekti Euroopa osa ja sellega seotud 
tegevuste rahastamiseks F4E-le vajaliku Euratomi kogueelarve kohta on 15 miljardit 
eurot kuni 2035. aastani (jooksevhindades). ITERi asukohariik (Prantsusmaa) ja 
Euratomi liikmesriigid (sealhulgas assotsieerunud riigid Šveits ja Ühendkuningriik kuni 
aastani 2020) annavad täiendavalt 3,2 miljardit eurot14. 

1.26. 31. jaanuaril 2020 astus Ühendkuningriik EList ja Euratomist välja. ELi 
(Euratom) ja Ühendkuningriigi vaheline kaubandus- ja koostööleping sõlmiti 
30. detsembril 2020. Lepingus on sätestatud, et Ühendkuningriik osaleb I protokollis 
loetletud ELi programmides, sealhulgas Euratomi teadus- ja koolitusprogrammis ning 
F4E ITERi tegevuses, ja annab neisse oma panuse. Kuna lepinguosalised ei suutnud 

                                                      
11 ITERi dokumendid „Value estimates for ITER Phases of Construction, Operation, 

Deactivation and Decommissioning and Form of Party Contributions“ ja „Cost Sharing for all 
Phases of the ITER Project“. 

12 Hinnangud põhinevad komisjoni teatisel COM(2017) 319 ja sellega seotud komisjoni 
talituste töödokumendil SWD(2017) 232, tabel 4. 

13 ITER.org. 

14 Hinnangud põhinevad komisjoni teatisel COM(2017) 319 ja sellega seotud komisjoni 
talituste töödokumendil SWD(2017) 232 (tabel 4). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(01)&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(01)&from=ET
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
https://www.iter.org/legal/status
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
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protokolli siiski sõlmida, ei ole Ühendkuningriik endiselt ühinenud Euratomi teadus- ja 
koolitusprogrammiga ega F4E ITERi tegevusega. Seega ei ole Ühendkuningriik praegu 
F4E liige. 

Ühisettevõtete 2021. eelarveaasta maksete eelarve ja 
inimressursid 

1.27. 2021. aastal oli kõigi ühisettevõtete maksete kogueelarve 1,7 miljardit eurot 
(2020. aastal 2,3 miljardit eurot), millest F4E maksete eelarve oli 0,8 miljardit eurot 
(2020. aastal 0,8 miljardit eurot). Maksete eelarve vähenemine 2021. aastal on 
seletatav asjaoluga, et 2021. aastal kasutasid ühisettevõtted programmi „Horisont 
2020“ ülesannete täitmiseks peamiselt eelmiste aastate kasutamata maksete 
assigneeringuid, mis kanti üle 2021. aastasse, ning ei ole veel saanud maksete eelarvet 
nende projektide eelmakseteks, mida rakendatakse uue mitmeaastase 
finantsraamistiku raames. Tabelis 1.1 antakse ülevaade ühisettevõtete konkreetsetest 
innovatsiooni- ja teadusvaldkondadest, nende vastavatest maksete eelarvetest ja 
inimressurssidest 2021. aastal. 

Tabel 1.1. Ühisettevõtete maksete eelarved ja inimressursid 2021. aastal 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda ühisettevõtte andmete põhjal. 

1.28. 2021. aasta lõpus töötas teadusuuringute ja innovatsiooniprogrammide 
raames tegutsevates ühisettevõtetes 234 töötajat (ajutised teenistujad ja lepingulised 
töötajad) ja kaheksa lähetatud riiklikku eksperti (2020. aastal 250 töötajat). 
Ühisettevõttes F4E oli 439 töötajat (ametnikud, ajutised teenistujad ja lepingulised 
töötajad) ja kaks lähetatud riiklikku eksperti (2020. aastal 435 töötajat).  

Teadusuuringute valdkond
2021. aasta lõplik 

eelarve
(miljonites eurodes)

Töötajate koguarv 
2021. aasta lõpus

(ajutised teenistujad, 
lepingulised 

töötajad, lähetatud 
riiklikud eksperdid)

2020. aasta lõplik 
eelarve

(miljonites eurodes)

Töötajate koguarv 
2020. aasta lõpus

(ajutised teenistujad, 
lepingulised 

töötajad, lähetatud 
riiklikud eksperdid)

Teadusuuringute 
raamprogramm, millesse 

tehti makseid 2021. 
aastal

Vastutav 
peadirektoraat

SESAR
Euroopa lennuliikluse uue 
põlvkonna juhtimissüsteem

Lennuliikluse korraldamine 44,6 37 119,5 38
„HORISONT 2020“, 

EUROOPA ÜHENDAMISE 
RAHASTU (1)

DG MOVE

CA
Keskkonnahoidliku lennunduse 
ühisettevõte

Keskkonnahoidlikud õhusõidukid 89,3 42 356,6 43 H2020 DG RTD

IHI Innovatiivse tervishoiu algatus Innovatiivne terivshoid 207,1 50 241,6 53
SEITSMES 

RAAMPROGRAMM, 
„HORISONT 2020“

DG RTD

Clean H2 Saastevaba Vesiniku Ühisettevõte Kütuseelemendid ja vesinik 50 27 101,3 29
SEITSMES 

RAAMPROGRAMM, 
HORISONT 2020

DG RTD

KDT
Peamiste Digitehnoloogiate 
Ühisettevõte

Elektroonikakomponendid ja -
süsteemid

155,8 29 212,5 29
SEITSMES 

RAAMPROGRAMM, 
HORISONT 2020

DG CNECT

CBE
Bioressursipõhise 
Ringmajandusega Euroopa 
Ühisettevõte

Bioressursipõhise 
ringmajandusega tööstus 

127,2 22 191,2 23 H2020 DG RTD

EU-Rail Euroopa raudtee ühisettevõte Euroopa raudteeliiklus 42,7 19 75,8 24 H2020 DG MOVE

EuroHPC
Euroopa kõrgjõudlusega 
andmetöötlus 

Superarvutid ja suurandmete 
töötlemine

207,5 15 181,5 11
„HORISONT 2020“, 

EUROOPA ÜHENDAMISE 
RAHASTU (1)

DG CNECT

F4E Fusion for Energy (ITER)
Tuumasünteesienergia 
arendamine ja tutvustamine

764,6 441 816,4 435 Euratom DG ENER

 1) Mitmeaastase finantsraamistiku 2013–2020 raames sai EuroHPC 100 miljonit eurot Euroopa ühendamise rahastust ja ligikaudu 10 miljonit eurot SESARist.

Ühisettevõte
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Kõigi ühisettevõtete eelarvemenetluse ja eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise kord on ühtlustatud 

1.29. Ühisettevõtete iga-aastase eelarvemenetluse ja eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetluste eest vastutavad Euroopa Parlament ja nõukogu. Eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise menetluse ajakava on toodud joonisel 1.4. 

Joonis 1.4. Iga-aastane eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

  

1. juuliks aastal n + 1
Ühisettevõtted võtavad 

vastu lõpliku 
raamatupidamise 

aastaaruande

Vahemikus detsember aasta 
n + 1 kuni jaanuar aasta n + 2

Ühisettevõtete direktorite 
kuulamine EP 

eelarvekontrollikomisjonis (CONT) 
ja nõukogu eelarvekomitees

Märtsi lõpuks aastal 
n + 2

EP raportite vastuvõtmine 
täiskogu istungitel – EP 

otsustab, kas anda eelarve 
täitmisele heakskiit või see 

edasi lükata

Kontrollikoda edastab 
ühisettevõtteid puudutava 
aastaaruande, sh kinnitava 
avalduse EP-le ja nõukogule

15. novembriks aastal 
n + 1 

Nõukogu võtab vastu soovitused 
ühisettevõtete eelarve 

täitmisele heakskiidu andmise 
kohta ja edastab need EP-le

Veebruari keskpaigaks 
aastal n + 2  

1. märtsiks aastal n + 1 
Ühisettevõtted edastavad 

oma esialgse 
raamatupidamise 

aastaaruande kontrollikojale

Kontrollikoda võtab 
vastu ühisettevõtteid
puudutavad esialgsed 

tähelepanekud

1. juuniks aastal 
n + 1 
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Meie audit 

Esitame iga ühisettevõtte kohta kinnitava avalduse 

1.30. Vastavalt ELTLi artiklile 287 auditeerisime 

a) kõigi üheksa ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruandeid 31. detsembril 
2021. aastal lõppenud eelarveaasta kohta; 

b) raamatupidamise aastaaruannete aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust. 

1.31. Oma auditi tulemustele tuginedes esitame Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule kinnitava avalduse iga ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. 
Kui see on asjakohane, täiendame kinnitavaid avaldusi audititähelepanekutega 
(vt 3. peatükk), seadmata auditiarvamusi kahtluse alla. 

1.32. Vastavalt ELi finantsmääruse artikli 70 lõikele 6 ja artiklile 71 tellitakse 
ühisettevõtete raamatupidamise aastaaruannete usaldusväärsuse audit sõltumatutelt 
audiitorühingutelt. Kooskõlas rahvusvaheliste auditistandarditega hindasime 
audiitorühingute tehtud töö kvaliteeti ja saime piisava kindluse, et võime nende tööle 
tuginedes koostada oma auditiarvamused ühisettevõtete 2021. aasta 
raamatupidamise aastaaruannete usaldusväärsuse kohta. 

Meie auditi käsitlusviis põhineb peamiste riskide hindamisel 

1.33. Meie auditite eesmärk on käsitleda tuvastatud peamisi riske. 2021. aasta 
audit ühisettevõtete raamatupidamise aastaaruannete ning nende aluseks olevate 
tehingute kohta tehti 2021. aasta riskihindamise põhjal, mida järgnevalt lühidalt 
tutvustatakse. 

Raamatupidamise aastaaruannete usaldusväärsust ohustav risk oli 
vahemikus väiksest keskmiseni 

1.34. Kokkuvõttes pidasime raamatupidamise aastaaruannete usaldusväärsust 
ohustavat riski väikeseks. Ühisettevõtete raamatupidamise aastaaruannete 
koostamisel kasutatakse komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud 
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raamatupidamiseeskirju. Need põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori 
raamatupidamisstandarditel. EuroHPC puhul liigitati risk keskmiseks, kuna varade 
kajastamise ja haldamise ning liikmete mitterahalise osaluse aruandluse, 
sertifitseerimise ja valideerimise menetlused on veel kehtestamata. 

Tulude seaduslikkust ja korrektsust ohustav risk oli üldiselt väike 

1.35. Kuna ühisettevõtete 2021. aasta tulud koosnesid peamiselt komisjoni 
programmi „Horisont 2020“ ja Euratomi eelarvest makstavatest rahalistest toetustest, 
on kõigi ühisettevõtete tulude seaduslikkust ja korrektsust ohustav risk väike. Nagu on 
sätestatud ühisettevõtete määrustes, lepitakse eelarve ja sellest tulenev tulu 
eelarvepädevate institutsioonidega kokku iga-aastase eelarve kavandamise menetluse 
käigus. 

Halduskulude seaduslikkust ja korrektsust ohustav risk oli üldiselt väike 

1.36. Palga- ja haldusmaksed koosnevad peamiselt korralistest maksetest. Lisaks 
haldab töötasusid komisjoni individuaalsete maksete haldamise ja maksmise amet, 
mida me auditeerime oma halduskulude erihindamiste raames. Viimastel aastatel ei 
ole me personalikulude arvestamisel olulisi vigu leidnud. Töölevõtmismenetluste 
seaduslikkuse ja korrektsuse risk oli üldiselt väike, aga nende ühisettevõtete puhul, kes 
võtsid esimestel tegevusaastatel tööle rohkem töötajaid (EuroHPC), ning kus varem 
leiti töölevõtmismenetlustes puudusi (F4E), oli risk keskmine. 

Tegevuskulude seaduslikkust ja korrektsust ohustav risk oli üldiselt 
keskmine 

1.37. Vahe- ja lõppmaksetega seotud risk hinnati keskmiseks, sest need põhinevad 
toetusesaajate kuludeklaratsioonidel, mis on üldiselt keerulised. Lisaks nõutakse 
programmi „Horisont 2020“ toetusmaksete puhul toetusesaajatelt finantsaruannete 
õigsust kinnitavate tõendite esitamist ainult lõppmaksete kohta (usalduspõhimõte). 
Raamatupidamismetoodika õigsust kinnitav tõend on sõltumatu audiitori või 
ametiisiku koostatud faktiaruanne. Selle eesmärk on võimaldada komisjonil või toetust 
andval ELi organil kontrollida, kas finantsaruannetes deklareeritud kulud on 
rahastamiskõlblikud. Kuna viimane programmi „Horisont 2020“ meetmete 
projektikonkurss tuli käivitada 2020. aasta detsembriks, puudus ühisettevõtetel 
2021. aastal toetuste andmisega seotud risk. Riski peeti siiski keskmiseks EuroHPC 
puhul, kes jätkas 2021. aastal oluliste projektikonkursside korraldamist. 
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1.38. Lepinguliste kulude ja riigihankemenetluste risk hinnati väikeseks nende 
ühisettevõtete puhul, kes tegelevad teadusuuringute ja innovatsioonimeetmetega, 
kuna ühisettevõtted kasutavad selliseid menetlusi vähe. Suure maksumusega lepingute 
keerukate hankemenetluste tõttu hinnati risk F4E ja EuroHPC puhul keskmiseks. 

Eelarve haldamisega seotud risk oli vahemikus väiksest keskmiseni 

1.39. Risk liigitati keskmiseks EuroHPC puhul, kuna eelarve kavandamises ja 
järelevalves täheldati puudusi ning tema lepingud ja toetusmeetmed olid keerulised ja 
mitmeaastased, ning F4E puhul selle keerukate ja suure maksumusega lepingute tõttu. 
Kõigi ülejäänud ühisettevõtete puhul hinnati risk väikeseks. 

Muud riskid 

1.40. COVID-19 pandeemia on mõjutanud ka meie tööd: paljudel juhtudel 
takistasid reisipiirangud ja ühisettevõtetes ja toetusesaajate juures kasutatav kaugtöö 
meil teha kohapealseid kontrolle, hankida originaaldokumente ja küsitleda 
auditeeritavate ettevõtete töötajaid kohapeal. Seetõttu tegime suurema osa oma 
tööst dokumentide kontrolli ja kaugühenduse teel peetud vestluste abil. Kuigi 
kohapealsete kontrollide tegemata jätmine võib suurendada avastamata jäämise riski, 
võimaldasid auditeeritavatelt saadud tõendid meil oma töö lõpule viia ja sisulisi 
järeldusi teha. 

Teavitame pettusekahtlusest asjaomaseid ELi asutusi 

1.41. Teeme koostööd Euroopa Pettustevastase Ametiga (OLAF) (kui on kahtlus, et 
on toimunud pettus või muu ELi finantshuve kahjustav kuritegu) ning Euroopa 
Prokuratuuriga (EPPO) (kui on kahtlus, et on toime pandud ELi finantshuve kahjustav 
kuritegu). Teavitame OLAFit või EPPOt mis tahes kahtlusest, mis meil on oma audititöö 
käigus tekkinud, kuigi meie auditid ei ole kavandatud konkreetselt pettuste otsimiseks. 
Eelarveaasta 2021 kohta teatasime OLAFile/EPPO-le ühest juhtumist. 

Meie auditi käsitlusviis toetusmaksete puhul 

1.42. Vaatasime 2018. ja 2019. aastal läbi nii komisjoni DG RDT ühise audititalituse 
kui ka tema lepinguliste välisaudiitorite tehtud järelaudititest koostatud valimi, mille 
järelkontrollid tehti 2020. ja 2021. aastal. Nagu on märgitud meie aastaaruannete 
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vastavas peatükis15, leiti nende läbivaatamiste käigus püsivaid puudusi auditi 
kvaliteedis ja metoodikaerinevusi, mis tõid kaasa programmi „Horisont 2020“ maksete 
veamäära hindamise tegelikust väiksemaks. Sellest tulenevalt ei ole ühisettevõtete 
poolt nende vastavates aasta tegevusaruannetes esitatud allesjäänud veamäär otseselt 
võrreldav meie aastaaruandes komisjoni teadusuuringute kulutuste kohta avaldatud 
veamääraga16. 

1.43. Seetõttu  täiendasime programmi „Horisont 2020“ ja seitsmenda 
raamprogrammi projekte rakendava kaheksa ühisettevõtte tehtud toetusmaksete 
auditeerimisel järelaudititest saadud kindlust toetusesaajate üksikasjaliku auditiga 
(otsene substantiivne testimine), mille käigus kontrolliti ühisettevõtete antud toetuste 
32 maksetehingust koosnevat valimit. Need tehingud valiti juhuslikult (rahaühiku 
põhine valim) kõigi nende ühisettevõtete 2021. aastal tehtud vahe- ja lõppmaksete 
andmekogumist. 

1.44. Iga ühisettevõtte puhul tuginesime me oma arvamuses aluseks olevate 
maksete seaduslikkuse ja korrektsuse kohta järgmistele kvantitatiivsete elementide 
eraldi hindamisele: 

a) ühisettevõtte individuaalne veamäär, mis põhineb nende toetusmaksete kohta 
tehtud komisjoni (CAS) järelauditi tulemustel. See hõlmas esindusliku veamäära ja 
allesjäänud veamäära arvutuste õigsuse ja täielikkuse hindamist;  

b) toetusmaksete meiepoolse substantiivse testimise tulemustel põhinev üldine 
veamäär; 

c) meie substantiivse testimise leiud seoses konkreetse ühisettevõtte tehingutega.  

                                                      
15 Vt kontrollikoja 2018. aasta aastaaruande 5. peatükk (punktid 5.31–5.34), kontrollikoja 

2019. aasta aastaaruande 4. peatükk (punktid 4.28 ja 4.29) ja kontrollikoja 2020. aasta 
aastaaruande 4. peatükk (punktid 4.23–4.30), milles märgitakse, et vastupidiselt 
kontrollikoja arvutusmeetodile on komisjoni ühise audititalituse arvutatud programmi 
„Horisont 2020“ iga auditeeritud tehingu esindusliku veaprotsendi aluseks 
kuludeklaratsiooni kogusumma, mitte üksikasjalikuks auditeerimiseks ja auditi 
taasläbiviimiseks väljavalitud kuluartiklite summa. 

16 Erinevalt kontrollikoja arvutatud veamäärast hõlmab ühisettevõtete arvutatud allesjäänud 
veamäär (mis arvutatakse järelauditite tulemuste põhjal ja on kooskõlas programmi 
„Horisont 2020“ järelauditite strateegia valemiga) kõigi auditeeritud maksetes avastatud 
vigade parandamist ning auditeeritud toetusesaajate auditeerimata maksete süsteemsete 
vigade parandamist (nn laiendamine). 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_ET.pdf
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Sissejuhatus 
2.1. Käesolevas peatükis antakse ülevaade ühisettevõtete iga-aastaste auditite 
tulemustest eelarveaastal 2021, sealhulgas personaliküsimuste kohta tehtud 
horisontaalsest tööst ning meie muudest samal aastal tehtud ühisettevõtete ülestest 
audititest. Oma audititööle tuginedes soovitame ühisettevõtetel võtta mitmeid 
meetmeid. 
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2021. aasta auditi tulemusel esitati 
kõigi ühisettevõtete kohta märkusteta 
auditiarvamused 
2.2. Nagu ka varasematel aastatel, ei tuvastanud meie audit ühisettevõtete 31. 
detsembril 2021 lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruannete ja nende 
aluseks olevate tehingute kohta olulisi probleeme. 

Märkusteta arvamused kõigi ühisettevõtete raamatupidamise 
aastaaruannete usaldusväärsuse kohta 

2.3. Esitasime kõigi ühisettevõtete raamatupidamise aastaaruannete kohta 
märkusteta auditiarvamused. Meie hinnangul kajastavad kõigi ühisettevõtete 
raamatupidamise aastaaruanded 31. detsembri 2021. aasta seisuga kõigis olulistes 
aspektides õiglaselt nende finantsseisundit ning majandustulemusi ja rahavooge 
lõppenud aastal vastavalt kohaldatavate finantsmääruste sätetele ja komisjoni 
peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele.  

Asjaolu rõhutamine seoses ELi panusega ITERisse 

2.4. F4E ajakohastab pidevalt ITERi projekti tarnekohustuste täitmise hinnangulist 
kogumaksumust, mille suuruseks hindas ta 2021. aastal 18,3 miljardit eurot (2021. 
aasta hindades). Meie asjaolu rõhutavas lõigus juhitakse tähelepanu asjaolule, et mis 
tahes muutused peamistes eeldustes, mis on seotud prognoosi ja riskipositsiooniga17, 
võivad kaasa tuua märkimisväärse kulude suurenemise ja/või edasised viivitused ITERi 
projekti rakendamisel18. ITERi tähtaegu ja kulusid võivad oluliselt mõjutada järgmised 
sündmused: 2023. aasta esimeseks kvartaliks kavandatud ITERi uus projektikirjeldus, 
milles võetakse arvesse COVID-19 pandeemia mõju, komponentide tarnimise 
hilinemist, Venemaale kehtestatud sanktsioone (kes on ITERi projekti liige); 
Prantsusmaa tuumaohutusameti heakskiidu ootamine tokamaki kompleksi 

                                                      
17 Riskipositsioon on riski(de) mõju hinnanguline väärtus korrutatuna konkreetse tegevusega 

seotud riski(de) tõenäosusega. 

18 Asjaolu rõhutamise eesmärk on juhtida tähelepanu asjaolule, mida ei ole raamatupidamise 
aastaaruandes küll olulisel määral valesti esitatud, ent mis on aruande mõistmiseks siiski 
keskse tähtsusega. 
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komponentide monteerimiseks ning Hot Cell Complexi hinnangulise maksumuse 
oodatav läbivaatamine. 

Ühisettevõtete avaldatud teave seoses agressioonisõjaga Ukraina vastu 

2.5. Kooskõlas komisjoni raamatupidamiseeskirjaga nr 19 sündmuste kohta, mis 
toimuvad pärast aruandekuupäeva, on sissetung Ukrainasse, mis algas 2022. aasta 
veebruaris, 2021. aasta raamatupidamise aastaaruande jaoks mittekorrigeeriv 
sündmus. Kõigi ühisettevõtete raamatupidamise aastaaruannete kohaselt ei saa 
käesolevate finantsaruannete koostamise ajal valitsenud faktide ja asjaolude, eelkõige 
muutuva olukorra põhjal usaldusväärselt hinnata Venemaa Ukraina-vastase 
agressioonisõja finantsmõju ühisettevõtetele. 

2.6. Juhime siiski tähelepanu asjaolule, et Venemaa on ITERi-IO liige, kellel on 
kohustus tarnida mitu ITERi projekti komponenti Prantsusmaal (Cadarache) ning teha 
ITER-IO-le igal aastal sissemakseid. Seetõttu on oht, et ITERi projektiga kaasnevad 
edasised viivitused ja suuremad kulud. 

Märkusteta arvamused kõigi ühisettevõtete raamatupidamise 
aastaaruannete aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja 
korrektsuse kohta 

2.7. Esitasime kõigi ühisettevõtete 31. detsembril 2021 lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruannete aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja korrektsuse 
kohta märkusteta auditiarvamuse. Oleme arvamusel, et tehingud olid kõigis olulistes 
aspektides seaduslikud ja korrektsed. 

Märkusteta arvamused kõigi ühisettevõtete raamatupidamise 
aastaaruannete aluseks olevate maksete seaduslikkuse ja 
korrektsuse kohta 

2.8. Esitasime kõigi ühisettevõtete 31. detsembril 2021 lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruannete aluseks olevate maksete seaduslikkuse ja 
korrektsuse kohta märkusteta auditiarvamuse. Oleme arvamusel, et tehingud olid 
kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed. 
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2.9. Joonisel 2.1 antakse ülevaade meie iga-aastastest auditiarvamustest 
ühisettevõtete raamatupidamise aastaaruannete, tulude ja maksete kohta aastatel 
2019–2021. 

Joonis 2.1. Ühisettevõtete kohta esitatud kontrollikoja arvamused 
aastatel 2019–2021 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

  

2021

Maksed
Tulud
Raamatupidamise aastaaruanne

Arvamused

Märkusteta
Märkustega
Vastupidine

20202019
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Meie tähelepanekud mitme 
parandamist vajava valdkonna kohta 
2.10. Oma arvamusi kahtluse alla seadmata esitasime mitu tähelepanekut, et tuua 
esile parandamist vajavad küsimused tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse, 
eelarvehalduse ja finantsjuhtimise, teiste liikmete mitterahaliste toetuste, maksete 
haldus- ja kontrollisüsteemi ning inimressursside valdkonnas. Kokkvõte nendest 
tähelepanekutest, mida on üksikasjalikult kirjeldatud 3. peatükis, on esitatud allpool. 

Ühisettevõtete tööandjapoolsete ELi pensioniskeemi tehtavate 
sissemaksete arvesse võtmata jätmine 

2.11. Alates 2016. aasta jaanuarist peaksid ühisettevõtted, mida rahastatakse 
ainult osaliselt ELi eelarvest, maksma ELi pensioniskeemi tööandja sissemaksete selle 
osa, mis vastab ühisettevõtte Euroopa Liidu üldeelarvest saadava tulu ja tema 
kogutulude suhtele19. Kuna komisjon ei ole neid kulusid ühisettevõtete eelarves ette 
näinud ega ametlikku maksetaotlust esitanud, ei olnud ühisettevõtted (ega nende 
eelkäijad) veel selliseid sissemakseid teinud. 

2.12. Kooskõlas ühisettevõtetele esitatud komisjoni suunistega, milles komisjon 
esitab oma seisukoha selle leiu kohta, peaks komisjoni individuaalsete maksete 
haldamise ja maksmise amet arvutama iga ühisettevõtte kui tööandja poolt ELi 
pensioniskeemi tehtavate sissemaksete suuruse. See arvutatakse protsendina, mille 
ühisettevõtte ELi-väline tulu moodustab tema kogutuludest, võttes arvesse ka 
tegevuskuludeks ette nähtud ELi-välist tulu20. Osalevate riikide rahalist toetust, mida ei 
suunata ELi eelarve kaudu, käsitatakse samuti ELi-välise tuluna. Kõnealustes suunistes 

                                                      
19 Määruse nr 31 (EMÜ), 11 (Euratom), millega kehtestatakse Euroopa Majandusühenduse ja 

Euroopa Aatomienergiaühenduse ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate 
teenistustingimused, artikkel 83a. 

20 Lihtsustamise eesmärgil tegi komisjon ettepaneku hinnata ühisettevõtete kui tööandjate 
sissemakseid pensioniskeemi ühtse protsendimääraga ühisettevõtte kogu tegevusaja 
jooksul, mis määratakse kindlaks ühisettevõtte vastava õigusaktiga ette nähtud ELi ja ELi 
väliste liikmesriikide vastavate osamaksete alusel. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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võetakse arvesse üksnes personalieeskirjade vastavaid sätteid21, et määrata kindlaks 
arvutusmeetod, mille alusel ühisettevõtted teevad oma tulude alusel ELi eelarvesse 
tööandjapoolseid sissemakseid. Samas on ühtses alusaktis22 sätestatud, et halduskulud 
tuleks igal aastal jagada võrdselt ELi ja teiste liikmete vahel; EuroHPC põhikirjas23 on 
sätestatud, et EL peaks katma 100% ühisettevõtte halduskuludest; ning F4E põhikirja24 
kohaselt ei tohi liikmete osalus F4E halduskulude katmiseks (haldustulud) ületada 10% 
nendest kuludest. Nende erinevate õigussätete üheaegse kehtimise tõttu on oht, et 
ühisettevõtete tööandjapoolseid sissemakseid käsitlevaid sätteid tõlgendatakse 
erinevalt ning sellel on erinev finantsmõju. 

1. meede 

Ühisettevõtted peaksid vastavalt personalieeskirjade artikli 83a lõikele 2 maksma 
oma osa tööandja sissemaksetest ELi pensioniskeemi, kui komisjon edastab iga-
aastase arvutusmeetodi.  

Sellega seoses peaksid ühisettevõtted tegema komisjoniga koostööd, et saavutada 
asjaomaste õigusaktide muutmise ettepanekute tegemisel personalieeskirjade ja 
ühisettevõtete asutamismääruste nende sätete edasine ühtlustamine, mis 
käsitlevad tööandjate sissemakseid ELi pensioniskeemi. 

Ühisettevõtetel puudub halduskulude ühtlustatud määratlus 

2.13. Ühtses alusaktis25 sätestatakse, et halduskulud tuleks igal aastal katta 
rahalise toetusega, mis jaguneb võrdselt ELi ja teiste liikmete vahel. Kuna puudub 
halduskulude määratlus, mida kõik ühisettevõtted kasutaksid, kasutasid ühisettevõtted 
oma liikmete rahalise toetuse arvutamiseks enda koostatud meetodit. See on 
mõjutanud eelarvetulude summat, mida ühisettevõtted oma liikmetelt taotlevad. Kuigi 
ühisettevõtted kasutavad halduskulude arvutamisel põhimõtteliselt aasta lõplikku 
maksete eelarvet, puudub ühtlustatud lähenemisviis teatavate halduskulude 

                                                      
21 Määruse nr 31 (EMÜ), 11 (Euratom), millega kehtestatakse Euroopa Majandusühenduse ja 

Euroopa Aatomienergiaühenduse ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate 
teenistustingimused, artikkel 83a. 

22 Nõukogu määruse (EL) 2021/2085 artikkel 28. 

23 Nõukogu määruse (EL) 2021/1173 põhjendus 22 ja 1. lisa artikkel 15. 

24 Ühisettevõtte F4E asutamismäärusele lisatud ühisettevõtte F4E põhikirja artikkel 12 ning 
ühisettevõtte F4E põhikirja II lisa artiklid 2 ja 3. 

25 Nõukogu määruse (EL) 2021/2085 artikkel 28. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1651596997662&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0198-20210101&qid=1651742516246&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596167469&from=EN
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kategooriate, näiteks konsultatsioonide, uuringute, analüüside, hindamiste ja tehnilise 
abiga seotud kulude liigitamiseks. 

2. meede 

Ühtse alusakti alusel tegutsevad ühisettevõtted peaksid kehtestama ühised 
suunised, millega ühtlustatakse halduskulude mõiste kõigis ühisettevõtetes, et 
kasutada seda liikmete iga-aastase rahalise osaluse arvutamise alusena. 

Kuigi ühisettevõtete programmi „Horisont 
2020“ teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskava on 
täielikult kulukohustustega seotud, viiakse märkimisväärne 
hulk projekte lõpule uue mitmeaastase finantsraamistiku 
programmitöö perioodil 

2.14. Programmi „Horisont 2020“ raames annab EL ühisettevõtetele rahalist 
toetust ning erasektorist pärit liikmed annavad ühisettevõtetele kahte liiki 
mitterahalist toetust, investeerides oma rahalisi vahendeid ja inimressursse, varasid ja 
tehnoloogiaid (vt selgitus 2.1). Osalevad riigid teevad rahalisi sissemakseid otse oma 
riigi toetusesaajatele. 
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Selgitus 2.1. 

2.15. Kui ühisettevõtte tegevusaega on järgmiste mitmeaastaste finantsraamistike
raames pikendatud, ei ole ühisettevõtetel ei ole tähtaegu oma varasemate 
mitmeaastaste finantsraamistike alusel rahastatud projektide rakendamiseks. 
Tabelis 2.1 antakse ülevaade liikmete toetusest kõnealuste ühisettevõtete 
programmiga „Horisont 2020“ seotud tegevusele 2021. aasta lõpu seisuga. 2021. aasta 
lõpuks, mis oli programmi „Horisont 2020“ kaheksas tegevusaasta, olid need 
ühisettevõtted täitnud keskmiselt 73% liikmete toetuse suurusele seatud eesmärkidest 
(koos mitterahalise toetusega lisategevusele ja 64% ilma mitterahalise toetuseta 
lisategevusele). Sellest tulenevalt viiakse märkimisväärse hulga programmi „Horisont 
2020“ projektide rakendamine lõpule uue mitmeaastase finantsraamistiku (2021–
2027) raames. 

Erasektorist esindavate liikmete mitterahaline 
toetus ühisettevõtete põhitegevusele

Erasektorit esindavate liikmete mitterahaline 
toetus lisategevusele

Nagu on ette nähtud kõigi ühisettevõtete 
asutamismäärustes, peavad kõik ühisettevõtete 
erasektorit esindavad liikmed panustama teatava 
miinimumsumma ühisettevõtte teadus- ja 
innovatsiooniprojektide kulutustesse. 
Mitterahaline toetus põhitegevusele programmi 
„Horisont 2020“ raames koosneb erasektorit 
esindavate liikmete poolt ühisettevõtte teadus- ja 
innovatsioonimeetmete rakendamisel kantud 
kogukuludest, millest on maha arvatud 
ühisettevõtte teiste liikmete osalus (ELi 
kaasrahastamine, osalevate riikide või 
valitsustevaheliste organisatsioonide osalus) ning 
mis tahes muu ELi toetus nende kulude 
katmiseks. Programmide „Horisont 2020“ ja 
„Digitaalne Euroopa“ raames koosneb 
mitterahaline toetus põhitegevusele erasektorit 
esindavate liikmete poolt ühisettevõtte teadus- ja 
innovatsioonimeetmete rakendamisel kantud 
kuludest, millest on maha arvatud ühisettevõtte, 
osalevate riikide või mis tahes muu ELi toetus 
nende kulude katmiseks. Kogu sertifitseeritud ja 
kinnitatud mitterahaline toetus põhitegevusele 
kajastatakse ühisettevõtte raamatupidamise 
aastaaruandes.

Programmi „Horisont 2020“ raames peavad 
mõne ühisettevõtte (CS, FCH, BPT, S2R) 
erasektorist pärit liikmed andma teatavas 
minimaalses summas mitterahalist toetust ka 
lisategevusteks, mis jäävad väljapoole 
ühisettevõtete töökava ja eelarvet, kuid 
kuuluvad ühisettevõtete üldiste eesmärkide 
valdkonda. Programmi „Euroopa horisont“ 
raames hõlmab mitterahaline toetus 
lisategevusele ka ühisettevõtte poolt otse 
rahastatud tegevuste rahastamiskõlbmatuid 
kulusid, millest on maha arvatud mis tahes muu 
ELi toetus nende kulude katmiseks. 
Ühisettevõtte erasektorist pärit liikmed peavad 
andma lisaks mitterahalisele toetusele 
põhitegevusele ka mitterahalist toetust 
lisategevusele, kuid miinimumsummat ei ole 
kindlaks määratud. Lisategevusele antava 
mitterahalise toetuse summad on sätestatud 
ühisettevõtete iga-aastases lisategevuse kavas. 
Lisategevusele antava mitterahalise toetuse 
kinnitatud ja sertifitseeritud kogusumma 
avaldatakse ühisettevõtte raamatupidamise 
aastaaruande lisades. Seega ei auditeeri 
kontrollikoda mitterahalist toetust 
lisategevusele.
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Tabel 2.1. MFR 2014–2020: liikmete toetus kokku (miljonites eurodes) 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda ühisettevõtete andmete põhjal. 

2.16. Tabelis 2.1 on näidatud, et 2021. aasta lõpus olid ühisettevõtted saavutanud 
erineval määral tulemusi võrreldes nende asutamismäärustes seatud eesmärkidega 
programmi „Horisont 2020“ meetmete jaoks. Need erinevused on osaliselt tingitud 
erinevatest uurimisvaldkondadest, milles ühisettevõtted tegutsevad. Näiteks on IHI 
liikmete osalusega seotud eesmärkide saavutamine suhteliselt madal. See on aga 
tingitud projekti pikast kestusest, mida nõuab nende uuendusliku tervishoiu alaste 
teadusuuringute laad, ja projekte rakendavate ülemaailmsete konsortsiumide 
suurusest. Seetõttu peab IHI järgmistel aastatel veel maksma 84,3 miljonit eurot 
käimasolevate seitsmenda raamprogrammi projektide eest. SEe, et IHI rakendas 
samaaegselt üha suuremat arvu projekte, mida rahastatakse mitmest mitmeaastase 
finantsraamistiku programmist, tekitab riski, et nende vahendite tõhusaks haldamiseks 
vajalikud haldusressursid ei pruugi olla piisavad. KDT puhul ei ole probleemiks 
madalam tulemuste saavutamise määr, sest teised liikmed täitsid toetuslepingute 
sõlmimisega täielikult täitma oma mitterahalise toetuse andmise kohustuse, nagu on 
näidatud tabelis 2.2. 

2.17. Mis puudutab EuroHPCd, siis oli ühisettevõte 2021. aasta lõpuks juba 
täielikult eraldanud 180 miljonit eurot programmi „Horisont 2020“ teadusuuringute ja 
innovatsiooni toetuste 50% suuruseks kaasrahastamiseks, mis on ühisettevõtte 
asutamismääruses sätestatud miinimumeesmärk26. Ülejäänud 50% projekti 
kogukuludest rahastavad osalevad riigid ning erasektorist pärit liikmete toetusega 
kaetakse vaid toetusmeetmete maksimaalseid rahastamiskõlblikke kulusid ületav osa. 
2021. aasta lõpu seisuga olid erasektorist pärit liikmed teatanud siiski üksnes 
4,2 miljoni euro suurusest mitterahalisest osalusest. Sellest tulenevalt on suur oht, et 
ühisettevõtte asutamismääruses sätestatud erasektorist pärit liikmete 420 miljoni euro 
suurune toetust jääb toetusprojektide rakendamise lõpuks saavutamata. Lisaks 
puudusid ühisettevõttel ikka veel usaldusväärsed menetlused erasektorist pärit 
liikmete ja osalevate riikide deklareeritud mitterahalise toetuse sertifitseerimiseks ja 

                                                      
26 Nõukogu määruse (EL) nr 2018/1488 artikli 4 lõige 2. 

ELi rahaline osalus
(a)

Muude liikmete 
mitterahaline toetus 

põhitegevusele ja 
rahaline toetus (1)

(b)

Muude liikmete 
mitterahaline toetus 

lisategevusele (2)
(c)

Kokku
(d)= (a)+(b)+(c)

Programmi 
„Horisont 2020“ 

rakendavad 
ühisettevõtted

ELi rahaline osalus
(e)

Muude liikmete 
kinnitatud 

mitterahaline toetus 
põhitegevusele ja 
rahaline toetus (1)

(f)

Mitterahaline toetus 
põhitegevusele 

(deklareeritud, kuid 
kinnitamata)

(g)

Mitterahaline toetus 
lisategevusele

(h)

Kokku
(i) = (e)+(f)+(g)+(h)

Saavutamise määr 
koos mitterahalise 

toetusega 
lisategevusele

(j) = (i) / (d)

Saavutamise määr 
ilma mitterahalise 

toetuseta 
lisategevusele

(k) = ((e)+(f)+(g)) / 
((a)+(b))

585,0 789,0 Ei ole asjakohane 1 374,0 SESAR 536,2 447,8 87,1 Ei ole asjakohane 1 071,0 Ei ole asjakohane 78%
1 755,0 1 228,5 965,3 3 948,8 CS2 - CA 1 536,0 608,7 242,5 1 290,0 3 677,2 93% 80%
1 638,0 1 638,0 Ei ole asjakohane 3 276,0 IMI2 - IHI 838,0 638,2 251,0 Ei ole asjakohane 1 727,2 Ei ole asjakohane 53%

665,0 95,0 285,0 1 045,0 FCH2 - Clean H2 545,5 50,0 51,3 1 039,0 1 685,8 161% 85%
1 185,0 2 827,5 Ei ole asjakohane 4 012,5 ECSEL - KDT 1 058,1 322,8 968,2 Ei ole asjakohane 2 349,1 Ei ole asjakohane 59%

835,0 504,6 2 225,4 3 565,0 BPT - CBE 728,2 70,1 79,9 1 646,5 2 524,7 71% 66%
398,0 350,0 120,0 868,0 S2R - EU-RAIL 339,2 189,6 96,4 208,8 834,0 96% 84%
536,0 908,0 Ei ole asjakohane 1 444,0 EuroHPC (3) 307,0 120,3 17,2 Ei ole asjakohane 444,5 Ei ole asjakohane 31%

7 597,0 8 340,6 3 595,7 19 533,2 Kokku 5 888,2 2 447,5 1 793,6 4 184,3 14 313,6 73% 64%

(1) Mitterahaline ja rahaline toetus ühisettevõtte põhitegevusele osalevatelt riikidelt / rahvusvahelistelt organisatsioonidelt
(2) Mitterahaline toetus ühisettevõtte töökavast väljapoole jäävatele lisategevustele
(3) EuroHPC puhul hõlmab ELi toetus 100 miljonit eurot Euroopa ühendamise rahastu programmist.

Liikmete toetused
(vastavalt asutamismäärusele ja juriidilistele otsustele)

Liikmete toetused
(seisuga 31.12.2021)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1488&qid=1651597024827&from=EN
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kinnitamiseks. EuroHPC on ka ainus ühisettevõte, millel ei ole strateegilist 
rakenduskava teiste liikmete toetuse saamise tagamiseks. 

3. meede

EuroHPC peaks rakendama usaldusväärseid menetlusi mitterahalise osaluse 
sertifitseerimiseks ja valideerimiseks ning strateegilist rakenduskava 
(tegevuskava), mis sisaldab realistlikke vahe-eesmärke ja iga-aastaseid 
osaluseesmärke nii osalevate riikide kui ka erasektorist pärit liikmete jaoks 
programmi tasandil. 

2.18. Nagu näidatud tabelis 2.2, olid kõik ühisettevõtted 2021. aasta lõpuks juba
täielikult sõlminud ja/või allkirjastanud toetuslepingud projektide kohta, mille 
maksumus moodustab 100% nende programmi „Horisont 2020“ meetmete 
kaasrahastamiseks kasutada olevast ELi maksimaalsest rahalisest toetusest. Samal ajal 
võtsid ühisettevõtete teised liikmed (erasektorist pärit liikmed, osalevad riigid ja muud 
rahvusvahelised organisatsioonid) toetuslepingutele alla kirjutades kohustuse anda 
nendele projektidele mitterahalist toetust. Mõned ühisettevõtted (IHI, Clean H2, KDT 
ja EU-Rail) eeldavad, et nende erasektorist pärit liikmed annavad toetust rohkem kui 
nende asutamismäärustes või õiguslikes otsustes sätestatud. Kuna kõik programmi 
„Horisont 2020“ projektikonkursid olid juba 2020. aasta lõpuks lõpetatud, on suur oht, 
et CBE ja EuroHPC ei saavuta programmi „Horisont 2020“ toetusprojektide 
rakendamise lõpuks oma erasektorist pärit liikmete põhitegevusele antava minimaalse 
mitterahalise toetuse eesmärki. 

Tabel 2.2. MFR 2014–2020: Liikmete poolt tegevuskulude katteks 
eraldatud toetus (miljonites eurodes) 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda ühisettevõtete andmete põhjal. 

ELi 
maksimaalne 

rahaline toetus

Muude liikmete 
minimaalne 

mitterahaline toetus 
põhitegevusele ja 
rahaline toetus (1)

Kokku

Programmi 
„Horisont 2020“ 

rakendavad 
ühisettevõtted

Kulukohustusteg
a seotud ELi 

kaasrahastamine
%

Teiste liikmete 
mitterahaline toetus 

põhitegevusele ja 
rahaline toetus 

(prognoos)

% Kokku

Pr
og

ra
m

m
id

e 
ra

ke
nd

am
is

e 
m

ää
r

555,8 789,0 1 344,8 SESAR 554,3 100% 713,4 90% 1 267,7 94%
1 716,0 1 189,6 2 905,6 CS2 - CA 1 707,5 100% 1 175,8 99% 2 883,3 99%
1 595,0 1 595,0 3 190,0 IMI2 - IHI 1 452,1 91% 1 520,7 95% 2 972,8 93%

646,0 76,0 722,0 FCH2 - Clean H2 646,0 100% 158,3 208% 804,3 111%
1 169,7 2 787,5 3 957,2 ECSEL - KDT (2) 1 169,7 100% 3 548,8 127% 4 718,5 119%

815,8 475,3 1 291,1 BPT - CBE (3) 815,0 100% 266,6 56% 1 081,6 84%
384,5 336,5 721,0 S2R - EU-RAIL 384,5 100% 572,6 170% 957,1 133%
426,0 796,0 1 222,0 EuroHPC (2) (4) 425,6 100% 451,5 57% 877,1 72%

7 308,8 8 044,9 15 353,7 Kokku 7 154,7 98% 8 407,7 105% 15 562,4 101%

(4) Osalevad riigid rahastavad seda osa, mida EL ei kata, erasektorit esindavad liikmed osalevad lisaks toetusmeetmete maksimaalsetele rahastamiskõlblikele kuludele.

Liikmete toetused tegevuskulude katmiseks
(vastavalt asutamismäärusele ja juriidilistele otsustele)

Sõlmitud ja/või allkirjastatud toetuslepingud ja lepingud
(seisuga 31.12.2021)

(1) Määratletud ühisettevõtte asutamismäärustes miinimumeesmärkidena
(2) Muude liikmete toetused hõlmavad osalevate riikide ja erasektorit esindavate liikmete toetuseid
(3) Eesmärgid mitterahaliseks toetuseks põhitegevusele, mis on kokku lepitud ühisettevõtte iga-aastastes töökavades, pluss väiksemad rahalised toetused põhitegevusele
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VKEde ja uute toetusesaajate personalikuludes esineb rohkem 
vigu 

2.19. Nagu varasematelgi aastatel, leidsime 2021. aastal toetusesaajate juures 
tehtud audititega süsteemseid vigu, mis olid peamiselt seotud personalikuludega. 
Nagu me oleme oma varasemates aastaaruannetes27 ja eriaruandes nr 28/2018 
märkinud, on personalikulude arvutamise metoodika programmi „Horisont 
2020“ raames mõnes aspektis muutunud keerukamaks ning see on suurendanud 
veariski. 2021. aasta toetusmaksete puhul olid peamised leitud vigade allikad 
järgmised: 

o otseste personalikuludena valesti deklareeritud allhankekulud; 

o tunnitasude ebaõige arvutamine ja kavandatud kuluandmete kasutamine 
ühikukulu määrade puhul; 

o väljaspool aruandlusperioodi töötatud tundide arvessevõtmine; 

o deklareeritud otsesed personalikulud sellise isiku kohta, kes ei olnud toetusesaaja 
palgatöötaja ega osalenud projektis ka otse sõlmitud lepingu alusel. 

2.20. Üks ühisettevõtete Euroopa teadustegevuse edendamise strateegiaid on 
suurendada erasektori, eelkõige VKEde ja uute toetusesaajate osalemist. Otse 
toetusesaajate juures tehtud toetuste audit näitas siiski, et nende kümnest erasektori 
toetusesaaja seast, kelle puhul esines kvantifitseeritavaid vigu, oli kuus VKEd, kelle 
osakaal kõikidest leitud vigadest oli ligikaudu 90%. 

2.21. Komisjon pakub töövahendit („Personnel Costs Wizard“), mis toetab 
osalejate personalikulude aruandlust, ja propageerib järjepidevalt selle kasutamist. 

4. meede 

Ühisettevõtted peaksid tugevdama oma sisekontrollisüsteeme, et tegeleda VKEde 
ja uute toetusesaajatega seotud suurenenud riskiga, ning julgustama tungivalt 
personalikulude töövahendi kasutamist teatavate toetusesaajate kategooriate 
puhul, kellel on suurem vigade esinemise oht, nagu VKEd ja uued toetusesaajad. 

                                                      
27 2017. aasta aastaaruande punkti 5.34, 2018. aasta aastaaruande punkt 5.16, 2019. aasta 

aastaaruande punkt 4.11, 2020. aasta aastaaruande punkt 4.13 ja 2021. aasta aastaaruande 
punktid 4.12–4.16. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2017/annualreports-2017-ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_ET.pdf
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Ühisettevõtted on võtnud 
parandusmeetmeid suurema osa meie 
varasemate aastate tähelepanekute 
põhjal 
2.22. Enamikul juhtudest võtsid ühisettevõtted parandusmeetmeid, et käsitleda 
meie varasemates iga-aastastes eriaruannetes esitatud tähelepanekuid, mille 
üksikasjad on esitatud meie arvamuste lisades 3. peatükis. 

2.23. Selgituses 2.2 kirjeldatakse meie käsitlusviisi, mida kasutati varasemate 
aastate tähelepanekute põhjal võetud parandusmeetmete seisu hindamiseks. 

Selgitus 2.2. 

Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud parandusmeetmete 
hindamise käsitlusviis 

Lõpetatud 

Ühisettevõte on teinud mõistlikke parandusi meie tähelepanekute põhjal võetud 
parandusmeetmete abil. 

Pooleli 

Ühisettevõte on pärast meie tähelepanekut hakanud tegema mõistlikke parandusi. 
Protsess ei ole aga veel lõpule viidud või tehtud parandused vastavad meie 
tähelepanekutele vaid osaliselt. 

Alustamata 

Ühisettevõte ei ole meie tähelepanekule reageerinud või on tema 
parandusmeetmed ebapiisavad. 

Ei ole asjakohane 

Tähelepanek ei ole enam asjakohane, kuna see asendati uue tähelepanekuga, mis 
sisaldas täiendavaid või korrigeerivaid elemente, või kui ühisettevõtte tegevus või 
õiguslik kontekst on muutunud. Kehtib ka juhul, kui probleemi lahendamise kulud 
on suuremad kui sellest saadav kasu. 
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2.24. Joonisel 2.2 on näidatud, et 24 tähelepaneku suhtes, mida ei olnud 
2020. aasta lõpuks veel käsitletud, võeti 2021. aastal parandusmeetmeid, mille 
tulemusel kõrvaldati 18 tähelepanekus loetletud puudused või ei olnud need 
asjakohased (75%), ning kuue tähelepaneku (25%) käsitlemine oli 2021. aasta lõpus 
pooleli või ei olnud seda veel alustatud28. 

Joonis 2.2. Ühisettevõtete jõupingutused varasemate aastate 
tähelepanekute põhjal meetmete võtmiseks 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

  

                                                      
28 Märkus: ühisettevõtete SESAR, IHI, Clean H2, KDT ja EU-Rail kõigi varasemate aastate 

tähelepanekute käsitlemine oli tänu parandusmeetmete võtmisele 2021. aasta auditi ajal 
lõpetatud. 

Kokku:  24

Alustamata Pooleli Lõpetatud Ei kohaldata

1
5

13
5
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Ühisettevõtted seisavad silmitsi 
inimressurssidega seotud 
probleemidega 

Meie horisontaalse läbivaatamise metoodika 

2.25. 2021. aastal analüüsisime programmi „Horisont 2020“ raames tegutsevate
ühisettevõtete inimressursside olukorda. See hõlmas ajutiste töötajate (renditööjõu) ja 
muude töötajatega seotud teenuslepingute kasutamist ning komisjoni inimressursside 
kavandamist perioodi 2021–2027 mitmeaastase finantsraamistiku raames loodud uute 
ühisettevõtete jaoks. Tulemuste põhjal tegime järelduse asjaomaste tagajärgede ja 
riskide kohta. F4E puhul hindasime eraldi selle inimressursside olukorda, mille 
tulemused on esitatud käesoleva peatüki lõpus. 

2.26. Meie analüüs põhines komisjoni finants- ja e-toetuste süsteemi andmetel
ning ühisettevõtete iga-aastastel juhtimisaruannetel. Andmetele lisaks vesteldi 
ühisettevõtete ja komisjoni töötajatega ning analüüsiti nende esitatud dokumente ja 
personaliga seotud andmeid. Analüüsi eesmärgil võrdlesime ühisettevõtete olukorda 
ka rakendusametite, eelkõige Euroopa Teadusuuringute Rakendusameti (REA) 
olukorraga, mis osaleb ühisettevõtetega sarnastes programmides. 

2.27. Ühisettevõtetelt ajavahemiku 2018–2021 kohta kogutud andmete ja
dokumentide põhjal arvutasime välja mõned põhinäitajad, mis annavad kasulikku 
teavet ühisettevõtete personaliolukorra kohta. Täiendasime tulemusi eelmiste aastate 
tähelepanekutega, mis on selles kontekstis asjakohased. 

Ühisettevõtete inimressursside olukord oli aastatel 2018–2021 
keeruline 

2.28. Kooskõlas sisekontrollipõhimõttega nr 429 peaksid ühisettevõtted ilmutama
selget tahet kaasata, arendada ja hoida pädevaid töötajaid kooskõlas oma 
eesmärkidega. Sellega seoses peaks juhtkond kindlaks määrama pädevused, mis on 
vajalikud eesmärkide saavutamise toetamiseks, ja neid korrapäraselt hindama kogu 
ühisettevõttes, võttes vajaduse korral meetmeid puuduste kõrvaldamiseks. Tegevuse 

29 Euroopa Komisjoni sisekontrolliraamistik. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/revision-internal-control-framework-c-2017-2373_2017_en.pdf
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järjepidevuse tagamiseks tuleks kehtestada põhitegevuse ja finantstehingute 
asendamiskord. 

2.29. Vaatlusperioodil hindasid ühisettevõtted oma inimressurssidega seotud riski 
keskmiseks kuni suureks. Hinnang põhines peamiselt sellel, et kuna töökoormus 
kasvab, on tööjõu voolavus suhteliselt suur ning ühisettevõtted sõltuvad teatud 
töötajate eksperditeadmistest, mistõttu on oht, et ei pruugi olla piisavalt pädevaid 
töötajaid, kui neid on vaja. 

2.30. Ajavahemikul 2018–2021 oli kõigi ühisettevõtete (v.a F4E) keskmine aastane 
tööjõu voolavus 10–12%. Aruandeperioodi suurim tööjõu voolavus oli CBE-l ja EU-Railil 
(vastavalt 15% ja 19%). Võrdluseks: REA tööjõu voolavus oli 2021. aastal 6%. 
Ühisettevõtete sõnul tulenes see peamiselt konkurentsivõimelisematest 
tööhõivetingimustest ja karjäärivõimalustest komisjonis ja rakendusametites. Näiteks 
saavad ühisettevõtted oma piiratud tegevusaja tõttu pakkuda töötajatele tähtajatut 
töölepingut alles pärast seitset aastat, võrreldes kolme aastaga teiste ELi asutuste (nt 
ametite) puhul. Lisaks võivad ühisettevõtete ajutised ja lepingulised töötajad 
asutustevahelise liikuvuse raames kandideerida ka teiste ELi asutuste avaldatud 
vabadele ametikohtadele.  

2.31. Kõigi ühisettevõtete (v.a F4E) ajutiste töötajate keskmine aastane osakaal oli 
kõrge, moodustades 11% koosseisulistest töötajatest. Eriti kõrge oli see CA, CBE ja EU-
Rail puhul (vastavalt 13%, 19% ja 18%). Võrdluseks: REA ajutised töötajad moodustasid 
2021. aastal vaid 1% koosseisulistest töötajatest. Ühisettevõtete ajutiste töötajate 
pidevalt suur arv oli enamikul juhtudel tingitud suurest tööjõu voolavusest ja 
vajadusest asendada koosseisulisi töötajaid pikaajalise haiguspuhkuse või 
värbamisprotsessi ajal (CBE, EU-Rail). Selline olukord võib tekitada ühisettevõttele 
märkimisväärseid riske, mis on seotud põhipädevuste säilitamise, ebaselgete 
aruandluskanalite, võimalike kohtuvaidluste ning töötajate väiksema tõhususega, mis 
võib kokkuvõttes negatiivselt mõjutada ühisettevõtte üldist tulemuslikkust. 

2.32. Ühisettevõtete täiendavaks töökoormust mõjutavaks teguriks on suhteliselt 
suur arv ühisettevõtete projekte rakendavate konsortsiumide toetusesaajaid, mistõttu 
peavad ühisettevõtted tegema suurel arvul sisekontrolle selliste konsortsiumide 
esitatud väljamaksetaotluste kontrollimiseks. Seega rakendas ühisettevõtete igat 
projekti keskmiselt 21 toetusesaajat (CA ja KDT puhul vastavalt 42 ja 40 toetusesaajat), 
võrreldes keskmiselt vaid kuue toetusesaajaga, kes rakendasid 2021. aastal REA 
projekte.  
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EuroHPC-l ei olnud 2021. aasta lõpus ikka veel võtmetähtsusega 
töötajaid 

2.33. 2020. aastal teatasime, et EuroHPC töötajate olukord oli ebakindel ja 
eelkõige on vaja värvata võtmetähtsusega haldustöötajaid30. 2021. aasta lõpuks ei 
olnud ühisettevõte siiski algatanud haldus- ja finantsjuhi värbamismenetlust ega 
suutnud lõpule viia seitsme võtmetähtsusega haldusala töötaja töölevõtmist, kuna 
ühisettevõtte uue asutamismääruse heakskiitmine viibis ja see võeti vastu alles juulis. 
Samuti oli ühisettevõttel ainult kaks kogenud projektijuhti, kes valmistasid ette ja 
haldasid nii suuri taristuprojekte kui eelmise ja praeguse mitmeaastase 
finantsraamistiku teadusuuringuid. Võtmetähtsusega töötajate puudumine avaldab 
kahjulikku mõju ühisettevõtte talitluspidevusele ja eesmärkide saavutamisele, eelkõige 
arvestades projektide väga tehnilist iseloomu ja väga spetsiifiliste teadmistega kõrge 
kvalifikatsiooniga töötajate nõuet. 

5. meede 

EuroHPC peab täitma võtmetähtsusega ametikohad, mis on vajalikud tagamaks, et 
ühisettevõtte finantsjuhtimist ja sisekontrolli hallatakse asjakohaselt, 
talitluspidevuse tagamiseks ja peamiste tegevuseesmärkide saavutamiseks. 

Ühisettevõtteid oleks saanud paremini kaasata perioodi 2021–
2027 mitmeaastase finantsraamistiku inimressursside 
planeerimise protsessi 

2.34. Ühisettevõtted on sõltumatud ja vastutavad ise töötajate värbamise, 
sealhulgas personalivajaduse ja töötajate pädevuse eest. Nende tegevdirektorid 
peavad asutama oma vastutusalasse kuuluva programmibüroo kõigi ühisettevõtete 
määrustest tulenevate tugiülesannete täitmiseks. See peaks koosnema ühisettevõtte 
töötajatest ning eelkõige pakkuma asjakohast tuge raamatupidamissüsteemile, 
juhtima ühisettevõtte töökavade rakendamist ning pakkuma ühisettevõtte liikmetele ja 
nõuanderühmadele õigeaegset teavet ja tuge31. 

                                                      
30 Euroopa Kontrollikoja 2020. aasta aruanne ELi ühisettevõtete kohta, punkt 3.9.17. 

31 Nõukogu määruse (EL) 2021/2085 artikkel 19, nõukogu määruse (EL) 2021/1173 artikkel 9. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2020/JUS_2020_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1656409705270&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656409736296&from=EN
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2.35. Ühisettevõtted teatasid, et nende mitmeaastase finantsraamistiku (2021–
2027) vahendite planeerimisega tegeles eranditult komisjon (vastava ühisettevõtte 
eest vastutav peadirektoraat ja eelarve peadirektoraat). Planeerimise tulemusel 
määrati kindlaks iga ühisettevõtte inimressursside suurus, mis fikseeriti seadusandlikes 
finantsselgitustes, mis on osa komisjoni ettepanekust asjakohase nõukogu määruse 
kohta32. Sellega seoses on samuti oluline märkida, et komisjon peab ELi asutuste puhul 
kasutama stabiilseid eeldusi töötajate arvu kohta. Lisaks analüüsis nõukogu vastavates 
komisjoni ettepanekutes kavandatud ühisettevõtete ajutiste teenistujate ja 
lepinguliste töötajate arvu, enne kui võttis perioodi 2021–2027 mitmeaastase 
finantsraamistiku raames vastu uued ühisettevõtteid käsitlevad asutamismäärused. 

2.36. Need seadusandlikud finantsselgitused on võrdlusaluseks arutelul töötajate 
arvu üle iga-aastases ametikohtade loetelus kogu programmiperioodiks. Neis 
kehtestatakse maksimaalne aastane töötajate arv (täistööajale taandatud töötajate 
arv) töötajate kategooria (ajutised töötajad, lepingulised töötajad, lähetatud riiklikud 
eksperdid) ning vastavate tegevusüksuste ja palgaastmete kaupa. Enamik 
ühisettevõttteid teatas, et pärast sisemist eelarve ja ressursside planeerimise protsessi 
ei olnud nende juhtkonda kaasatud vastutava peadirektoraadi ja eelarve 
peadirektoraadi vahelistesse läbirääkimistesse. Nad teatasid ka, et neil ei olnud 
piisavalt teavet ei komisjoni tootlikkuse mudeli (mida kasutatakse uue mitmeaastase 
finantsraamistiku programmide rakendamiseks vajalike inimressursside 
kindlaksmääramiseks) ega töötajate arvu piiramise aluste kohta, mida tehti hoolimata 
sellest, et täidetav eelarve on suurenenud. Kuna ühisettevõtted on sõltumatud ja 
vastutavad oma töökavade rakendamise eest, leiame, et neid oleks saanud paremini 
kaasata perioodi 2021–2027 mitmeaastase finantsraamistiku inimressursside 
planeerimise protsessi. 

Ühisettevõtetel puuduvad ühised töövahendid ja suunised 
inimressursside prognoosimiseks 

2.37. Ühisettevõtte tegevdirektor peaks tagama üksuse jätkusuutliku ja tõhusa 
juhtimise ning selle töökava tõhusa rakendamise. Samuti peab ta valmistama ette ja 
esitama juhatusele vastuvõtmiseks aastaeelarve projekti ja ametikohtade loetelu33. 

                                                      
32 COM(2021) 87 final, 23.2.2021 ja COM(2020) 569 final, 18.9.2020. 

33 Nõukogu määruse (EL) 2021/2085 artikkel 19, nõukogu määruse (EL) 2021/1173 artikkel 9. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7efecf4b-75de-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8c6b6f7e-f98c-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1656409978590&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656410036325&from=EN
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2.38. Praegu ei ole ühisettevõtetel töövahendit igale tegevusele kuluva aja 
dokumenteerimiseks. Seetõttu põhineb igal aastal teatava tegevuse jaoks eraldatavate 
töötajate arv prognoosidel, mitte tegelikul tööajal tegevuse kohta aasta jooksul. 
Ajaarvestusrakenduse puudumine suurendab ohtu, et personalivajaduse prognoosid ei 
ole piisavalt usaldusväärsed, mis toob kaasa ressursside ebatõhusa jaotamise 
organisatsioonisisese tegevuse vahel. 

6. meede 

Ühisettevõtted peaksid võtma kasutusele ajaarvestussüsteemi, et saada 
objektiivseid andmeid inimressursside kasutamise kohta tegevuste kaupa. 

2.39. Enamik ühisettevõtetest koostasid uue mitmeaastase finantsraamistiku 
ressursivajaduste prognoosi (sageli väliseksperdi abiga) ja esitasid selle oma 
vastutavale peadirektoraadile. Prognooside koostamisel ei kasutatud siiski ametlikku 
ühtset metoodikat personalivajaduste (sealhulgas oluliste pädevuste) hindamiseks 
üksuse kohta. Selline metoodika aitaks ühisettevõtetel välja töötada objektiivsed ja 
hästi kavandatud töökoormuse näitajad (mõjutavad tegurid), et vahendeid oleks 
võimalik organisatsioonisiseselt optimaalselt jaotada. Sellise metoodika puudumisel 
jätkavad ühisettevõtted erinevate protsesside kasutamist, mis võivad näida 
ebatäielikud ja/või erapoolikud. 

7. meede 

Ühisettevõtted peaksid välja töötama ametliku mudeli või suunised selle kohta, 
kuidas hinnata vajalike töötajate arvu (sealhulgas olulisi pädevusi) tegevuste ja 
üksuste kaupa, et optimeerida inimressursside kasutamist. 

Puudused ühisettevõtete perioodi 2021–2027 mitmeaastase 
finantsraamistiku personaliplaneerimise mudelis 

Komisjon kavandas ühisettevõtete ressursid ilma eelneva teabeta nende 
lisaülesannete kohta 

2.40. Nagu näidatud joonisel 2.3, pidid programmi „Horisont 2020“ raames 
tegutsevad ühisettevõtted saavutama keskmise tootlikkuse, mille puhul 28 miljonit 
eurot kulukohustuste eelarvest haldab üks täistööajale taandatud töötaja (TTE). See 
tootlikkuse eesmärk ühisettevõtte kohta arvutati, jagades ühisettevõttele 
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asutamismäärustes sätestatud ELi rahalise toetuse (kulukohustuste jooksevhindades) 
ühisettevõtte 2020. aasta töötajate arvuga , väljendatuna täistööajale taandatud 
töötajate arvuna. Perioodi 2021–2027 mitmeaastase finantsraamistiku raames 
loodavate ühisettevõtete puhul oli komisjoni eesmärk säilitada mitmeaastase 
finantsraamistiku lõpuks vähemalt sama keskmine tootlikkus kui eelmise programmi 
„Horisont 2020“ puhul.  

Joonis 2.3. Programmi „Horisont 2020“ ühisettevõtete inimressursside ja 
tootlikkuse eesmärgid 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal. 

2.41. Komisjoni personaliplaneerimine programmi „Euroopa horisont“ raames 
loodavate uute ühisettevõtete jaoks põhines sarnasel tootlikkuse mudelil nagu 
varemgi. Selle mudeli puhul arvutati tootlikkuse eesmärk ühisettevõtte kohta, jagades 
ühisettevõttele ühtses alusaktis sätestatud ELi rahalise toetuse (2020. aasta 
püsivhindades) ühisettevõtte lõpliku töötajate arvuga, väljendatuna täistööajale 
taandatud töötajate arvuna (vt joonis 2.4). Komisjon määras eelnevalt kindlaks kõigi 
selliste ühisettevõtete keskmise tootlikkuse, millel oli eelkäija34. Üks täistööajale 
taandatud töötaja oli määratud haldama 26 miljonit eurot. Seda eesmärki tuleks 
suurendada 28 miljoni euroni nii, et 2023. aasta lõpuks vähendatakse töötajate arvu 
veel 10 täistööajale taandatud töötaja võrra. Vähendamise tegelik tase peaks siiski 
põhinema ühisettevõtete tegevuse tulemuslikkuse hindamisel. Selle eesmärgi 
saavutamiseks ja uue mitmeaastase finantsraamistiku raames suurendatud ELi eelarve 
haldamiseks kehtestas komisjon ühisettevõtete taotletud koosseisuliste töötajate 

                                                      
34 Sealhulgas ülemaailmse tervisealgatuse ühisettevõte. 
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arvule ülempiiri, mis võrdus 2020. aasta töötajate arvuga. Selle tulemusena 
tasakaalustas mõne ühisettevõtte (Sesar, EU-Rail ja IHI) väiksemat tootlikkust teiste 
ühisettevõtete (KDT, SNS ja CA) suurem tootlikkus. Lisaks hõlmas KDT ja EuroHPC 
puhul tootlikkuse mudel üksnes ELi rahalist toetust, kuigi nende ühisettevõtete 
hallatav tulu hõlmab nii ELi kui ka osalevate riikide toetust. 

Joonis 2.4. Ühisettevõtete inimressursside prognoosid ja tootlikkuse 
eesmärgid vastavalt ühtsele alusaktile 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal.  

2.42. Täheldasime siiski, et seadusandlikes finantsselgitustes (mis sisaldasid 
ametikohtade loetelu) lepiti komisjonis kokku enne komisjoni strateegilise 
teadusuuringute ja innovatsiooni kava ja ühtse alusakti vastuvõtmist. Alusaktiga anti 
ühisettevõtetele täiendavaid haldusülesanded. Nende ülesannete hulka kuuluvad uute 
komiteede juhtimine, nõuandvate organite rolli laiendamine, uus protsess 
lisategevusele antava mitterahalise toetuse haldamiseks, rangemad aruandlusnõuded 
ja uued tegevusülesanded. Seetõttu oli kavandamisprotsessi ajal personalivajaduste 
hindamisel peamiseks raskuseks ebakindlus seoses kõrgetasemeliste teadusuuringute 
eesmärkide ja tulevaste ühisettevõtete täiendavate haldus ja tegevusülesannetega. 

2.43. Kuna ühisettevõtete inimressursside kavandamine ei põhinenud vajalikul 
teabel, mille abil olnuks võimalik hinnata nende töökoormust, on oht, et kavandatud 
inimressursid ei pruugi olla piisavad, et ühisettevõtted saaksid täita kõiki neile 
määratud ülesandeid. 
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EuroHPC puhul tootlikkuse mudelit ei kasutatud 

2.44. Uute ühisettevõtete inimressursside kavandamisel perioodi 2021–2027 
mitmeaastase finantsraamistiku raames ei lisanud komisjon tootlikkuse mudelisse 
EuroHPCd. Poliitiliste prioriteetide tõttu oli komisjoni ettepanek selle ühisettevõtte 
asutamismääruse kohta vastu võetud juba varem. 

2.45. Innovatiivsete kõrgjõudlusega andmetöötluse ja kvantandmetöötluse 
tehnoloogiate valdkonnas taas juhtpositsiooni saavutamiseks laiendati ühisettevõtet 
EuroHPC perioodi 2021–2027 mitmeaastase finantsraamistiku raames 
märkimisväärselt. 2021. aasta juulis vastu võetud uue asutamismääruse kohaselt peab 
ühisettevõte rakendama üle 7 miljardi euro. Selleks tuleb 2023. aasta lõpuks võtta 
tööle veel 39 töötajat, et saavutada kavandatud ametikohtade arv – 54 koosseisulist 
töötajat35. Uue asutamismääruse hilinenud vastuvõtmise tõttu käivitas ühisettevõte 
seitsme prioriteetse ametikoha jaoks vajaliku värbamisprotsessi alles 2021. aasta lõpus 
ega saanud 2021. aastal oma töötajate arvu suurendada. Kuna ühisettevõttes oli 
2021. aasta lõpus ainult 15 töötajat (neli ajutist töötajat ja 11 lepingulist töötajat), võib 
ühisettevõttel tekkida personaliprobleeme nii seoses uute haldus- ja 
tegevusprotsessidega, mis tuleb alles kehtestada, kui ka uute värbamismenetluste 
haldamisega. 

2.46. Nagu on näidatud joonisel 2.5, on selle olulise ühisettevõtte tootlikkus väga 
kõrge (47 miljonit eurot täistööajale taandatud töötaja kohta), mis suurendas 
ühisettevõtete keskmist tootlikkust 26 miljonilt eurolt 31 miljoni euroni täistööajale 
taandatud töötaja kohta. Seega on kõigi perioodi 2021–2027 mitmeaastase 
finantsraamistiku raames tegutsevate ühisettevõtete tegelik keskmine tootlikkus 
sarnane rakendusametite keskmisele tootlikkusele (33 miljonit eurot) ega ole sellest 
väiksem, nagu kavandamise ajal hinnati. 

2.47. Kuigi kõik ühisettevõtted viivad ellu võrreldavalt keerukaid tegevusi, jäävad 
nende tootlikkusega seotud eesmärgid siiski vahemikku 13–51 miljonit eurot 
(vt joonis 2.5). Eesmärgid on väikseimad SESARi ja EU-Raili puhul ning kõige kõrgemad 
KDT, EuroHPC ja SNSi puhul.  

                                                      
35 COM(2020)569 final, 18.9.2020. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8c6b6f7e-f98c-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
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Joonis 2.5. Ühisettevõtete inimressursside prognoosid ja tootlikkuse 
eesmärgid (mitmeaastane finantsraamistik 2021–2027) 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal. 

Vahendite kavandamisel ei võetud piisavalt arvesse ühisettevõtete 
suurust ja nende töökoormust mõjutavaid tegureid 

2.48. Erinevalt teistest ELi organitest, nagu rakendusametid, on ühisettevõtete üks 
peamisi ülesandeid erasektorist pärit partnerite toetus nende teadus- ja 
innovatsioonitegevusele. See toetus peaks aitama luua kogu ELi hõlmavaid partnerlusi 
tööstus- ja teaduspartneritega, mille abil kiirendada teaduslike teadmiste muutmist 
turustatavateks läbimurdelisteks uuendusteks, edendada innovatsiooni arengut 
liikmete ühise strateegilise visiooni raames, reageerida sotsiaalsetele probleemidele 
Euroopas (mille lahendamisele tööstus praegu piisavalt tähelepanu ei pööra) ning 
tekitada koostoimet muude partnerluste ja riiklike programmidega. 

2.49. Põhimõtteliselt on ühisettevõtted üsna väikesed organisatsioonid ja neil on 
rakendusametitega võrreldes vähem võimalusi suurendada oma tootlikkust 
mastaabisäästu kaudu. Teisest küljest peavad ühisettevõtted oma ülesannete 
täitmiseks toime tulema oluliste töökoormust mõjutavate teguritega planeerimise ja 
rakendamise etapis. Need tegurid ulatuvad kaugemale toetuste haldamisest ja 
rakendusametitel neid ei ole. Eelkõige märkisime, et komisjoni tulemusmudelis ei 
võetud arvesse järgmisi konkreetseid tegureid, mis mõjutavad ühisettevõtte 
töökoormust kavandamise ja rakendamise etapis.  
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2.50. Kavandamisetapis on oluline osa ühisettevõtte projektiametniku tööst 
koordineerida ja edastada tööprogrammide teaduslikke prioriteete ja 
projektikonkursside sisu. Sellest tulenevalt peavad projektiametnikud juhtima 
ühisettevõtte eri juhtorganite (juhatus, teaduslik nõuandeorgan, riikide esindusrühm ja 
ühisettevõtte valdkonnas tegutsevad sidusrühmad) kohtumisi ja nendel korrapäraselt 
osalema. Lisaks peab ta korraldama töörühmi ja üritusi, et kaasata tööstus- ja 
teaduspartnereid, osalevaid riike ja sidusrühmi. 

2.51. Ühisettevõtete projektide rakendamine on keerulisem kui tavapäraste 
programmi „Euroopa horisont“ projektide puhul, kuna nende programmid 
keskenduvad integreeritud projektidele, mis toovad kokku sektori teadusuuringute ja 
innovatsioonitsüklis osalejad. Erinevalt rakendusametitest peavad ühisettevõtted 
saavutama oma erasektorist pärit liikmete kaudu võimendava mõju. Võimendav mõju 
põhineb asjaolul, et erasektori liikmed on kohustatud panustama ühisettevõtte 
projektide rakendamisse vähemalt kindlaks määratud minimaalse summal (rahalise ja 
mitterahalise toetusena). Sellega seoses peavad ühisettevõtted haldama ja kinnitama 
uut liiki mitterahalisi toetusi lisategevusele, mille kohta erasektori liikmed igal aastal 
aru annavad. Vastupidiselt programmile „Horisont 2020“ hõlmab see uut tüüpi 
mitterahaline toetus lisategevusele ka ühisettevõtte projektidega seotud 
rahastamiskõlbmatuid kulusid ning neid saab deklareerida ainult nende projektide 
kohta, mis sisalduvad ühisettevõtte iga-aastases töökavas. Tootlikkuse mudel 
keskendub aga ainult ELi rahaliste vahendite haldamisele. Seetõttu leiame, et 
ühisettevõtete tootlikkuse eesmärgi arvutamisel oleks tulnud arvesse võtta vähemalt 
ühisettevõtete saavutatavat mitterahalist toetust lisategevusele ning osalevate riikide 
rahalist toetust (EuroHPC ja KDT). 

2.52. Ühisettevõtted peavad uue mitmeaastase finantsraamistiku programmitöö 
perioodil rakendama veel ka olulist osa oma programmi „Horisont 2020“ tegevusest 
(vt punktid 2.15–2.17). Mõne ühisettevõtte puhul jätkuvad nende programmi 
„Horisont 2020“ projektid kuni 2027. aastani, samal ajal kui nad peavad rakendama 
programmi „Euroopa horisont“ varasemast suuremat eelarvet. Lisaks võib vastutav 
peadirektoraat otse määrata ühisettevõtetele rakendamiseks täiendavaid 
projektiülesandeid (nt Euroopa ühendamise rahastu või digitaalse Euroopa programmi 
raames). 
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Osalevate riikide rahalise toetuse haldamiseks mõeldud uue 
kesksüsteemi ressursivajadusi ei ole kavandamisel arvesse võetud 

2.53. Programmi „Euroopa horisont“ raammääruse ja enda vastavate 
mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 asutamismääruste alusel on KDT ja 
EuroHPC kohustatud oma osalevate riikide rahalise toetuse haldamiseks võtma 
kasutusele koordineeritud lähenemisviisi, uue tsentraliseeritud juhtimisprotsessi – 
rahalise toetuse keskse haldamise süsteemi (CFM). Selle süsteemi kohaselt võib iga 
osalev riik maksta ühisettevõttele projektitasandil vastava rahalise toetuse oma riigis 
asutatud toetusesaajatele. Selle protsessi käigus on igal osaleval riigil vetoõigus kõigis 
küsimustes, mis on seotud ühisettevõttele tema riigis asutatud taotlejate eest makstud 
riikliku rahalise toetuse kasutamisega. See võimaldaks osaleval riigil otsustada riiklike 
strateegiliste prioriteetide alusel, kas toetada valitud ja heakskiidetud teadus- ja 
innovatsiooniprojektide puhul oma riigis loodud toetusesaajat või mitte. Teisest küljest 
peavad need ühisettevõtted tegema kaasrahastamiseks makseid kõigile osalevatele 
riikidele olenemata nende erinevatest haldusstruktuuridest. Samuti peavad nad 
haldama ja jälgima kahte alternatiivset protsessi koos neid toetavate 
halduskokkulepetega. 

2.54. Märgime, et komisjon ei hinnanud kavandatud CFMC-süsteemi 
rakendamiseks vajalike lisaressursside suurust ega lisanud neid ühisettevõtete uue 
teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskava rakendamise esialgsetesse 
personalivajaduste prognoosidesse. Selline puudulik planeerimine koos IT-vahendite ja 
komisjoni toetuse puudumisega võib negatiivselt mõjutada ühisettevõtete 
programmide rakendamist ja teiste liikmete toetuse saavutamist. Kui CMFC süsteemi 
tuleb hallata käsitsi, on see väga inimressursimahukas.  

F4E sõltuvus koosseisuvälistest töötajatest on viimastel aastatel 
suurenenud 

2.55. Viimastel aastatel on F4E sõltunud rohkem koosseisuvälistest töötajatest. 
2019. aastal moodustasid koosseisuvälised töötajad 62% koosseisulistest töötajatest. 
Ühisettevõtte praeguse strateegilise ressursikava (2021–2027) kohaselt suureneb 
koosseisuväline personal 2022. aastal 93%-ni maksimaalsest koosseisuliste töötajate 
arvust, mille komisjon on heaks kiitnud, ja seejärel väheneb 2027. aastaks järk-järgult 
70%-ni (vt joonis 2.6). 
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Joonis 2.6. Koosseisuväliste töötajate kasutamise areng aastatel 
2021–2027 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda F4E andmete põhjal. 

2.56. Tuginedes oma strateegilisele ressursikavale aastateks 2021–2027, taotles 
F4E 2023. aasta eelarveläbirääkimiste raames koosseisuliste töötajate arvu 
suurendamist 34 võrra. Komisjon tunnistas, et praegune koosseisuliste töötajate arv ei 
ole ITERi projekti suure keerukuse tõttu piisav ning andis juurde 10 koosseisulist 
ametikohta, lükates koosseisuliste töötajate järkjärgulise vähendamise ITERi projekti 
lõppu. Komisjoni tingimus oli, et lisatöötajaid kasutatakse kriitiliste küsimuste 
lahendamiseks ja ühisettevõtte organisatsiooniline struktuur vaadatakse läbi. 
Jooniselt 2.7 nähtub, et perioodi 2021–2027 mitmeaastase finantsraamistiku raames 
jõuab erinevus ühisettevõttele F4E eraldatud koosseisuliste töötajate ja ühisettevõtte 
strateegilises ressursikavas prognoositud koosseisuliste töötajate vajaduse vahel 
haripunkti 2023. aastal ja väheneb seejärel järk-järgult kuni 2027. aastani.  
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Joonis 2.7. F4E hinnanguline koosseisuliste töötajate puudujääk perioodi 
2021–2027 mitmeaastase finantsraamistiku raames 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda F4E andmete põhjal. 

2.57. Lisaks võis COVID-19 pandeemia mõjutada F4E inimressursside olukorda, 
eelkõige suurendades kulusid koosseisuvälistele töötajatele ja aeglustades projekti 
edenemist. Uues projektikirjelduses, mille ITER-IO kinnitab ITERi projekti jaoks 
2023. aasta esimeses kvartalis, võetakse seda arvesse ja tehakse ettepanek ajakava 
muutmiseks. See uus projektikirjeldus ja selle nõuded võivad mõjutada F4E tulevasi 
personalivajadusi ja vastavaid taotlusi perioodi 2021–2027 mitmeaastase 
finantsraamistiku raames. 

2.58. Ühisettevõtte suur sõltuvus koosseisuvälistest töötajatest tekitab 
töökeskkonda mõjutavaid probleeme ja riske. Oma 2019. aasta aruandes tõime välja 
riskid, mis on seotud nii suure koosseisuväliste töötajate arvuga, näiteks risk kaotada 
kõrgetasemelised ja spetsiifilised põhipädevused ning ebatõhusa personalijuhtimise 
risk, mis tuleneb koosseisuliste ja koosseisuväliste töötajate ebaselgetest 
kohustustest36. 

                                                      
36 Euroopa Kontrollikoja 2019. aasta aruanne ELi ühisettevõtete kohta, punkt 3.9.19. 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2019/JUS_2019_ET.pdf
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8. meede 

F4E juhtkond peaks tugevdama meetmeid, mida on juba võetud, et leevendada 
koosseisuväliste töötajate kasutamisega seotud riske, eelkõige ebatõhusa 
juhtimise ohtu, mis tuleneb koosseisuliste ja koosseisuväliste töötajate 
ebaselgetest kohustustest. 

  



49 

 

Muud kontrollikoja avaldatud 
väljaanded, milles käsitletakse 
ühisettevõtteid 
2.59. Lisaks ühisettevõtete raamatupidamise aastaaruannetega seotud iga-
aastasele auditiaruandele avaldasime 2021. aasta jooksul ka eraldi auditiaruandeid ja 
ülevaateid, milles käsitleti ühisettevõtteid (vt joonis 2.8). 
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Joonis 2.8. Muud hiljuti ühisettevõtete ja/või teadusuuringute valdkonna kohta avaldatud kontrollikoja väljaanded 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Kontrollikoja eriaruanne 19/2020:
Euroopa tööstuse digiteerimine: ambitsioonikas algatus, mille 
edu sõltub ELi, liikmesriikide valitsuste ja ettevõtete jätkuvast 
pühendumusest

Kontrollikoja ülevaade 01/2021:
„ELi esialgne panus rahvatervishoiu meetmetesse COVID-19 
puhangule reageerimisel“

Kontrollikoja eriaruanne 05/2022: 
ELi institutsioonide, organite ja asutuste küberturvalisus: üldine 
valmisoleku tase ei vasta ohtudele

Kuigi digiüleminek on paljude ELi ettevõtjate konkurentsivõime 
säilitamiseks väga oluline, ei kasuta nad innovatsiooniks täielikult 
ära kõrgtehnoloogiat. 
Sellega seoses käivitas komisjon 2016. aastal algatuse „Euroopa 
tööstuse digiteerimine“, mille eesmärk on tugevdada ELi 
konkurentsivõimet digitehnoloogia valdkonnas. 

Uurisime, kuivõrd pakkus EL tõhusat toetust tööstuse 
digiteerimise riiklikele strateegiatele ja digitaalse innovatsiooni 
keskustele, ning kas komisjon ja liikmesriigid rakendasid tõhusalt 
digitaalse innovatsiooni strateegiat.

Leidsime, et komisjoni strateegial Euroopa tööstuse digiteerimise
toetamiseks oli usaldusväärne alus ning liikmesriikide toetus, aga 
selles puudus info kavandatud tulemuste, tulemusnäitajate ja 
eesmärkide kohta. See muudab komisjoni ja liikmesriikide jaoks 
raskemaks oma tegevuse parema suunamise ja mõju 
maksimeerimise ning liikmesriike ei julgustatud eraldama 
algatusele Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
vahendeid.

Soovitame komisjonil koos liikmesriikidega pakkuda 
liikmesriikidele tuge nende rahastamislünkade kindlakstegemisel, 
järelevalve parandamisel ja täiendavate meetmete võtmisel 
lairibaühenduse asjakohase taseme saavutamiseks.

Maailma Terviseorganisatsioon liigitas 11. märtsil 2020 COVID-
19 puhangu pandeemiaks. Euroopa Liidu toimimise lepingu 
kohaselt on ELil rahvatervise valdkonnas üksnes toetav ja 
koordineeriv roll, sest see valdkond jääb peamiselt 
liikmesriikide pädevusse.

Vaatasime läbi ELi esialgse reageerimise 3. jaanuarist kuni 30. 
juunini 2020 võetud pandeemiameetmetele, keskendudes 
piiriüleste terviseohtudega tegelemise ELi raamistiku 
kasutamisele, täiendavatele ELi meetmetele, mis on võetud 
meditsiiniseadmetega varustamise toetamiseks, ning ELi 
toetusele COVID-19 testide ja vaktsiinide väljatöötamiseks.

Komisjon edendas teabevahetust liikmesriikide vahel ning 
toetas tegevusi nagu COVID-19 teadusuuringud ja vaktsiinide 
eelostulepingud. Innovatiivsete ravimite algatuse (IMI) 
ühisettevõte kuulutas välja ka koroonaravi ja -testimisega 
seotud projektikonkursi. 

Tõime välja mõned probleemid, millega EL silmitsi seisab, 
toetades liikmesriikide reageerimist COVID-19-le, näiteks 
asjakohase raamistiku loomine piiriüleste terviseohtude jaoks, 
asjakohaste varude pakkumise hõlbustamine ja vaktsiinide 
väljatöötamise toetamine.

Aastatel 2018–2021 suurenes oluliste intsidentide arv enam kui 
kümme korda. See on ründajate jaoks märkimisväärselt 
suurendanud võimalike juurdepääsupunktide arvu. Olulisi 
intsidente põhjustavad üldiselt uued ründemeetodid ja 
tehnoloogiad ning nende uurimiseks ja neist taastumiseks võib 
kuluda nädalaid või isegi kuid. Üks hiljutine näide oli küberrünne 
Euroopa Ravimiameti vastu, mille käigus lekitati ja manipuleeriti 
tundlikke andmeid eesmärgiga õõnestada usaldust vaktsiinide 
vastu.

Audiitorite peamine järeldus oli, et ELi asutuste küberturvalisuse 
alane valmisolek on organisatsiooniti erinev ja üldiselt ei vasta see 
pidevalt suurenevatele ohtudele. Nad ei tegele küberturvalisuse 
teemadega järjepidevalt ega rakenda alati olulisi 
kontrollimehhanisme ja küberturvalisuse peamisi häid tavasid.

Kuigi küberturvalisuse erinevat taset võib teoreetiliselt 
põhjendada iga organisatsiooni erineva riskiprofiili ja käideldavate 
andmete erineva tundlikkusega, rõhutavad audiitorid, et kuna ELi 
asutused on omavahel väga seotud, võivad ühe ELi asutuse nõrgad 
kohad tekitada küberohte ka teistele organisatsioonidele.

Praegu puudub ELi institutsioonidel, asutustel ja organitel 
infoturbe ja küberturvalisuse küsimuste jaoks õigusraamistik.

Täielikud auditijäreldused, nendega seotud soovitused ja 
auditeeritava vastused on kättesaadavad kontrollikoja 
veebisaidil eca.europa.eu.

Täielikud auditijäreldused, nendega seotud soovitused ja 
auditeeritava vastused on kättesaadavad kontrollikoja 
veebisaidil eca.europa.eu.

Täielikud auditijäreldused, nendega seotud soovitused ja 
auditeeritava vastused on kättesaadavad kontrollikoja 
veebisaidil eca.europa.eu.
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Ühisettevõtete vastused 2. peatükile 
1. meede Ühisettevõtted järgivad komisjoni individuaalsete maksete haldamise ja
maksmise ameti (PMO) väljastatud arveid. Seoses kontrollikoja täheldatud õiguslike
küsimustega on ühisettevõtted nõus tegema komisjoniga koostööd asjakohaste
õiguslike aluste suuremaks ühtlustamiseks.

2. meede Iga ühisettevõtte eelarve koostamisel lähtuti halduskulude määratlusest ja
jaotusest ühtsele alusaktile lisatud finantsselgitustes. Seetõttu on ühisettevõtete
liikmete halduskulud ning vastavalt ka rahaline osalus mitte üksnes määratletud, vaid ka
kvantifitseeritud iga ühisettevõtte jaoks. Sellest tulenevalt uurivad ühisettevõtted
täiendavalt halduskulude üksikasjalikku sisu nende liigitamise ühtlustamise võimaluste
suhtes.

3. meede Ühisettevõte tunnustab kontrollikoja pakutud meedet. Et ühisettevõte on veel
suhteliselt noor, toimub enamik kontrolli ja valideerimise tegevusest projektide
olelusringi lõpus. Ühisettevõte käsitleb seda küsimust õigeaegselt. Eeldatakse, et
kavandatav keskne finantsmehhanism (mis kehtestati uue EuroHPC määrusega) tagab
menetlused ja planeerimisvahendid, mis on vajalikud, et tugevdada iga-aastaste
osamaksete koordineerimist osalevate riikidega.

4. meede Koostöös komisjoni ühise rakenduskeskusega alustasid kõik ühisettevõtted
2022. aastal veamäära vähendamise rakendusmeetmete võtmist kooskõlas
kontrollikoja pakutud meetmega (nt uurides ka eelarve peadirektoraadi soovitatud
lihtsustatud kuluvorme, nagu ühikuhinnad, kindlasummalised maksed ja ühtne määr).

5. meede Pärast seda, kui juhatus võttis 12. novembril 2021 vastu ühisettevõtte
EuroHPC 2021. aasta ametikohtade muudetud loetelu, algas oluliste töötajate
värbamine kohe 1. detsembril 2021 kooskõlas kontrollikoja pakutud meetmega.

6. meede Ühisettevõtted kasutavad praegu komisjoni tagatud personalihaldussüsteemi
(SYSPER) ajaarvestusmoodulit. Koostöös SYSPERi teenuseosutajaga uuritakse võimalusi
suurendada SYSPERis jälgitavate ajaarvestusandmete hulka.

7. meede Ühisettevõtted lepivad kokku meetme võtmise, arvestades mitmeaastast
finantsraamistikku aastateks 2027–2034, eesmärgiga olla paremini kaasatud komisjoni
talituste personaliplaneerimise protsessi. Ühisettevõtted on valmis võtma meetme
eelarve peadirektoraadi ja ühisettevõtete eest vastutavate peadirektoraatidega peetava
avatud kolmepoolse arutelu alusel. Arutelu peaks hõlmama ka ühisettevõtete teatava
paindlikkuse võimalust, et viia oma ametikohtade loetelud vastavusse ajutiste
töökoormust mõjutavate olukordadega.
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2.41 Kolmepoolse ühisettevõttena kasutab ühisettevõte SESAR 3 lisaks ELi 
eelarvevahenditele ja erasektorist pärit liikmete toetustele ka EUROCONTROList 
programmi „Euroopa horisont“ tegevusteks saadud ligikaudu 500 miljonit eurot. Kuna 
komisjon ei arvestanud siiski EUROCONTROLi toetusi oma tootlikkusmudelis, ei saa 
sellest tulenevat ühisettevõtte SESAR 3 väiksemat tootlikkuse määra otseselt võrrelda 
muude ühisettevõtete määraga. 

Euroopa Raudtee Ühisettevõttele on usaldatud uue süsteemisambaga seotud 
tegevused, tagamaks, et teadus- ja innovatsioonitegevus hõlmab raudteesüsteemi 
arengu ja ümberkujundamise süsteemset vaadet ning on mõjus. Need tegevused 
vajavad lisaressursse, et saavutada otsesem juhtimine ja järelevalve. Kuigi selle töö 
hinnanguline eelarve on üle 30 miljardi euro migratsiooni ja kasutuselevõtu etapis, ei 
lisatud seda komisjoni tootlikkusmudelisse, millest tulenes Euroopa Raudtee 
Ühisettevõtte väiksem tootlikkuse määr. 
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Kinnitavad avaldused ELi ühisettevõtete kohta 
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3.1. Kinnitavaid avaldusi toetav teave 

Alus arvamuste esitamiseks 

3.1.1. Viisime auditi läbi kooskõlas Rahvusvaheline Arvestusekspertide
Föderatsiooni (IFAC) rahvusvaheliste auditistandardite (ISAd) ja eetikanormidega ning 
kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvahelise organisatsiooni (INTOSAI) kõrgeimate 
kontrolliasutuste rahvusvaheliste standarditega (ISSAId). Nimetatud standarditest 
tulenevaid 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. 

Juhtkonna ja organisatsiooni järelevalve eest vastutavate 
isikute kohustused 

3.1.2. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 310–325 ja
ühisettevõtete finantsmäärustele vastutavad ühisettevõtete juhtkonnad 
rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori raamatupidamisstandardite kohase 
raamatupidamise aastaaruannete koostamise ja esitamise ning oma raamatupidamise 
aastaaruannete aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse eest. Juhtkonna 
kohustused hõlmavad finantsaruannete koostamiseks ja esitamiseks vajalike 
sisekontrollimehhanismide kavandamist, rakendamist ja käigushoidmist nii, et neis ei 
esineks pettusest või vigadest tingitud olulist väärkajastamist. Juhtkond vastutab ka 
selle eest, et finantsaruannetes kajastatud tegevus, finantstehingud ja teave oleksid 
kooskõlas neid reguleeriva õigusraamistikuga. 

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

3.1.4. Ühisettevõtete finantsaruandluse üle järelevalve tegemise eest vastutavad
nende järelevalveorganite liikmed. 
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Audiitori kohustused raamatupidamise aastaaruannete ja 
nende aluseks olevate tehingute auditeerimisel 

3.1.5. Meie eesmärk on saada piisav kindlus selle kohta, et ühisettevõtete
raamatupidamise aastaaruanded ei sisalda olulisi väärkajastamisi ning nende aluseks 
olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed, ning esitada oma auditi põhjal Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule kinnitavad avaldused, mis kinnitavad raamatupidamise 
aastaaruannete usaldusväärsust ning nende 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. 

3.1.6. Tulude puhul kontrollime komisjonilt, teistelt partneritelt ja osalevatelt
riikidelt saadud sissemakseid ning hindame ühisettevõtete muude tulude kogumise 
korda (kui nad on sellist tulu saanud). 

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

3.1.8. Kooskõlas rahvusvaheliste auditistandardite ja kõrgeimate kontrolliasutuste
rahvusvaheliste standarditega tugineme kogu auditi vältel oma professionaalsusele ja 
kutsealasele skeptitsismile. Samuti astume järgmisi samme:  

— teeme kindlaks ja hindame riske, mis tulenevad raamatupidamise aastaaruande 
olulisest väärkajastamisest ja selle aluseks olevate tehingute olulisest 
mittevastavusest Euroopa Liidu õigusraamistiku nõuetele, olenemata sellest, kas 
need on tingitud pettusest või vigadest; kõnealustele riskidele vastavate 
auditiprotseduuride kavandamine ja läbiviimine. kogume auditi tõendusmaterjali, 
mis on piisav ja asjakohane meie arvamuste koostamiseks. 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; 
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— teeme endale asjakohaste auditiprotseduuride kavandamiseks (kuid mitte 
sisekontrollimehhanismide tõhususe kohta arvamuse esitamiseks) selgeks auditi 
seisukohast olulise sisekontrollisüsteem; 

— hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna koostatud 
arvestushinnangute ja nendega seotud avalduste põhjendatust; 

— teeme järelduse selle kohta, kas juhtkond lähtub raamatupidamises tegevuse 
jätkuvuse põhimõttest, ning hindame saadud auditi tõendusmaterjali põhjal, kas 
on olulist ohtu sündmusteks või tingimusteks, mis võivad ühisettevõtte 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; 

— hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, ülesehitust ja sisu, 
sealhulgas kogu avalikustatud teavet, samuti seda, kas raamatupidamise 
aastaaruanne kajastab selle aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi õiglaselt; 

— hangime piisavat asjakohast auditi tõendusmaterjali ühisettevõtete finantsteabe 
kohta, et esitada arvamus raamatupidamise aastaaruannete ja nende aluseks 
olevate tehingute kohta. Vastutame auditi juhtimise, järelevalve ja läbiviimise 
eest. Oleme ainuvastutavad oma auditiarvamuse eest; 

— võtame arvesse sõltumatu välisaudiitori audititööd ühisettevõtete 
raamatupidamise aastaaruannete kontrollimisel vastavalt ELi finantsmääruse 
artikli 70 lõikes 637 sätestatud nõuetele. 

                                                      
37 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) 2018/1046. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1651580925699&from=EN
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3.1.9. Ühisettevõtete teadusuuringutega seotud kulutuste puhul programmi 
„Horisont 2020“ raames vastutab järelauditite eest komisjoni DG RTD ühine 
audititalitus. Komisjoni DG RTD ühise audititalituse järelauditite tulemuste osas leidis 
komisjon oma ettepanekus programmi „Horisont 2020“ määruse kohta38, et iga-
aastane vearisk vahemikus 2–5% on realistlik eesmärk, võttes arvesse kontrollikulusid 
ja uurimisprojektide kulude hüvitamise eeskirjade keerukust. Komisjoni lõppeesmärk 
seoses allesjäänud veamääraga on saavutada programmi „Horisont 2020“ lõpetamisel 
2%-le võimalikult lähedale jääv määr. 

3.1.10. Vahetame juhtkonnaga teavet muu hulgas auditi kavandatud ulatuse ja 
ajakava ning auditi käigus tuvastatud oluliste leidude (sh sisekontrollimehhanismide 
oluliste puuduste) kohta. 

3.1.11. Ühisettevõtetega arutatavate teemade seast valime vaatlusaluse perioodi 
raamatupidamise aastaaruannete auditeerimise seisukohast kõige olulisemad teemad, 
mida nimetatakse seetõttu peamisteks audititeemadeks. Kirjeldame nimetatud 
teemasid meie 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 üles kaaluda avaliku 
huviga saadava kasu. 

                                                      
38 COM(2011) 809 final. 
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ELi raamprogramme ellu viivad 

ühisettevõtted 
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Euroopa taeva lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi väljaarendamisega 
tegelev ühisettevõte (SESAR) 

 

3.2. Euroopa taeva lennuliikluse uue 
põlvkonna juhtimissüsteemi 
väljaarendamisega tegelev 
ühisettevõte (SESAR 3) 

Sissejuhatus 

3.2.1. Brüsselis asuv ühisettevõte Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna 
juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks asutati 2007. aasta veebruaris 
teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi (FP7) raames kaheksaks aastaks39 
(SESAR 1). 2014. aasta juunis muutis nõukogu määrust ja pikendas ühisettevõtte 
tegutsemisaega programmi „Horisont 2020“ raames kuni 31. detsembrini 202440 
(SESAR). 2021. aasta novembris võttis nõukogu vastu ühtse alusakti, millega luuakse 
31. detsembril 2031 lõppevaks ajavahemikuks programmi „Euroopa horisont“ raames 
ühisettevõte SESAR 3, mis asendab ühisettevõtte SESAR41. 

3.2.2. SESAR 3 on avaliku ja erasektori partnerlus, mille eesmärk on Euroopa 
lennuliikluse korraldamise moderniseeritud süsteemi väljatöötamine. Selle 
asutajaliikmed on EL, keda esindab komisjon, Euroopa Lennuliikluse Ohutuse 
Organisatsioon (Eurocontrol) ja rohkem kui 50 organisatsiooni, mis hõlmavad kogu 
lennunduse väärtusahelat, alates lennujaamadest, kõigi kategooriate õhuruumi 
kasutajatest, aeronavigatsiooniteenuste osutajatest, mehitamata õhusõidukite 
käitajatest ja teenustest. 

                                                      
39 Nõukogu 27. veebruari 2007. aasta määrus (EÜ) nr 219/2007 ühisettevõtte loomise kohta 

Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks. 

40 Nõukogu 16. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 721/2014, millega muudetakse määrust (EÜ) 
nr 219/2007 ühisettevõtte loomise kohta Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna 
juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks seoses ühisettevõtte tegevusaja 
pikendamisega aastani 2024. 

41 Nõukogu 19. novembri 2021. aasta määrus (EL) 2021/2085, millega luuakse ühisettevõtted 
programmi „Euroopa horisont“ raames. 

https://www.sesarju.eu/
https://www.sesarju.eu/
https://www.eurocontrol.int/about-us
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R0219-20140101&qid=1651581251447&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R0219-20140101&qid=1651742828565&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651594254535&from=EN
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3.2.3. Tabelis 3.2.1 esitatakse ühisettevõtte peamised arvandmed.

Tabel 3.2.1. Ühisettevõtte peamised arvandmed 

Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed. 

Kinnitavat avaldust toetav teave 

3.2.4. Meie auditi käsitlusviis koosneb analüütilistest auditiprotseduuridest,
tehingute otsesest substantiivsest testimisest ühisettevõtetes ja toetusesaajate juures 
ning ühisettevõtete järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste 
kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutati vajaduse korral teiste audiitorite 
tööst saadud auditi tõendusmaterjali ning analüüsiti ühisettevõtte juhtkonna esitatud 
teavet. 

3.2.5. Alus meie arvamuse esitamiseks, juhtkonna ja organisatsiooni järelevalve
eest vastutavate isikute kohustused ning audiitori kohustused raamatupidamise 
aastaaruande ja selle aluseks olevate tehingute auditeerimisel on esitatud punktis 3.1. 
Leheküljel nr 156 olev allkiri on arvamuse lahutamatu osa. 

2021 2020

Eelarves sisalduvad uute maksete assigneeringud (miljonites eurodes) 44,6 119,5

Eelarves sisalduvad uute kulukohustuste assigneeringud
(miljonites eurodes)

4,3 151,3

Kasutatav maksete eelarve (miljonites eurodes) (1) 69,9 179,2

Kasutatav kulukohustuste eelarve (miljonites eurodes) (1) 34,8 163,2

Töötajate arv seisuga 31. detsember (2) 37 38

(1) Kasutatav eelarve sisaldab eelmiste aastate kasutamata assigneeringuid, mille ühisettevõte kandis uuesti jooksva 
aasta eelarvesse, sihtotstarbelisi tulusid ja järgmisse aastasse ümberjaotamisi.
(2)Töötajaskond hõlmab ametnikke, ajutisi teenistujaid, lepingulisi töötajaid ja lähetatud riiklikke eksperte.
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Kontrollikoja kinnitav avaldus Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule – sõltumatu audiitori aruanne 

Arvamus 

3.2.6. Auditeerisime 

a) ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb 
finantsaruannetest42 ja eelarve täitmise aruannetest43 31. detsembril 2021. 
aastal lõppenud eelarveaasta kohta, ning 

b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 287 sätestatud 
nõuetele. 

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta 

3.2.7. Meie hinnangul annab ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruanne 
31. detsembril 2021 lõppenud eelarveaasta kohta kõikides olulistes aspektides 
õiglase pildi ühisettevõtte finantsseisundist 31. detsembri 2021. aasta seisuga, 
finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud aastal 
vastavalt selle finantsmäärusele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud 
arvestuseeskirjadele. Need põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku 
sektori raamatupidamisstandarditel. 

                                                      
42 Finantsaruanded sisaldavad bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara 

muutuste aruannet, tähtsamate arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muid selgitavaid lisasid. 

43 Eelarve täitmise aruanded sisaldavad kõiki eelarvetoiminguid koondavaid aruandeid ja 
selgitavaid lisasid. 
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Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute 
seaduslikkus ja korrektsus 

Tulud 
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tulude seaduslikkuse 
ja korrektsuse kohta 

3.2.8. Meie hinnangul on 31. detsembril 2021 lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tulud kõigis olulistes aspektides 
seaduslikud ja korrektsed. 

Maksed 
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate maksete seaduslikkuse 
ja korrektsuse kohta 

3.2.9. Meie hinnangul on 31. detsembril 2021 lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad maksed kõigis olulistes aspektides 
seaduslikud ja korrektsed. 

3.2.10. Järgnevad tähelepanekud ei sea meie arvamust kahtluse alla. 

Tähelepanekud tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 

Ühisettevõtte kui tööandja sissemaksed ELi pensioniskeemi 

3.2.11. Alates 2016. aasta jaanuarist peaksid ühisettevõtted, mida rahastatakse 
osaliselt liidu eelarvest, maksma ELi pensioniskeemi tööandja sissemaksetest selle osa, 
mis vastab ühisettevõtte kogutulude ja nende tulude suhtele44. Kuna komisjon ei ole 
neid kulusid ühisettevõtte eelarves ette näinud ega ametlikku maksetaotlust esitanud, 
ei olnud SESAR 3 (ja selle eelkäija SESAR) veel selliseid sissemakseid teinud. 

                                                      
44 Määruse nr 31 (EMÜ), 11 (Euratom), millega kehtestatakse Euroopa Majandusühenduse ja 

Euroopa Aatomienergiaühenduse ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate 
teenistustingimused, artikkel 83a. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651594576060&from=EN
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3.2.12. Kooskõlas ühisettevõtetele esitatud komisjoni suunistega, milles komisjon 
esitab oma seisukoha selle leiu kohta, peaks komisjoni individuaalsete maksete 
haldamise ja maksmise amet arvutama iga ühisettevõtte kui tööandja sissemaksete 
suuruse ELi pensioniskeemi protsendina, mille ühisettevõtte ELi-väline tulu moodustab 
tema kogutuludest, võttes arvesse ka tegevuskuludeks ette nähtud ELi-välist tulu45. 
SESARi puhul on see 7,7% ehk ligikaudu 52 221 eurot aastas (2021. aasta andmete 
põhjal). Käesolevates suunistes võetakse arvesse üksnes personalieeskirjade46 
vastavaid sätteid, et määrata kindlaks arvutusmeetod, mille alusel ühisettevõtted 
maksavad ELi eelarvesse tööandjate sissemakseid tulude alusel. Ühtses alusaktis47 on 
samas täpsustatud, et halduskulud tuleks igal aastal jagada võrdselt ELi ja teiste 
liikmete vahel, mis teeks ühisettevõtte tööandja osamakse suuruseks ligikaudu 339 
098 eurot aastas (2021. aasta andmete põhjal). Nende erinevate õigussätete üheaegse 
kehtimise tõttu on oht, et ühisettevõtte tööandjapoolsete sissemaksete arvutamist 
käsitlevaid sätteid tõlgendatakse erinevalt ning sellel on erinev finantsmõju. 

Tähelepanekud eelarve haldamise kohta 

Programmi „Horisont 2020“ eelarve täitmine 

3.2.13. Tabelis 3.2.2 on esitatud ülevaade liikmete toetusest ühisettevõtte 
programmiga „Horisont 2020“ seotud tegevusele 2021. aasta lõpu seisuga. 

                                                      
45 Lihtsustamise eesmärgil tegi komisjon ettepaneku hinnata ühisettevõtete kui tööandjate 

sissemakseid pensioniskeemi ühtse protsendimääraga ühisettevõtte kogu tegevusaja 
jooksul, mis määratakse kindlaks ühisettevõtte vastava õigusaktiga ette nähtud ELi ja ELi 
väliste liikmesriikide vastavate osamaksete alusel. 

46 Määruse nr 31 (EMÜ), 11 (Euratom), millega kehtestatakse Euroopa Majandusühenduse ja 
Euroopa Aatomienergiaühenduse ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate 
teenistustingimused, artikkel 83a. 

47 Nõukogu määruse (EL) 2021/2085 artikkel 28. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651594722635&from=EN
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Tabel 3.2.2. Liikmete toetus „Horisont 2020“-le (miljonites eurodes) 

 
Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed. 

3.2.14. Selleks et saada täielik ülevaade ühisettevõtte saavutustest, tuleb arvesse 
võtta ka ühisettevõtte liikmete poolt selle tegevusse panustamiseks võetud kohustuste 
täitmise praegust seisu. 2021. aasta lõpuks oli ühisettevõte täielikult kulukohustustega 
sidunud programmi „Horisont 2020“ raames sõlmitud toetuslepingutele ja lepingutele 
eraldatud ELi maksimaalse toetuse summas 555,8 miljonit eurot. Sellest umbes 92,5 
miljonit eurot (16,6%) tuleb lähiaastatel välja maksta veel lõpetamata projektide ja 
lepingute eest. Erasektorist pärit liikmed olid omalt poolt võtnud õigusliku kohustuse 
anda mitterahalist toetust summas 280 miljonit eurot, mis on kindlaks määratud 
tööstusharu liikmesuse lepingus, ja Eurocontrol kohustub panustama 433,4 miljonit 
eurot ehk 91% kahepoolses lepingus sätestatud 475 miljoni euro suurusest toetusest 
põhitegevusele. 

3.2.15. Ühisettevõtte 2021. aasta kasutada olevate maksete eelarve täitmise 
määr programmi „Horisont 2020“ projektide puhul oli 93%. Ühisettevõttel ei olnud 
2021. aasta kulukohustuste assigneeringuid peaaegu üldse, sest ühisettevõte oli 
lõpetanud oma viimase projektikonkursi 2020. aasta lõpuks. 

Liikmed Põhitegevus
Lisategevus 

(1) Kokku
Rahalised 

sissemaksed

Mitterahaline 
toetus 

(kinnitatud)

Mitterahaline toetus 
(deklareeritud,

kuid kinnitamata)

Mitterahaline 
toetus 

lisategevusele
Kokku

EL (DG Move) 585,0 Ei kohaldata 585,0 536,2 0,0 0,0 Ei ole 
asjakohane

536,2

Eurocontrol 492,0 Ei ole 
asjakohane

492,0 15,7 230,8 45,0 Ei ole 
asjakohane

291,5

Erasektorit esindavad 
liikmed

280,0 Ei ole 
asjakohane

280,0 8,7 192,6 42,1 Ei ole 
asjakohane

243,4

Kokku 1 357,0 Ei ole 
asjakohane

1 357,0 560,6 423,4 87,1 Ei ole 
asjakohane

1 071,0

(1) Kontrollikoja audit ei hõlma lisategevust.

Liikmete toetused
(vastavalt asutamismäärusele ja 

kahepoolsetele lepingutele)

Liikmete toetused
(seisuga 31.12.2021)
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Tähelepanekud juhtimis- ja kontrollisüsteemide kohta 

3.2.16. Programmi „Horisont 2020“ maksete järelauditite eest vastutab komisjoni 
DG RTD ühine audititalitus. Tuginedes 2021. aasta lõpus kättesaadavatele järelauditite 
tulemustele, teatas ühisettevõte programmi „Horisont 2020“ projektide 
(tasaarvestused ja lõppmaksed) esinduslikuks veamääraks 0,7% ja allesjäänud 
veamääraks 0,6%48. 

3.2.17. Maksete kontrolli hindamiseks auditeerisime programmi „Horisont 
2020“ raames 2021. aastal lõplike toetusesaajate tasandil tehtud maksete juhuvalimit, 
et leida kinnitust järelauditite veamäärade õigsusele49. Leidsime ja kvantifitseerisime 
vea ühe juhtumi puhul, kus toetusesaaja deklareeris otsese personalikuluna summa, 
mis oleks tulnud deklareerida alltöövõtukuludena. Kuna aga toetuslepingus ei olnud 
toetusesaajale selliseid kulusid ette nähtud, ei olnud need kantud kulud 
rahastamiskõlblikud. 

Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed 

3.2.18. Ülevaade meie eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud 
parandusmeetmetest on esitatud lisas. 

                                                      
48 Ühisettevõtte SESAR 2021. aasta konsolideeritud tegevusaruande peatükk 4.3. 

49 Toetusesaajate juures kontrollitud toetustega seotud maksetehingute puhul on 
kvantifitseeritavate vigade aruandluskünnis 1% auditeeritud kuludest. 

https://srb.europa.eu/en/node/4164
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Lisa. Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja kommentaarid 

Parandusmeetmete võtmise seis 
(lõpetatud / pooleli / 

alustamata / 
ei ole asjakohane) 

2020 

2020. aasta jaanuaris sai ühisettevõte DG MOVE-ilt täiendavad Euroopa ühendamise 
rahastu vahendid kuue miljoni euro ulatuses vastavalt U-Space’i delegeerimislepingule 
(teine ja viimane osamakse). Ühisettevõte ei ole siiski kandnud saadud Euroopa 
ühendamise rahastu vahendeid 2020. aasta eelarvesse paranduseelarve abil ega võtnud 
neid arvesse eelarverea 3700 (väga laiaulatuslike tutvustustegevuste elluviimine) tegelike 
vajaduste planeerimisel. Sellest tulenevalt oli ühisettevõtte eelarverea 3700 (väga 
laiaulatuslike tutvustustegevuste elluviimine) lõplikust maksete kogueelarvest (36,8 
miljonit eurot) 2020. aasta lõpuks täidetud ainult 21,2 miljonit eurot (ehk 58%). 

Ei ole asjakohane 
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Ühisettevõtte vastus 
3.2.12 Ühisettevõte SESAR 3 kavatseb järgida eelarve peadirektoraadi juunis 2022 välja 
antud suuniseid ühisettevõtte tööandja pensionimaksete arvutamiseks. Suunised 
põhinevad üksnes personalieeskirjadel, milles ei eristata haldus- ja tegevustulusid. 
Ühisettevõte SESAR 3 maksab komisjoni arvega esitatud summa. 

3.2.17. Kulude deklareerimist personalikuludena peetakse toetusesaaja tahtmatuks 
veaks. Toetusesaaja on väike organisatsioon ja osales esimest korda programmis 
„Horisont 2020“. Ühisettevõte SESAR 3 lükkab tagasi 11 400 euro suuruse kuluartikli ja 
sellega seotud kaudsed kulud summas 2850 eurot. 

 



68 

Keskkonnahoidliku Lennunduse Ühisettevõte (CA) 

 

3.3. Keskkonnahoidliku Lennunduse 
Ühisettevõte (CA) 

Sissejuhatus 

3.3.1. Brüsselis asuv ühisettevõte lennunduse valdkonnas ühise 
tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks asutati seitsmenda teadusuuringute 
raamprogrammi raames 2007. aasta detsembris kümneaastaseks perioodiks50 (Clean 
Sky 1). 2014. aasta mais pikendas nõukogu ühisettevõtte tegevusaega programmi 
„Horisont 2020“ raames kuni 31. detsembrini 202451 (Clean Sky 2). 2021. aasta 
novembris võttis nõukogu vastu ühtse alusakti, millega luuakse 31. detsembril 2031 
lõppevaks ajavahemikuks programmi „Euroopa horisont“ raames Keskkonnahoidliku 
Lennunduse Ühisettevõte (edaspidi „ühisettevõte“ või „ühisettevõte CA“), mis asendab 
ühisettevõtte Clean Sky 252. 

3.3.2. Ühisettevõte CA on avaliku ja erasektori partnerlus lennunduse 
ümberkujundamiseks kestliku ja kliimaneutraalse tuleviku suunas. Selle asutajaliikmed 
on EL, keda esindab komisjon, ja lennundussektori organisatsioonid, kes tegelevad 
uute ülemaailmsete standardite loomisega usaldusväärsete ja kliimaneutraalsete 
lennundussüsteemide jaoks. 

3.3.3. Tabelis 3.3.1 esitatakse ühisettevõtte peamised arvandmed. 

                                                      
50 Nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 71/2008, millega asutatakse 

ühisettevõte Clean Sky. 

51 Nõukogu 6. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 558/2014 ühisettevõtte Clean Sky 2 asutamise 
kohta. 

52 Nõukogu määrus (EL) 2021/2085, 19. november 2021, millega luuakse ühisettevõtted 
programmi „Euroopa horisont“ raames. 

https://www.clean-aviation.eu/
https://www.clean-aviation.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0071&qid=1651594979178&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0558&qid=1651595031198&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595070385&from=EN
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Tabel 3.3.1. Ühisettevõtte peamised arvandmed 

Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed. 

Kinnitavat avaldust toetav teave 

3.3.4. Meie auditi käsitlusviis koosneb analüütilistest auditiprotseduuridest,
tehingute otsesest substantiivsest testimisest ühisettevõtetes ja toetusesaajate juures 
ning ühisettevõtete järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste 
kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutati vajaduse korral teiste audiitorite 
tööst saadud auditi tõendusmaterjali ning analüüsiti ühisettevõtte juhtkonna esitatud 
teavet. 

3.3.5. Alus meie arvamuse esitamiseks, juhtkonna ja organisatsiooni järelevalve
eest vastutavate isikute kohustused ning audiitori kohustused raamatupidamise 
aastaaruande ja selle aluseks olevate tehingute auditeerimisel on esitatud punktis 3.1. 
Leheküljel nr 156 olev allkiri on arvamuse lahutamatu osa. 

2021 2020

Eelarves sisalduvad uute maksete assigneeringud (miljonites eurodes) 89,3 315,6

Eelarves sisalduvad uute kulukohustuste assigneeringud
(miljonites eurodes)

4,3 315,7

Kasutatav maksete eelarve (miljonites eurodes) (1) 189,9 356,6

Kasutatav kulukohustuste eelarve (miljonites eurodes) (1) 182,6 346,7

Töötajate arv seisuga 31. detsember (2) 42 43

(1) Kasutatav eelarve sisaldab eelmiste aastate kasutamata assigneeringuid, mille ühisettevõte kandis uuesti jooksva 
aasta eelarvesse, sihtotstarbelisi tulusid ja järgmisse aastasse ümberjaotamisi.
(2) Töötajaskond hõlmab ametnikke, ajutisi teenistujaid, lepingulisi töötajaid ja lähetatud riiklikke eksperte.



70 

Keskkonnahoidliku Lennunduse Ühisettevõte (CA) 

 

Kontrollikoja kinnitav avaldus Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule – sõltumatu audiitori aruanne 

Arvamus 
3.3.6. Auditeerisime 

a) ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb 
finantsaruannetest53 ja eelarve täitmise aruannetest54 31. detsembril 2021. 
aastal lõppenud eelarveaasta kohta, ning 

b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 287 sätestatud 
nõuetele. 

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta 

3.3.7. Meie hinnangul annab ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruanne 
31. detsembril 2021 lõppenud eelarveaasta kohta kõikides olulistes aspektides 
õiglase pildi ühisettevõtte finantsseisundist 31. detsembri 2021. aasta seisuga, 
finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud aastal 
vastavalt selle finantsmäärusele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud 
arvestuseeskirjadele. Need põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori 
raamatupidamisstandarditel. 

                                                      
53 Finantsaruanded sisaldavad bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara 

muutuste aruannet, tähtsamate arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muid selgitavaid lisasid. 

54 Eelarve täitmise aruanded sisaldavad kõiki eelarvetoiminguid koondavaid aruandeid ja 
selgitavaid lisasid. 
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Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute 
seaduslikkus ja korrektsus 

Tulud 
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja 
korrektsuse kohta 

3.3.8. Meie hinnangul on 31. detsembril 2021 lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tulud kõigis olulistes aspektides 
seaduslikud ja korrektsed. 

Maksed 
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate maksete seaduslikkuse 
ja korrektsuse kohta 

3.3.9. Meie hinnangul on 31. detsembril 2021 lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad maksed kõigis olulistes aspektides 
seaduslikud ja korrektsed. 

3.3.10. Järgnevad tähelepanekud ei sea meie arvamust kahtluse alla. 

Tähelepanekud tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 

Ühisettevõtte tööandja sissemaksed ELi pensioniskeemi 

3.3.11. Alates 2016. aasta jaanuarist peaksid ühisettevõtted, mida rahastatakse 
osaliselt liidu eelarvest, maksma ELi pensioniskeemi tööandja sissemaksetest selle osa, 
mis vastab ühisettevõtte kogutulude ja nende tulude suhtele55. Kuna komisjon ei ole 
neid kulusid ühisettevõtte eelarves ette näinud ega ametlikku maksetaotlust esitanud, 
ei olnud ühisettevõte CA (ja selle eelkäija ühisettevõte Clean Sky 2) veel selliseid 
sissemakseid teinud. 

                                                      
55 Määruse nr 31 (EMÜ), 11 (Euratom), millega kehtestatakse Euroopa Majandusühenduse ja 

Euroopa Aatomienergiaühenduse ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate 
teenistustingimused, artikkel 83a. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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3.3.12. Kooskõlas ühisettevõtetele esitatud komisjoni suunistega, milles komisjon 
esitab oma seisukoha selle leiu kohta, peaks komisjoni individuaalsete maksete 
haldamise ja maksmise amet arvutama iga ühisettevõtte kui tööandja sissemaksete 
suuruse ELi pensioniskeemi protsendina, mille ühisettevõtte ELi-väline tulu moodustab 
tema kogutuludest, võttes arvesse ka tegevuskuludeks ette nähtud ELi-välist tulu56. CA 
puhul on see 2,3% ehk ligikaudu 16 581 eurot aastas (2021. aasta andmete põhjal). 
Käesolevates suunistes võetakse arvesse üksnes personalieeskirjade57 vastavaid 
sätteid, et määrata kindlaks arvutusmeetod, mille alusel ühisettevõtted maksavad ELi 
eelarvesse tööandjate sissemakseid tulude alusel. Ühtses alusaktis on samas 
täpsustatud, et halduskulud tuleks igal aastal jagada võrdselt ELi ja teiste liikmete 
vahel, mis teeks ühisettevõtte tööandja osamakse suuruseks ligikaudu 360 453 eurot 
aastas (2021. aasta andmete põhjal). Nende erinevate õigussätete üheaegse kehtimise 
tõttu on oht, et ühisettevõtte tööandjapoolsete sissemaksete arvutamist käsitlevaid 
sätteid tõlgendatakse erinevalt ning sellel on erinev finantsmõju. 

                                                      
56 Lihtsustamise eesmärgil tegi komisjon ettepaneku hinnata ühisettevõtete kui tööandjate 

sissemakseid pensioniskeemi ühtse protsendimääraga ühisettevõtte kogu tegevusaja 
jooksul, mis määratakse kindlaks ühisettevõtte vastava õigusaktiga ette nähtud ELi ja ELi 
väliste liikmesriikide vastavate osamaksete alusel. 

57 Määruse nr 31 (EMÜ), 11 (Euratom), millega kehtestatakse Euroopa Majandusühenduse ja 
Euroopa Aatomienergiaühenduse ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate 
teenistustingimused, artikkel 83a. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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Tähelepanekud eelarve haldamise kohta 

Programmi „Horisont 2020“ eelarve täitmine 

3.3.13. Tabelis 3.3.2 on esitatud ülevaade liikmete toetusest ühisettevõtte 
programmiga „Horisont 2020“ seotud tegevusele 2021. aasta lõpu seisuga. 

Tabel 3.3.2. Liikmete toetus „Horisont 2020“-le (miljonites eurodes) 

 
Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed. 

3.3.14. Selleks et saada täielik ülevaade ühisettevõtte saavutustest, tuleb arvesse 
võtta ka ühisettevõtte liikmete poolt selle tegevusse panustamiseks võetud kohustuste 
täitmise praegust seisu. 2021. aasta lõpuks oli ühisettevõte peaaegu täielikult 
kulukohustustega sidunud programmi „Horisont 2020“ allkirjastatud toetuslepingutele 
eraldatud ELi maksimaalse toetuse summas 1,1716 miljardit eurot. Sellest umbes 273 
miljonit eurot (ehk 16%) tuleb lähiaastatel välja maksta. Erasektorist pärit liikmed olid 
omalt poolt võtnud õigusliku kohustuse anda mitterahalist toetust summas 2,1138 
miljardit eurot. 

3.3.15. Olemasolevate kulukohustuste ja maksete assigneeringute 2021. aasta 
eelarve täitmise määrad programmi „Horisont 2020“ projektide puhul olid vastavalt 
100% ja 83%. 

Liikmed
Ühisettevõtte 

tegevus
Lisategevus 

(1) Kokku
Rahalised 

sissemaksed

Mitterahaline 
toetus 

(kinnitatud)

Mitterahaline toetus 
(deklareeritud,

kuid kinnitamata)

Mitterahaline 
toetus 

lisategevusele
Kokku

EL (DG RTD) 1 755,0 0,0 1 755,0 1 536,0 Ei ole 
asjakohane

Ei ole asjakohane Ei ole 
asjakohane

1 536,0

Erasektorit esindavad 
liikmed

1 228,5 965,3 2 193,8 27,4 581,3 242,5 1 290,0 2 141,2

Kokku 2 983,5 965,3 3 948,8 1 563,4 581,3 242,5 1 290,0 3 677,2

(1) Kontrollikoja audit ei hõlma lisategevust.

Liikmete toetused
(vastavalt asutamismäärusele ja juriidilistele 

otsustele)

Liikmete toetused
(seisuga 31.12.2021)
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Tähelepanekud juhtimis- ja kontrollisüsteemide kohta 

3.3.16. Programmi „Horisont 2020“ maksete järelauditite eest vastutab komisjoni 
DG RTD ühine audititalitus. Tuginedes 2021. aasta lõpus kättesaadavatele järelauditite 
tulemustele, teatas ühisettevõte programmi „Horisont 2020“ projektide 
(tasaarvestused ja lõppmaksed) esinduslikuks veamääraks 1,8% ja allesjäänud 
veamääraks 1,0%58. 

3.3.17. Maksete kontrolli hindamiseks auditeerisime programmi „Horisont 
2020“ raames 2021. aastal lõplike toetusesaajate tasandil tehtud maksete juhuvalimit, 
et leida kinnitust järelauditite veamäärade õigsusele59. Ühel juhul leidsime ja 
kvantifitseerisime süsteemse vea, mis oli seotud personalikulude tunnitasude ebaõige 
arvutamisega. 

3.3.18. 2021. aastal olulised dokumendid (näiteks hindamiskomisjoni liikmete 
deklaratsioonid huvide konflikti puudumise kohta, hangete hindamise aruanded, 
töölevõtmismenetluste hindamisaruanded, otsused töölevõtmise valikukomisjonide 
kohta, hankelepingute sõlmimise otsused ja töölepingud) kiideti heaks vastutava 
eelarvevahendite käsutaja allkirja kujutise kopeerimise ja kleepimisega Wordi 
dokumenti ning seejärel faili PDF-vormingusse teisendamisega. Selline tava võib 
tekitada õiguslikke riske, sest tagasilükatud kandidaat võib vaidlustada allkirjastatud 
hindamisdokumentide nõuetekohasuse. 

Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed 

3.3.19. Ülevaade meie eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud 
parandusmeetmetest on esitatud lisas. 

                                                      
58 CA ühisettevõtte 2021. aasta konsolideeritud tegevusaruanne, peatükk 43. 

59 Toetusesaajate juures kontrollitud toetustega seotud maksetehingute puhul on 
kvantifitseeritavate vigade aruandluskünnis 1% auditeeritud kuludest. 

https://clean-aviation.eu/sites/default/files/2022-07/CA-GB-2022-06-24-AAR-2021.pdf
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Lisa. Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja kommentaarid 
Parandusmeetmete võtmise seis 

(lõpetatud / pooleli / 
alustamata / ei ole asjakohane) 

2020 

Ühisettevõte suurendas oluliselt ajutiste töötajate arvu. Sellise praktikaga luuakse alalised 
ametikohad, mis ületavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtade arvu. See 
näitab, et ühisettevõtte koosseisuliste töötajate arv ei ole piisav, et rakendada 
ühisettevõtte teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskava ja sellega seotud töökavasid. 
Selline olukord tekitab ühisettevõttele märkimisväärseid riske, mis on seotud 
põhipädevuste säilitamise, ebaselgete aruandluskanalite ning töötajate väiksema 
tõhususega, mis võib negatiivselt mõjutada ühisettevõtte üldist tulemuslikkust. 

Alustamata 
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Ühisettevõtte vastus 
3.3.11 Oleme avatud ja valmis lahendama küsimust koostöös komisjoni talitustega. 
Ühisettevõtted on koos küsinud selgitusi ja juhiseid komisjonilt seoses kontrollikoja 
tähelepanekuga. 

3.3.12 Nagu on mainitud punktis 3.3.11, on ühisettevõte nõus küsimust lahendama 
koostöös komisjoni talitustega. Samas ei saa me nõustuda, et oleks olemas ELi asutuste 
töötajate pensioniskeemide sissemaksete hinnangulise lähenemise (mis põhineb 
personalieeskirjade asjakohastel sätetel ja mida pakuvad komisjoni talitused) vastuolu 
ühtse alusakti viidatud sätetega.  

3.3.18. Tähelepanek kehtib ainult ühisettevõtte igapäevategevuse piiratud osa suhtes, 
sest kõiki toetuste ja eksperdihaldusega seotud ülesandeid töödeldakse toetuste 
elektrooniliste haldussüsteemide kaudu. Tähelepanekut käsitleti 2022. aastal. 
Ühisettevõte on kasutusele võtnud elektroonilise allkirjastamise süsteemi EU Sign (mis 
on õiguslikult samaväärne käsitsi kirjutatud allkirjaga). 

3.3.19 Olukord ei ole eelmisest aastast muutunud. Ühisettevõtet on viimastel aastatel 
pidevalt kohustatud suurendama ajutiste töötajate kasutamist range ametikohtade 
loetelu piirangute tõttu, sest ülesanded ja töökoormus suurenevad. Ühisettevõttel on 
praegu suure töökoormusega periood, kus kaht programmi – Clean Sky 2 ja uut 
keskkonnahoidliku lennunduse programmi – hallatakse paralleelselt. Ühisettevõte on 
avaldanud avatud konkursikutse, et saada tegevustoe väliskonsultatsiooni lepingulisi 
teenuseid (programmi-, finants- ja auditihaldus, õigusteenused). Eeldatavasti annab see 
tugi stabiilsemad tööressursid. Optimaalsem lahendus oleks võimaldada ühisettevõttele 
suuremat paindlikkust seoses lepinguliste töötajate arvuga ametikohtade loetelus. 
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3.4. Innovatiivse Tervishoiu Algatuse 
Ühisettevõte (IHI) 

Sissejuhatus 

3.4.1. Brüsselis asuv Innovatiivsete Ravimite Algatuse Ühisettevõte asutati 2007. 
aasta detsembris60 seitsmenda teadusuuringute raamprogrammi (FP7) raames 
kümneaastaseks perioodiks (IMI 1). 2014. aasta mais pikendas nõukogu ühisettevõtte 
tegutsemisaega programmi „Horisont 2020“ raames kuni 31. detsembrini 202461 (IMI 
2). 2021. aasta novembris võttis nõukogu vastu ühtse alusakti62, millega luuakse 31. 
detsembril 2031 lõppevaks ajavahemikuks programmi „Euroopa horisont“ raames  
Innovatiivse Tervishoiu Algatuse Ühisettevõte (edaspidi „ühisettevõte“ või  
„ühisettevõte IHI“), mis asendab ühisettevõtte IMI 2. 

3.4.2. Ühisettevõte IHI on tervishoiualase teadustegevuse ja innovatsiooni 
valdkonnas tegutsev avaliku ja erasektori partnerlus. Ühisettevõtte IHI eesmärk on 
aidata luua kogu ELi hõlmav tervishoiualaste teadusuuringute ja innovatsiooni 
ökosüsteem, mis hõlbustab teaduslike teadmiste siiret konkreetsetesse uuendustesse. 
Need uuendused peaksid hõlmama ennetamist, diagnostikat, ravi ja haiguste ohjamist. 
Selle asutajaliikmed on EL, keda esindab komisjon, COCIR Avancing Healthcare, 
Euroopa Ravimitootjate Organisatsioonide Liit (EFPIA) koos Vaccines Europe’iga, 
EuropaBio ja MedTech Europe. 

                                                      
60 Nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 73/2008, millega asutatakse 

ühisettevõte innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks. 

61 Nõukogu 6. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 557/2014 Innovatiivsete Ravimite Algatuse 
Ühisettevõtte asutamise kohta. 

62 Nõukogu määrus (EL) 2021/2085, 19. november 2021, millega luuakse ühisettevõtted 
programmi „Euroopa horisont“ raames. 

https://www.ihi.europa.eu/
https://www.ihi.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0073-20080903&qid=1651743051257&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0557&qid=1651595541303&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595579317&from=EN
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3.4.3. Tabelis 3.4.1 esitatakse ühisettevõtte peamised arvandmed.

Tabel 3.4.1. Ühisettevõtte peamised arvandmed 

Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed. 

Kinnitavat avaldust toetav teave 

3.4.4. Meie auditi käsitlusviis koosneb analüütilistest auditiprotseduuridest,
tehingute otsesest substantiivsest testimisest ühisettevõtetes ja toetusesaajate juures 
ning ühisettevõtete järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste 
kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutati vajaduse korral teiste audiitorite 
tööst saadud auditi tõendusmaterjali ning analüüsiti ühisettevõtte juhtkonna esitatud 
teavet. 

3.4.5. Alus meie arvamuse esitamiseks, juhtkonna ja organisatsiooni järelevalve
eest vastutavate isikute kohustused ning audiitori kohustused raamatupidamise 
aastaaruande ja selle aluseks olevate tehingute auditeerimisel on esitatud punktis 3.1. 
Leheküljel nr 156 olev allkiri on arvamuse lahutamatu osa. 

2021 2020
Eelarves sisalduvad uute maksete assigneeringud
(miljonites eurodes)

207,1 233,8

Eelarves sisalduvad uute kulukohustuste assigneeringud
(miljonites eurodes)

9,1 260,5

Kasutatav maksete eelarve (miljonites eurodes) (1) 210,4 241,6

Kasutatav kulukohustuste eelarve (miljonites eurodes) (1) 11,0 276,5

Töötajate arv seisuga 31. detsember (2) 50 53

(1) Kasutatav eelarve sisaldab eelmiste aastate kasutamata assigneeringuid, mille ühisettevõte kandis uuesti jooksva 
aasta eelarvesse, sihtotstarbelisi tulusid ja järgmisse aastasse ümberjaotamisi.
(2) Töötajaskond hõlmab ametnikke, ajutisi teenistujaid, lepingulisi töötajaid ja lähetatud riiklikke eksperte.
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Kontrollikoja kinnitav avaldus Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule – sõltumatu audiitori aruanne 

Arvamus 
3.4.6. Auditeerisime 

a) ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb 
finantsaruannetest63 ja eelarve täitmise aruannetest64 31. detsembril 2021. 
aastal lõppenud eelarveaasta kohta, ning 

b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 287 sätestatud 
nõuetele. 

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta 

3.4.7. Meie hinnangul annab ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruanne 
31. detsembril 2021 lõppenud eelarveaasta kohta kõikides olulistes aspektides 
õiglase pildi ühisettevõtte finantsseisundist 31. detsembri 2021. aasta seisuga, 
finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud aastal 
vastavalt selle finantsmäärusele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud 
arvestuseeskirjadele. Need põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku 
sektori raamatupidamisstandarditel. 

                                                      
63 Finantsaruanded sisaldavad bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara 

muutuste aruannet, tähtsamate arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muid selgitavaid lisasid. 

64 Eelarve täitmise aruanded sisaldavad kõiki eelarvetoiminguid koondavaid aruandeid ja 
selgitavaid lisasid. 
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Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute 
seaduslikkus ja korrektsus 

Tulud 
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tulude seaduslikkuse 
ja korrektsuse kohta 

3.4.8. Meie hinnangul on 31. detsembril 2021 lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tulud kõigis olulistes aspektides 
seaduslikud ja korrektsed. 

Maksed 
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate maksete seaduslikkuse 
ja korrektsuse kohta 

3.4.9. Meie hinnangul on 31. detsembril 2021 lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad maksed kõigis olulistes aspektides 
seaduslikud ja korrektsed. 

3.4.10. Järgnevad tähelepanekud ei sea meie arvamust kahtluse alla. 

Tähelepanekud tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 

Ühisettevõtte tööandja sissemaksed ELi pensioniskeemi 

3.4.11. Alates 2016. aasta jaanuarist peaksid ühisettevõtted, mida rahastatakse 
osaliselt liidu eelarvest, maksma ELi pensioniskeemi tööandja sissemaksetest selle osa, 
mis vastab ühisettevõtte kogutulude ja nende tulude suhtele65. Kuna komisjon ei ole 
neid kulusid ühisettevõtte eelarves ette näinud ega ametlikku maksetaotlust esitanud, 
ei olnud ühisettevõte IHI (ja selle eelkäija IMI 2 ühisettevõte) veel selliseid 
sissemakseid teinud. 

                                                      
65 Määruse nr 31 (EMÜ), 11 (Euratom), millega kehtestatakse Euroopa Majandusühenduse ja 

Euroopa Aatomienergiaühenduse ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate 
teenistustingimused, artikkel 83a. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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3.4.12. Kooskõlas ühisettevõtetele esitatud komisjoni suunistega, milles komisjon 
esitab oma seisukoha selle leiu kohta, peaks komisjoni individuaalsete maksete 
haldamise ja maksmise amet arvutama iga ühisettevõtte kui tööandja sissemaksete 
suuruse ELi pensioniskeemi protsendina, mille ühisettevõtte ELi-väline tulu moodustab 
tema kogutuludest, võttes arvesse ka tegevuskuludeks ette nähtud ELi-välist tulu66. IHI 
puhul on see 2,5% ehk ligikaudu 19 693 eurot aastas (2021. aasta andmete põhjal). 
Käesolevates suunistes võetakse arvesse üksnes personalieeskirjade67 vastavaid 
sätteid, et määrata kindlaks arvutusmeetod, mille alusel ühisettevõtted maksavad ELi 
eelarvesse tööandjate sissemakseid tulude alusel. Ühtses alusaktis68 on samas 
täpsustatud, et halduskulud tuleks igal aastal jagada võrdselt ELi ja teiste liikmete 
vahel, mis teeks ühisettevõtte tööandja osamakse suuruseks ligikaudu 393 856 eurot 
aastas (2021. aasta andmete põhjal). Nende erinevate õigussätete üheaegse kehtimise 
tõttu on oht, et ühisettevõtte tööandjapoolsete sissemaksete arvutamist käsitlevaid 
sätteid tõlgendatakse erinevalt ning sellel on erinev finantsmõju. 

Tähelepanekud eelarve haldamise kohta 

Seitsmenda raamprogrammi rakendamine  

3.4.13. Tabelis 3.4.2 on esitatud ülevaade liikmete toetusest ühisettevõtte 
programmiga „Horisont 2020“ seotud tegevusele 2021. aasta lõpu seisuga. 

                                                      
66 Lihtsustamise eesmärgil tegi komisjon ettepaneku hinnata ühisettevõtete kui tööandjate 

sissemakseid pensioniskeemi ühtse protsendimääraga ühisettevõtte kogu tegevusaja 
jooksul, mis määratakse kindlaks ühisettevõtte vastava õigusaktiga ette nähtud ELi ja ELi 
väliste liikmesriikide vastavate osamaksete alusel. 

67 Määruse nr 31 (EMÜ), 11 (Euratom), millega kehtestatakse Euroopa Majandusühenduse ja 
Euroopa Aatomienergiaühenduse ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate 
teenistustingimused, artikkel 83a. 

68 Nõukogu määruse (EL) nr 557/2014 1. lisa artikkel 13 ja nõukogu määruse (EL) 2021/2085 
artikkel 28. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0557&qid=1651595728080&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=EN
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Tabel 3.4.2. Liikmete toetus seitsmendale raamprogrammile 
(miljonites eurodes) 

 
Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed. 

3.4.14. Mis puudutab ühisettevõtte tegevusega seotud kohustusi, siis 2021. aasta 
lõpuks oli ühisettevõte täielikult kulukohustustega sidunud seitsmenda 
raamprogrammi allkirjastatud toetuslepingutele eraldatud ELi toetuse summas 966 
miljonit eurot. Sellest umbes 84,3 miljonit eurot (ehk 8,7%) tuleb lähiaastatel välja 
maksta. Erasektorist pärit liikmed tegid mitterahalisi sissemakseid samas mahus. 
Ühisettevõtte 2021. aasta kasutada olevate maksete assigneeringute täitmise määr 
seitsmenda raamprogrammi projektide puhul oli 80%. Ühisettevõttel ei olnud peaaegu 
üldse 2021. aasta kulukohustuste assigneeringuid, sest ühisettevõte oli lõpetanud oma 
viimased projektikonkursid 2014. aasta lõpuks. 

Programmi „Horisont 2020“ rakendamine  

3.4.15. Tabelis 3.4.3 on esitatud ülevaade liikmete toetusest ühisettevõtte 
programmiga „Horisont 2020“ seotud tegevusele 2021. aasta lõpu seisuga. 

Tabel 3.4.3. Liikmete toetus „Horisont 2020“-le (miljonites eurodes) 

 
Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed. 

Liikmed
Ühisettevõtte 

tegevus
Lisategevus 

(1) Kokku
Rahalised 

sissemaksed

Mitterahaline 
toetus 

(kinnitatud)

Mitterahaline toetus 
(deklareeritud, kuid 

kinnitamata)

Mitterahaline 
toetus 

lisategevusele
Kokku

EL (DG RTD) 1 000,0 Ei ole 
asjakohane

1 000,0 938,4 0,0 0,0 Ei ole 
asjakohane

938,4

Erasektorit esindavad 
liikmed

1 000,0 Ei ole 
asjakohane

1 000,0 21,9 766,7 38,0 Ei ole 
asjakohane

826,6

Kokku 2 000,0 Ei ole 
asjakohane

2 000,0 960,3 766,7 38,0 Ei ole 
asjakohane

1 765,0

(1) Kontrollikoja audit ei hõlma lisategevust.

Liikmete toetused
(vastavalt asutamismäärusele)

Liikmete toetused
(seisuga 31.12.2021)

Liikmed
Ühisettevõtte 

tegevus
Lisategevus 

(1) Kokku
Rahalised 

sissemaksed

Mitterahaline 
toetus 

(kinnitatud)

Mitterahaline toetus 
(deklareeritud, kuid 

kinnitamata)

Mitterahaline 
toetus 

lisategevusele
Kokku

EL (DG RTD) 1 638,0 Ei ole 
asjakohane

1 638,0 838,0 0,0 0,0 Ei ole 
asjakohane

838,0

EFPIA ja temaga seotud 
partnerid

1 638,0 Ei ole 
asjakohane

1 638,0 31,9 606,3 251,0 Ei ole 
asjakohane

889,2

Kokku 3 276,0 Ei ole 
asjakohane

3 276,0 869,9 606,3 251,0 Ei ole 
asjakohane

1 727,2

(1) Kontrollikoja audit ei hõlma lisategevust.

Liikmete toetused
(vastavalt asutamismäärusele)

Liikmete toetused
(seisuga 31.12.2021)
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3.4.16. Selleks et saada täielik ülevaade ühisettevõtte saavutustest, tuleb arvesse 
võtta ka ühisettevõtte liikmete tegevuskohustuste praegust taset. 2021. aasta lõpuks 
oli ühisettevõte eraldanud programmi „Horisont 2020“ allkirjastatud toetuslepingutele 
1,4521 miljardit eurot ehk 91% ELi maksimaalsest toetusest (1,5954 miljardit eurot). 
Sellise olukorra põhjustas peamiselt asjaolu, et 2019. aasta projektikonkurss ei saanud 
hõlmata kõiki kavandatud teemasid ja ELi eelarvet oli juhatuse otsusega vastavalt 
vähendatud. Sellest eraldatud summast tuleb lähiaastatel välja maksta ligikaudu 616,8 
miljonit eurot (ehk 42,5%). Erasektorist pärit liikmed olid omalt poolt võtnud õigusliku 
kohustuse anda mitterahalist toetust summas 1,5207 miljardit eurot. 

3.4.17. Ühisettevõtte 2021. aasta kasutada olevate maksete eelarve täitmise 
määr programmi „Horisont 2020“ projektide puhul oli 97%. Ühisettevõttel ei olnud 
2021. aasta kulukohustuste assigneeringuid peaaegu üldse, sest ühisettevõte oli 
lõpetanud oma viimase projektikonkursi 2020. aasta lõpuks. 

Tähelepanekud juhtimis- ja kontrollisüsteemide kohta 

3.4.18. FP7 vahe- ja lõppmaksete puhul teeb järelauditeid ühisettevõte, 
programmi „Horisont 2020“ projektide maksete järelauditite eest vastutab aga 
komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi ühine audititalitus. 
Tuginedes 2021. aasta lõpus kättesaadavatele järelauditite tulemustele, teatas 
ühisettevõte seitsmenda raamprogrammi projektide esinduslikuks veamääraks 1,9% ja 
allesjäänud veamääraks 0,8%69, ning programmi „Horisont 2020“ projektide 
(tasaarvestused ja lõppmaksed) esinduslikuks veamääraks 0,97% ja allesjäänud 
veamääraks 0,6%70. 

                                                      
69 Ühisettevõtte SESAR 2021. aasta konsolideeritud tegevusaruande peatükk 2.7.2. 

70 Ühisettevõtte SESAR 2021. aasta konsolideeritud tegevusaruande peatükk 2.7.2. 

https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/About/Reports/IHI-GB-DEC-2022-10_Annex_IHI_CAAR_2021.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/About/Reports/IHI-GB-DEC-2022-10_Annex_IHI_CAAR_2021.pdf
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3.4.19. Maksete kontrollimehhanismide hindamiseks auditeerisime programmi 
„Horisont 2020“ raames 2021. aastal lõplike toetusesaajate tasandil tehtud maksete 
juhuvalimit, et leida kinnitust järelauditite veamäärade õigsusele71. Ühel juhul leidsime 
ja kvantifitseerisime personalikuludega seotud süsteemse vea, mis tulenes sellest, et 
kasutati ebaõigeid tunnitasusid, mis ei põhinenud lõppenud majandusaastal, ning 
teisel juhul vea, mis tulenes deklareeritud seadmete ja reisikulude kohta asjakohaste 
tõendavate dokumentide puudumisest. 

Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed 

3.4.20. Ülevaade meie eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud 
parandusmeetmetest on esitatud lisas. 

 

                                                      
71 Toetusesaajate juures kontrollitud toetustega seotud maksetehingute puhul on 

kvantifitseeritavate vigade aruandluskünnis 1% auditeeritud kuludest. 
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Lisa. Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja kommentaarid 
Parandusmeetmete võtmise seis 

(lõpetatud / pooleli / 
alustamata / ei ole asjakohane) 

2020 

Ühisettevõtte halduseelarvet hallatakse eraldi eelarvena (mis tähendab, et 
kulukohustuste eelarve summa erineb maksete eelarvest) ja eelmiste aastate kasutamata 
maksete assigneeringute tuleks uuesti kasutusele võtta ainult selles ulatuses, mis jääb 
puudu lepinguliste kohustuste katmiseks käesoleva aasta maksete assigneeringutest. 
Ühisettevõtte tava võtta uuesti kasutusele eelmiste aastate kasutamata maksete 
assigneeringud täitmata halduskulude kohustuste ulatuses toob kaasa kasutamata 
maksete assigneeringute kuhjumise. Seda raskendas veelgi COVID-19 pandeemia mõju IT, 
teabevahetuse, kohtumiste, ürituste ja muude teenuste kavandatud kuludele. Selle 
tulemusena oli ühisettevõtte halduseelarve (jaotis 2: taristukulud, mis moodustasid 
ligikaudu 3% ühisettevõtte kasutada olevast maksete kogueelarvest) täitmise määr 2020. 
aasta lõpus madal (51%). 

Lõpetatud 
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Ühisettevõtte vastus 
3.4.11 Ühisettevõte IHI soovib lahendada selle olukorra tihedas koostöös komisjoni 
talitustega. 

Järgime komisjoni viimaseid suuniseid (20. juuni 2022. aasta versioon) ja teeme makse 
niipea, kui oleme võlateate kätte saanud. 

3.4.12 Pensioniskeemi tehtavate tööandja sissemaksete maksmisel järgib 
ühisettevõte IHI komisjoni suuniseid, mille on koostanud eelarve peadirektoraat. 
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3.5. Saastevaba Vesiniku Ühisettevõte 
(Clean H2) 

Sissejuhatus 

3.5.1. Brüsselis asuv Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte 
(edaspidi „ühisettevõte“ või „FCH ühisettevõte“) kütuseelementide ja vesiniku ühise 
tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks asutati 2008. aasta mais seitsmenda 
teadusuuringute raamprogrammi (FP7) raames ajavahemikuks kuni 31. detsember 
201772 (FCH 1). 2014. aasta mais võttis nõukogu vastu uue asutamismääruse ja 
pikendas ühisettevõtte tegutsemisaega programmi „Horisont 2020“ raames kuni 31. 
detsembrini 202473 (FCH 2). 2021. aasta novembris võttis nõukogu vastu ühtse 
alusakti, millega luuakse 31. detsembril 2031 lõppevaks ajavahemikuks programmi 
„Euroopa horisont“ raames Saastevaba Vesiniku Ühisettevõte („ühisettevõte Clean 
H2“), mis asendab ühisettevõtte FCH 274. 

3.5.2. Clean H2 on kütuseelementide ja vesiniku valdkonnas teadustegevuse ja 
innovatsiooni alal tegutsev avaliku ja erasektori partnerlus. Ühisettevõtte liikmed on 
Euroopa Liit (keda esindab Euroopa Komisjon), tööstusrühmitus (Hydrogen Europe) ja 
teadusrühmitus (Hydrogen Europe Research). 

                                                      
72 Nõukogu 30. mai 2008. aasta määrus (EÜ) nr 521/2008, millega asutatakse 

Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte. 

73 Nõukogu 6. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 559/2014 kütuseelementide ja vesiniku 
valdkonna teise ühisettevõtte asutamise kohta. 

74 Nõukogu määrus (EL) 2021/2085, 19. november 2021, millega luuakse ühisettevõtted 
programmi „Euroopa horisont“ raames. 

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0521-20140627&qid=1651595861930&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0559&qid=1651595974320&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596044107&from=EN
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3.5.3. Tabelis 3.5.1 esitatakse ühisettevõtte peamised arvandmed.

Tabel 3.5.1. Ühisettevõtte peamised arvandmed 

Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed. 

Kinnitavat avaldust toetav teave 

3.5.4. Meie auditi käsitlusviis koosneb analüütilistest auditiprotseduuridest,
tehingute otsesest substantiivsest testimisest ühisettevõtetes ja toetusesaajate juures 
ning ühisettevõtete järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste 
kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutati vajaduse korral teiste audiitorite 
tööst saadud auditi tõendusmaterjali ning analüüsiti ühisettevõtte juhtkonna esitatud 
teavet. 

3.5.5. Alus meie arvamuse esitamiseks, juhtkonna ja organisatsiooni järelevalve
eest vastutavate isikute kohustused ning audiitori kohustused raamatupidamise 
aastaaruande ja selle aluseks olevate tehingute auditeerimisel on esitatud punktis 3.1. 
Leheküljel nr 156 olev allkiri on arvamuse lahutamatu osa. 

2021 2020

Eelarves sisalduvad uute maksete assigneeringud (miljonites eurodes) 50,0 85,4

Eelarves sisalduvad uute kulukohustuste assigneeringud
(miljonites eurodes)

5,3 86,3

Kasutatav maksete eelarve (miljonites eurodes) (1) 56,2 103,8

Kasutatav kulukohustuste eelarve (miljonites eurodes) (1) 15,8 104,2

Töötajate arv seisuga 31. detsember (2) 27 29

(1) Kasutatav eelarve sisaldab eelmiste aastate kasutamata assigneeringuid, mille ühisettevõte kandis uuesti jooksva 
aasta eelarvesse, sihtotstarbelisi tulusid ja järgmisse aastasse ümberjaotamisi.
(2) Töötajaskond hõlmab ametnikke, ajutisi teenistujaid, lepingulisi töötajaid ja lähetatud riiklikke eksperte.
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Kontrollikoja kinnitav avaldus Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule – sõltumatu audiitori aruanne 

Arvamus 
3.5.6. Auditeerisime 

a) ühisettevõtte Clean H2 raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb 
finantsaruannetest75 ja eelarve täitmise aruannetest76 31. detsembril 2021. 
aastal lõppenud eelarveaasta kohta, ning 

b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 287 sätestatud 
nõuetele. 

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta 

3.5.7. Meie hinnangul annab ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruanne 
31. detsembril 2021 lõppenud eelarveaasta kohta kõikides olulistes aspektides 
õiglase pildi ühisettevõtte finantsseisundist 31. detsembri 2021. aasta seisuga, 
finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud aastal 
vastavalt selle finantsmäärusele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud 
arvestuseeskirjadele. Need põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku 
sektori raamatupidamisstandarditel. 

                                                      
75 Finantsaruanded sisaldavad bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara 

muutuste aruannet, tähtsamate arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muid selgitavaid lisasid. 

76 Eelarve täitmise aruanded sisaldavad kõiki eelarvetoiminguid koondavaid aruandeid ja 
selgitavaid lisasid. 
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Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute 
seaduslikkus ja korrektsus 

Tulud 
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tulude seaduslikkuse 
ja korrektsuse kohta 

3.5.8. Meie hinnangul on 31. detsembril 2021 lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tulud kõigis olulistes aspektides 
seaduslikud ja korrektsed. 

Maksed 
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate maksete seaduslikkuse 
ja korrektsuse kohta 

3.5.9. Meie hinnangul on 31. detsembril 2021 lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad maksed kõigis olulistes aspektides 
seaduslikud ja korrektsed. 

3.5.10. Järgnevad tähelepanekud ei sea meie arvamust kahtluse alla. 

Tähelepanekud tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 

Ühisettevõtte tööandja sissemaksed ELi pensioniskeemi 

3.5.11. Alates 2016. aasta jaanuarist peaksid ühisettevõtted, mida rahastatakse 
osaliselt liidu eelarvest, maksma ELi pensioniskeemi tööandja sissemaksetest selle osa, 
mis vastab ühisettevõtte kogutulude ja nende tulude suhtele77. Kuna komisjon ei ole 
neid kulusid ühisettevõtte eelarves ette näinud ega ametlikku maksetaotlust esitanud, 
ei olnud ühisettevõte Clean H2 (ja selle eelkäija ühisettevõte FCH 2) veel selliseid 
sissemakseid teinud. 

                                                      
77 Määruse nr 31 (EMÜ), 11 (Euratom), millega kehtestatakse Euroopa Majandusühenduse ja 

Euroopa Aatomienergiaühenduse ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate 
teenistustingimused, artikkel 83a. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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3.5.12. Kooskõlas ühisettevõtetele esitatud komisjoni suunistega, milles komisjon 
esitab oma seisukoha selle leiu kohta, peaks komisjoni individuaalsete maksete 
haldamise ja maksmise amet arvutama iga ühisettevõtte kui tööandja sissemaksete 
suuruse ELi pensioniskeemi protsendina, mille ühisettevõtte ELi-väline tulu moodustab 
tema kogutuludest, võttes arvesse ka tegevuskuludeks ette nähtud ELi-välist tulu78. 
Clean H2 puhul on see 2,9% ehk ligikaudu 12 971 eurot aastas (2021. aasta andmete 
põhjal). Käesolevates suunistes võetakse arvesse üksnes personalieeskirjade79 
vastavaid sätteid, et määrata kindlaks arvutusmeetod, mille alusel ühisettevõtted 
maksavad ELi eelarvesse tööandjate sissemakseid tulude alusel. Ühtses alusaktis80 on 
samas täpsustatud, et halduskulud tuleks igal aastal jagada võrdselt ELi ja teiste 
liikmete vahel, mis teeks ühisettevõtte tööandja osamakse suuruseks ligikaudu 223 
642 eurot aastas (2021. aasta andmete põhjal). Nende erinevate õigussätete üheaegse 
kehtimise tõttu on oht, et ühisettevõtte tööandjapoolsete sissemaksete arvutamist 
käsitlevaid sätteid tõlgendatakse erinevalt ning sellel on erinev finantsmõju. 

Tähelepanekud eelarve haldamise kohta 

Seitsmenda raamprogrammi eelarve täitmine 

3.5.13. Tabelis 3.5.2 on esitatud ülevaade liikmete toetusest ühisettevõtte 
programmiga „Horisont 2020“ seotud tegevusele 2021. aasta lõpu seisuga. 

                                                      
78 Lihtsustamise eesmärgil tegi komisjon ettepaneku hinnata ühisettevõtete kui tööandjate 

sissemakseid pensioniskeemi ühtse protsendimääraga ühisettevõtte kogu tegevusaja 
jooksul, mis määratakse kindlaks ühisettevõtte vastava õigusaktiga ette nähtud ELi ja ELi 
väliste liikmesriikide vastavate osamaksete alusel. 

79 Määruse nr 31 (EMÜ), 11 (Euratom), millega kehtestatakse Euroopa Majandusühenduse ja 
Euroopa Aatomienergiaühenduse ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate 
teenistustingimused, artikkel 83a. 

80 Nõukogu määruse (EL) nr 559/2014 I lisa artikkel 15 ja nõukogu määruse (EL) 2021/2085 
artikkel 28. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0559&qid=1651596131178&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=EN
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Tabel 3.5.2. Liikmete toetus seitsmendale raamprogrammile 
(miljonites eurodes) 

 
Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed. 

3.5.14. 2021. aasta lõpuks oli ühisettevõte eraldanud seitsmenda raamprogrammi 
allkirjastatud toetuslepingutele 425,5 miljonit eurot ehk 95% ELi maksimaalsest 
toetusest (450 miljonit eurot). Sellest umbes 3,0 miljonit eurot (ehk 0,7%) tuleb 
lähiaastatel välja maksta. Erasektori partnerid andsid mitterahalist toetust samas 
mahus. Ühisettevõtte 2021. aasta kasutada olevate maksete eelarve täitmise määr 
seitsmenda raamprogrammi projektide puhul oli 97,8%. Ühisettevõttel ei olnud 2021. 
aasta kulukohustuste assigneeringuid peaaegu üldse, sest ühisettevõte oli lõpetanud 
oma viimase projektikonkursi 2014. aasta lõpuks. 

Programmi „Horisont 2020“ eelarve täitmine 

3.5.15. Tabelis 3.5.3 on esitatud ülevaade liikmete toetusest ühisettevõtte 
programmiga „Horisont 2020“ seotud tegevusele 2021. aasta lõpu seisuga. 

Tabel 3.5.3. Liikmete toetus „Horisont 2020“-le (miljonites eurodes) 

 
Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed. 

Liikmed
Ühisettevõtte 

tegevus
Lisategevus 

(1) Kokku
Rahalised 

sissemaksed

Mitterahaline 
toetus 

(kinnitatud)

Mitterahaline toetus 
(deklareeritud, kuid 

kinnitamata)

Mitterahaline 
toetus 

lisategevusele
Kokku

EL (DG RTD) 470,0 Ei ole 
asjakohane

470,0 407,4 19,1 0,0 Ei ole 
asjakohane

426,5

Erasektorit esindavad 
liikmed

470,0 Ei ole 
asjakohane

470,0 17,9 443,9 4,2 Ei ole 
asjakohane

466,0

Kokku 940,0 Ei ole 
asjakohane

940,0 425,3 463,0 4,2 Ei ole 
asjakohane

892,5

(1) Kontrollikoja audit ei hõlma lisategevust.

Liikmete toetused
(vastavalt asutamismäärusele ja juriidilistele 

otsustele)

Liikmete toetused
(seisuga 31.12.2021)

Liikmed
Ühisettevõtte 

tegevus
Lisategevus 

(1) Kokku
Rahalised 

sissemaksed

Mitterahaline 
toetus 

(kinnitatud)

Mitterahaline toetus 
(deklareeritud, kuid 

kinnitamata)

Mitterahaline 
toetus 

lisategevusele
Kokku

EL (DG RTD) 665,0 0,0 665,0 545,5 0,0 0,0 0,0 545,5

Erasektorit esindavad 
liikmed

95,0 285,0 380,0 11,4 38,6 51,3 1 039,0 1 140,3

Kokku 760,0 285,0 1 045,0 556,9 38,6 51,3 1 039,0 1 685,8

(1) Kontrollikoja audit ei hõlma lisategevust.

Liikmete toetused
(vastavalt asutamismäärusele ja juriidilistele 

otsustele)

Liikmete toetused
(seisuga 31.12.2021)
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3.5.16. Erasektorit esindavate liikmete kinnitatud mitterahalise osaluse madal 
tase (38,6 miljonit eurot) tuleneb asjaolust, et ühisettevõte sertifitseerib seda hiljem 
programmis „Horisont 2020“, kui projektide eest tehakse lõppmakse ja tuleb esitada 
raamatupidamisaruande õigsust kinnitav tõend. 

3.5.17. Selleks et saada täielik ülevaade ühisettevõtte saavutustest, tuleb arvesse 
võtta ka ühisettevõtte liikmete poolt selle tegevusse panustamiseks võetud kohustuste 
täitmise praegust seisu. 2021. aasta lõpuks oli ühisettevõte peaaegu täielikult 
kulukohustustega sidunud programmi „Horisont 2020“ allkirjastatud toetuslepingutele 
eraldanud ELi maksimaalse toetuse summas 646 miljonit eurot. Sellest umbes 112,6 
miljonit eurot (ehk 17,8%) tuleb lähiaastatel välja maksta. Erasektorist pärit liikmed 
olid omalt poolt võtnud õigusliku kohustuse anda mitterahalist toetust summas 158,3 
miljonit eurot. 

3.5.18. Olemasolevate kulukohustuste ja maksete assigneeringute 2021. aasta 
eelarve täitmise määrad programmi „Horisont 2020“ projektide puhul olid vastavalt 
98% ja 87,8%.  

Tähelepanekud juhtimis- ja kontrollisüsteemide kohta 

3.5.19. Seitsmenda raamprogrammi vahe- ja lõppmaksete puhul teeb 
ühisettevõte järelauditeid toetusesaajate juures, programmi „Horisont 2020“ maksete 
järelauditite eest vastutab aga komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni 
peadirektoraadi ühine audititalitus. Tuginedes 2021. aasta lõpus kättesaadavatele 
järelauditite tulemustele, teatas ühisettevõte seitsmenda raamprogrammi projektide 
esinduslikuks veamääraks 2,0% ja allesjäänud veamääraks 1,0%81, ning programmi 
„Horisont 2020“ projektide (tasaarvestused ja lõppmaksed) esinduslikuks veamääraks 
2,16% ja allesjäänud veamääraks 1,3%82.  

                                                      
81 Clean H2 ühisettevõtte 2021. aasta tegevusaruanne, peatükk 4.3. 

82 Clean H2 ühisettevõtte 2021. aasta tegevusaruanne, peatükk 4.3. 

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2022-06/AAR%202021.pdf
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2022-06/AAR%202021.pdf
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3.5.20. Maksete kontrolli hindamiseks auditeerisime programmi „Horisont 
2020“ raames 2021. aastal lõplike toetusesaajate tasandil tehtud maksete juhuvalimit, 
et leida kinnitust järelauditite veamäärade õigsusele83. Ühel juhul leidsime ja 
kvantifitseerisime vea, mis tulenes kirjavea tõttu personalikulude tegelikust suuremana 
näitamisest, ja teisel juhul süsteemse mittekvantifitseeritava kontrollialase puuduse, 
mis oli seotud sellega, et toetusesaajal puudus projekti töötundide kinnitamise 
menetlus. 

Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed 

3.5.21. Ülevaade meie eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud 
parandusmeetmetest on esitatud lisas. 

                                                      
83 Toetusesaajate juures kontrollitud toetustega seotud maksetehingute puhul on 

kvantifitseeritavate vigade aruandluskünnis 1% auditeeritud kuludest. 
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Lisa. Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja kommentaarid 
Parandusmeetmete võtmise seis 
(lõpetatud / pooleli / alustamata 

/ ei ole asjakohane) 

2020 

Ühisettevõtte halduseelarvet hallatakse eraldi eelarvena (mis tähendab, et 
kulukohustuste eelarve summa erineb maksete eelarvest) ja eelmiste aastate 
kasutamata maksete assigneeringute tuleks uuesti kasutusele võtta ainult selles 
ulatuses, mis jääb puudu lepinguliste kohustuste katmiseks käesoleva aasta maksete 
assigneeringutest. Ühisettevõtte tava võtta uuesti kasutusele eelmiste aastate 
kasutamata maksete assigneeringud täitmata halduskohustuste ulatuses toob kaasa 
kasutamata maksete assigneeringute kuhjumise. Seda raskendas veelgi COVID-19 
pandeemia mõju IT, teabevahetuse, lähetuste, kohtumiste, ürituste ja muude teenuste 
kavandatud kuludele. Selle tulemusena oli ühisettevõtte halduseelarve (jaotis 2: 
taristu- ja kommunikatsioonikulud, mis moodustasid ligikaudu 3% ühisettevõtte 
kasutada olevast maksete kogueelarvest) täitmise määr 2020. aasta lõpus madal (56%). 

Lõpetatud 
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Aasta Kontrollikoja kommentaarid 
Parandusmeetmete võtmise seis 
(lõpetatud / pooleli / alustamata 

/ ei ole asjakohane) 

2020 

2020. aasta aprillis algatas FCH avatud hankemenetluse raamlepingu sõlmimiseks, mis 
on seotud H2 sertifitseerimissüsteemi loomise projekti kolmanda etapi rakendamisega, 
et täita läbivaadatud taastuvenergia direktiivi (REDII)84 nõuded. Kuigi konsortsium, kes 
oli projekti kaks esimest etappi juba ellu viinud, oli teadmiste eelise olukorras, kasutas 
ühisettevõte projekti kolmanda etapi elluviimiseks avatud hankemenetlust. Selle 
tulemusena oli sama koordinaatoriga konsortsium, kes oli kaks eelmist etappi juba ellu 
viinud, ainus taotleja, kes esitas pakkumuse ja finantspakkumuse, mis oli ligilähedane 
tehnilises kirjelduses kindlaks määratud lepingu hinnangulisele maksimaalsele 
maksumusele. 
Kuna teadmiste eelise olukorras kasutati avatud hankemenetlust, ei suudetud täielikult 
näidata parima hinna ja kvaliteedi suhte eesmärgi täitmist. Konkurentsi 
suurendamiseks ja turuhindade paremaks hindamiseks julgustatakse ühisettevõtet 
tegema esialgseid turu-uuringuid hindade kohta ja konsulteerima teiste vesinikuturul 
tegutsevate ettevõtjatega. 

Ei ole asjakohane 

                                                      
84 Direktiiv 2018/2001/EÜ (uuesti sõnastatud) taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32018L2001
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Aasta Kontrollikoja kommentaarid 
Parandusmeetmete võtmise seis 
(lõpetatud / pooleli / alustamata 

/ ei ole asjakohane) 

2020 

Ühisettevõte kasutas teenuste teadmushalduse ametikohal ajutisi töötajaid ligikaudu 
2,5 aastat. Komisjoni ajutiste teenuste raamlepingu kohaselt on ajutiste töötajate 
kasutamine siiski piiratud ühekordse või ajutise kontoritööga, mis tuleneb 
töökoormuse erakorralisest suurenemisest ja/või ühekordse töö tegemisest, või vaba 
ametikoha täitmisega kuni alalise töötaja töölevõtmiseni. Ühisettevõtte praktika on 
selle põhimõttega vastuolus ja loob tegelikult lisaks ametikohtade loetelus ettenähtule 
ka alalise ametikoha. 

Lõpetatud 
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Ühisettevõtte vastus 
3.5.11 Ühisettevõtted on koos küsinud selgitusi ja juhiseid komisjonilt seoses 
kontrollikoja tähelepanekuga. Oleme avatud ja valmis lahendama küsimuse koostöös 
komisjoni talitustega. 

3.5.12 Pensioniskeemi tehtavate tööandja sissemaksete maksmisel järgib Saastevaba 
Vesiniku Ühisettevõte komisjoni talituste juhiseid. Tuleb siiski märkida, et 
ühisettevõtted on juba koostanud oma mitmeaastase eelarve, mis põhineb 
halduskulude rahastamise kogutuludel, mis on kindlaks määratud ühtses alusaktis. Kuna 
need tulud on ühtses alusaktis kehtestatud maksimumtasemel, mida ei saa ületada, võib 
lõplik otsus pensioniskeemi sissemakseteks eraldatava summa kohta oluliselt mõjutada 
ühisettevõtte suutlikkust teostada kavandatud tegevusi ja ka nendega seotud kulusid. 
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3.6. Peamiste Digitehnoloogiate 
Ühisettevõte (KDT) 

Sissejuhatus 

3.6.1. Brüsselis asuv ühisettevõte ECSEL – Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine 
elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel (edaspidi „ühisettevõte“ või 
„ühisettevõte ECSEL“) asutati programmi „Horisont 2020“ raames 2014. aasta mais 
ajavahemikuks kuni 31. detsember 202485. ECSEL asendas ühisettevõtted ENIAC ja 
ARTEMIS, mis suleti 26. juunil 2014, ning on nende õigusjärglane. 2021. aasta 
novembris võttis nõukogu vastu ühtse alusakti, millega luuakse 31. detsembril 2031 
lõppevaks ajavahemikuks programmi „Euroopa horisont“ raames Peamiste 
Digitehnoloogiate Ühisettevõte („ühisettevõte KDT“), mis asendab ühisettevõtet 
ECSEL86. 

3.6.2. Ühisettevõte KDT on avaliku ja erasektori partnerlus, mis haldab 
teadusuuringute ja innovatsiooni programmi, mille eesmärk on tugevdada ELi 
strateegilist sõltumatust elektroonikakomponentide ja -süsteemide sektoris. Selle 
asutajaliikmed on EL, keda esindab komisjon, osalevad riigid ja kolm tööstusliitu, 
Euroopa aruka süsteemi integreerimise ühendus (EPoSS), Euroopa 
Nanoelektroonikategevuse Assotsiatsioon (AENEAS) ja sisetööstusliit (Inside Industry 
Association), mis esindavad mikro- ja nanoelektroonika, arukate integreeritud 
süsteemide ja manus-/küberfüüsikaliste süsteemide sidusrühmi. 

                                                      
85 Nõukogu 6. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 561/2014 ühisettevõtte ECSEL asutamise kohta. 

86 Nõukogu määrus (EL) 2021/2085, 19. november 2021, millega luuakse ühisettevõtted 
programmi „Euroopa horisont“ raames. 

https://www.kdt-ju.europa.eu/
https://www.kdt-ju.europa.eu/
https://www.kdt-ju.europa.eu/what-we-do
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0561&qid=1651596230713&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596264872&from=EN


100 

Peamiste Digitehnoloogiate Ühisettevõte (KDT) 

3.6.3. Tabelis 3.6.1 esitatakse ühisettevõtte peamised arvandmed.

Tabel 3.6.1. Ühisettevõtte peamised arvandmed 

Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed. 

Kinnitavat avaldust toetav teave 

3.6.4. Meie auditi käsitlusviis koosneb analüütilistest auditiprotseduuridest,
tehingute otsesest substantiivsest testimisest ühisettevõtetes ja toetusesaajate juures 
ning ühisettevõtete järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste 
kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutati vajaduse korral teiste audiitorite 
tööst saadud auditi tõendusmaterjali ning analüüsiti ühisettevõtte juhtkonna esitatud 
teavet. 

3.6.5. Alus meie arvamuse esitamiseks, juhtkonna ja organisatsiooni järelevalve
eest vastutavate isikute kohustused ning audiitori kohustused raamatupidamise 
aastaaruande ja selle aluseks olevate tehingute auditeerimisel on esitatud punktis 3.1. 
Leheküljel nr 156 olev allkiri on arvamuse lahutamatu osa. 

2021 2020

Eelarves sisalduvad uute maksete assigneeringud (miljonites eurodes) 155,8 137,4

Eelarves sisalduvad uute kulukohustuste assigneeringud
(miljonites eurodes)

212,4 209,0

Kasutatav maksete eelarve (miljonites eurodes) (1) 199,3 215,8

Kasutatav kulukohustuste eelarve (miljonites eurodes) (1) 214,0 218,3

Töötajate arv seisuga 31. detsember (2) 29 29

(1) Kasutatav eelarve sisaldab eelmiste aastate kasutamata assigneeringuid, mille ühisettevõte kandis uuesti jooksva 
aasta eelarvesse, sihtotstarbelisi tulusid ja järgmisse aastasse ümberjaotamisi.
(2) Töötajaskond hõlmab ametnikke, ajutisi teenistujaid, lepingulisi töötajaid ja lähetatud riiklikke eksperte.
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Kontrollikoja kinnitav avaldus Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule – sõltumatu audiitori aruanne 

Arvamus 
3.6.6. Auditeerisime 

a) ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb 
finantsaruannetest87 ja eelarve täitmise aruannetest88 31. detsembril 2021. 
aastal lõppenud eelarveaasta kohta, ning 

b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 287 sätestatud 
nõuetele. 

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta 

3.6.7. Meie hinnangul annab ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruanne 
31. detsembril 2021 lõppenud eelarveaasta kohta kõikides olulistes aspektides 
õiglase pildi ühisettevõtte finantsseisundist 31. detsembri 2021. aasta seisuga, 
finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud aastal 
vastavalt selle finantsmäärusele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud 
arvestuseeskirjadele. Need põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku 
sektori raamatupidamisstandarditel. 

                                                      
87 Finantsaruanded sisaldavad bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara 

muutuste aruannet, tähtsamate arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muid selgitavaid lisasid. 

88 Eelarve täitmise aruanded sisaldavad kõiki eelarvetoiminguid koondavaid aruandeid ja 
selgitavaid lisasid. 
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Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute 
seaduslikkus ja korrektsus 

Tulud 
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tulude seaduslikkuse 
ja korrektsuse kohta 

3.6.8. Meie hinnangul on 31. detsembril 2021 lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tulud kõigis olulistes aspektides 
seaduslikud ja korrektsed. 

Maksed 
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate maksete seaduslikkuse 
ja korrektsuse kohta 

3.6.9. Meie hinnangul on 31. detsembril 2021 lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad maksed kõigis olulistes aspektides 
seaduslikud ja korrektsed. 

3.6.10. Järgnevad tähelepanekud ei sea meie arvamust kahtluse alla. 

Tähelepanekud tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 

Ühisettevõtte tööandja sissemaksed ELi pensioniskeemi 

3.6.11. Alates 2016. aasta jaanuarist peaksid ühisettevõtted, mida rahastatakse 
osaliselt liidu eelarvest, maksma ELi pensioniskeemi tööandja sissemaksetest selle osa, 
mis vastab ühisettevõtte kogutulude ja nende tulude suhtele89. Kuna komisjon ei ole 
neid kulusid ühisettevõtte eelarves ette näinud ega ametlikku maksetaotlust esitanud, 
ei olnud KDT ühisettevõte (ja selle eelkäija ühisettevõte ECSEL) veel selliseid 
sissemakseid teinud. 

                                                      
89 Määruse nr 31 (EMÜ), 11 (Euratom), millega kehtestatakse Euroopa Majandusühenduse ja 

Euroopa Aatomienergiaühenduse ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate 
teenistustingimused, artikkel 83a. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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3.6.12. Kooskõlas ühisettevõtetele esitatud komisjoni suunistega, milles komisjon 
esitab oma seisukoha selle leiu kohta, peaks komisjoni individuaalsete maksete 
haldamise ja maksmise amet arvutama iga ühisettevõtte kui tööandja sissemaksete 
suuruse ELi pensioniskeemi protsendina, mille ühisettevõtte ELi-väline tulu moodustab 
tema kogutuludest, võttes arvesse ka tegevuskuludeks ette nähtud ELi-välist tulu90. 
Osalevate riikide rahalist toetust, mida ei suunata ELi eelarve kaudu, käsitatakse 
samuti ELi-välise tuluna. KDT puhul on see 50,1% ehk ligikaudu 243 904 eurot aastas 
(2021. aasta andmete põhjal). Käesolevates suunistes võetakse arvesse üksnes 
personalieeskirjade91 vastavaid sätteid, et määrata kindlaks arvutusmeetod, mille 
alusel ühisettevõtted maksavad ELi eelarvesse tööandjate sissemakseid tulude alusel. 
Ühtses alusaktis92 on samas täpsustatud, et halduskulud tuleks igal aastal jagada 
võrdselt ELi ja teiste liikmete vahel, soovitades ühisettevõttele tööandja osamaksena 
ligikaudu 243 417 eurot aastas (2021. aasta andmete põhjal). Nende erinevate 
õigussätete üheaegse kehtimise tõttu on oht, et ühisettevõtte tööandjapoolsete 
sissemaksete arvutamist käsitlevaid sätteid tõlgendatakse erinevalt ning sellel on 
erinev finantsmõju. 

Tähelepanekud eelarve haldamise kohta 

Seitsmenda raamprogrammi eelarve täitmine 

3.6.13. Ühisettevõte asendas ühisettevõtted ENIAC ja ARTEMIS 26. juunil 2014, 
ning võttis üle nende seitsmenda raamprogrammi meetmete rakendamise. 

3.6.14. 2021. aasta lõpus lõpetas ühisettevõte rahaliselt kõik seitsmenda 
raamprogrammi käimasolevad projektid. Võttes aluseks seitsmenda raamprogrammi 
raames allkirjastatud tegevuste kogukulud ja ühisettevõtte (ja selle eelkäijate – 
ühisettevõtete ENIAC, ARTEMIS ja ECSEL) poolt nende tegevuste kaasrahastamiseks 
tehtud tegelikud maksed, on liikmete lõplikud osamaksed hinnanguliselt järgmised: EL: 
                                                      
90 Lihtsustamise eesmärgil tegi komisjon ettepaneku hinnata ühisettevõtete kui tööandjate 

sissemakseid pensioniskeemi ühtse protsendimääraga ühisettevõtte kogu tegevusaja 
jooksul, mis määratakse kindlaks ühisettevõtte vastava õigusaktiga ette nähtud ELi ja ELi 
väliste liikmesriikide vastavate osamaksete alusel. 

91 Määruse nr 31 (EMÜ), 11 (Euratom), millega kehtestatakse Euroopa Majandusühenduse ja 
Euroopa Aatomienergiaühenduse ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate 
teenistustingimused, artikkel 83a. 

92 Nõukogu määruse (EL) nr 2021/2085 artikkel 28. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=EN


104 

Peamiste Digitehnoloogiate Ühisettevõte (KDT) 

 

564,3 miljonit eurot, osalevad riigid: 812,5 miljonit eurot, ja erasektorist pärit liikmete 
mitterahaline toetus 2,2024 miljardit eurot. 

Programmi „Horisont 2020“ eelarve täitmine 

3.6.15. Tabelis 3.6.2 on esitatud ülevaade liikmete toetusest ühisettevõtte 
programmiga „Horisont 2020“ seotud tegevusele 2021. aasta lõpu seisuga. 

Tabel 3.6.2. Liikmete toetus „Horisont 2020“-le (miljonites eurodes) 

 
Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed. 

3.6.16. Selleks et saada täielik ülevaade ühisettevõtte saavutustest, tuleb arvesse 
võtta ka ühisettevõtte liikmete tegevuskohustuste praegust taset. 2021. aasta lõpuks 
oli ühisettevõte peaaegu täielikult kulukohustustega sidunud programmi „Horisont 
2020“ allkirjastatud toetuslepingutele eraldatud ELi maksimaalse toetuse summas 
1,1170 miljardit eurot. Sellest umbes 190,3 miljonit eurot (ehk 16,6%) tuleb 
lähiaastatel välja maksta. 

3.6.17. Ühisettevõtte maksete eelarve 2021. aasta eelarve täitmise määr 
programmi „Horisont 2020“ projektide puhul oli 85%. Ühisettevõttel ei olnud 2021. 
aasta tegevusega seotud kulukohustuste assigneeringuid peaaegu üldse, sest 
ühisettevõte oli lõpetanud oma viimase projektikonkursi 2020. aasta lõpuks. 

3.6.18. 2021. aasta lõpus oli erasektorist pärit liikmete võimalik lõplik 
mitterahaline panus programmi „Horisont 2020“ tegevusse hinnanguliselt 1,5942 
miljardit eurot. Tuleb märkida, et ühisettevõte saab arvutada ja kinnitada erasektorist 
pärit liikmete mitterahalise osaluse tegeliku summa alles pärast seda, kui nii 
ühisettevõte kui ka osalevad riigid on teinud kõik maksed ning kõik projekti lõpetamise 
sertifikaadid ja sellega seotud teave on saadud. Sellega seoses ja võttes arvesse, et 
2021. aasta lõpuks oli lõpule viidud vaid piiratud arv programmi „Horisont 

Liikmed
Ühisettevõtte 

tegevus
Lisategevus 

(1) Kokku
Rahalised 

sissemaksed

Mitterahaline 
toetus 

(kinnitatud)

Mitterahaline toetus 
(deklareeritud, kuid 

kinnitamata)

Mitterahaline 
toetus 

lisategevusele
Kokku

EL (DG CNECT) 1 185,0 Ei ole 
asjakohane

1 185,0 1 058,1 Ei ole 
asjakohane

Ei ole asjakohane Ei ole 
asjakohane

1 058,1

Erasektorit esindavad 
liikmed

1 657,5 Ei ole 
asjakohane

1 657,5 22,2 300,6 968,2 Ei ole 
asjakohane

1 291,0

Osalevad riigid (2) 1 170,0 Ei ole 
asjakohane

1 170,0 450,2 Ei ole 
asjakohane

Ei ole asjakohane Ei ole 
asjakohane

450,2

Kokku 4 012,5 Ei ole 
asjakohane

4 012,5 1 530,5 300,6 968,2 Ei ole 
asjakohane

2 799,3

(1) Kontrollikoja audit ei hõlma lisategevust.
(2) Osalevad riigid maksavad oma toetuse otse toetusesaajatele.

Liikmete toetused
(vastavalt asutamismäärusele)

Liikmete toetused
(seisuga 31.12.2021)
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2020“ projekte, oli tööstusharu kinnitatud mitterahalise toetuse summa 300,6 miljonit 
eurot. 2021. aasta lõpus oli erasektorist pärit liikmete kumulatiivne hinnanguline ja 
(veel kinnitamata) mitterahaline toetus 968,2 miljonit eurot. Hindamise aluseks on 
ühisettevõtte juhatuse vastu võetud „pro rata temporis“ metoodika. 

3.6.19. 2021. aasta lõpus allkirjastasid osalevad riigid lepingulisi kulukohustusi 
summas 1,1062 miljardit eurot93 ja deklareerisid kokku 450,2 miljoni euro suuruse 
rahalise toetuse, mille nad maksid otse nende poolt toetatud „Horisont 
2020“ projektide enda riikidest pärit toetusesaajatele. Erinevus osalevate riikide 
rahalise toetuse ja ELi 1,0581 miljardi euro suuruse rahalise toetuse vahel 2021. aasta 
lõpus on tingitud asjaolust, et enamik osalevaid riike kajastab ja esitab oma kulud 
ühisettevõttele alles siis, kui nende toetatavad „Horisont 2020“ projektid on lõpule 
viidud. 

Tähelepanekud juhtimis- ja kontrollisüsteemide kohta 

3.6.20. Ühisettevõtted ARTEMIS ja ENIAC olid sõlminud riiklike 
rahastamisasutustega halduskoostöö lepingud, mille kehtivus jätkub ka peale nende 
ühinemist ühisettevõtteks ECSEL. Nimetatud lepingute kohaselt toetus ühisettevõtete 
ARTEMIS ja ENIAC järelauditite strateegia suurel määral riiklike rahastamisasutuste 
tehtavale maksetaotluste auditeerimisele94. Riiklike rahastamisasutuste kasutatavad 
erinevad auditimetoodikad ja protseduurid ei võimalda usaldusväärselt arvutada 
ühisettevõtte ECSEL ühtset kaalutud veamäära ega allesjäänud veamäära seitsmenda 
raamprogrammi maksete puhul. Kuna ühisettevõtte 2021. aasta maksed ülejäänud 
seitsmenda raamprogrammi projektide lõpetamiseks moodustasid ainult 0,6 miljonit 
eurot ehk 0,4% kõigist tegevuskuludega seotud maksetest, ei kujutanud need 
2021. aastal oluliste vigade riski. 

                                                      
93 See summa on arvutatud vastavalt ühisettevõtte ametiasutuste nõukogu 

rahastamisotsustele projektikonkursside kohta aastatel 2014–2020. 

94 ARTEMISe ja ENIACi järelauditite strateegiate kohaselt peab ühisettevõte vähemalt korra 
aastas hindama seda, kas liikmesriikidelt saadud teave annab piisava kindluse tehtud 
tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. 
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3.6.21. Programmi „Horisont 2020“ maksete järelauditeid teeb komisjoni DG RTD 
ühine audititalitus. Oma 2021. aasta lõpu audititulemuste põhjal teatas ühisettevõte 
programmi „Horisont 2020“ esinduslikuks veamääraks 2,2% ja allesjäänud veamääraks 
1,2%95. 

3.6.22. Maksete kontrolli hindamiseks auditeerisime programmi „Horisont 
2020“ raames 2021. aastal lõplike toetusesaajate tasandil tehtud maksete juhuvalimit, 
et leida kinnitust järelauditite veamäärade õigsusele96. Kahel juhul leidsime ja 
kvantifitseerisime vea, mis tulenes personalikulude tegelikust suuremana näitamisest. 

Uus kesksüsteem osalevate riikide rahalise osaluse haldamiseks 

3.6.23. Vastavalt programmi „Euroopa horisont“ raammäärusele ja ühtsele 
alusaktile on ühisettevõte kohustatud võtma kasutusele uue tsentraliseeritud 
juhtimisprotsessi – keskse finantsjuhtimise süsteemi (CMFC), et hallata oma osalevate 
riikide rahalist osalust. 

3.6.24. Kavandatava CMFC süsteemi kohaselt võib iga osalev riik maksta 
ühisettevõttele lubatud rahalise toetuse projektitasandil oma riigis asutatud 
toetusesaajatele. Selle protsessi käigus on igal osaleval riigil vetoõigus kõigis 
küsimustes, mis on seotud ühisettevõttele tema riigis asutatud taotlejate eest 
kooskõlas ELi finants- ja konkurentsieeskirjadega makstud riikliku rahalise toetuse 
kasutamisega. See võimaldab osaleval riigil otsustada enda riiklike strateegiliste 
prioriteetide alusel, kas toetada oma riigis asuvat valitud ja heakskiidetud teadus- ja 
innovatsiooniprojekti toetusesaajat või mitte. 

3.6.25. Teisest küljest peab ühisettevõte tegema kaasrahastamiseks makseid 
kõigile osalevatele riikidele, kes otsustavad usaldada ühisettevõttele oma rahalise 
toetuse. Ta peab haldama ja jälgima kahte erinevat protsessi osalevate riikidega 
sõlmitud halduskokkulepete toetamiseks. Iga osaleva riigi rahastamisasutus peab 
sõlmima ühisettevõttega halduskokkuleppe, et usaldada ühisettevõttele liikmesriigi 
osamaksete maksmine või koordineerida vahendite riiklikku ülekandmist käsitlevaid 
lepinguid toetusesaajatele maksete tegemiseks ja aruandluseks osamaksete kohta. 

                                                      
95 KDT ühisettevõtte 2021. aasta tegevusaruanne, peatükk 8.2.3. 

96 Toetusesaajate juures kontrollitud toetustega seotud maksetehingute puhul on 
kvantifitseeritavate vigade aruandluskünnis 1% auditeeritud kuludest. 

https://www.kdt-ju.europa.eu/sites/default/files/2022-06/ECSEL%20Annual%20Report%202021%20final.pdf
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3.6.26. Täheldame, et komisjon ei hinnanud ühisettevõtte lisavahendite vajadust 
kavandatud CMFC süsteemi rakendamiseks ega lisanud seda ühisettevõtte esialgsesse 
personaliressursside prognoosi, mis oli seotud programmi „Euroopa 
horisont“ rakendamisega. Puudulik kavandamine CMFC süsteemi kasutuselevõtmisel 
koos personaliolukorraga ning IT-vahendite ja toe puudumine võivad negatiivselt 
mõjutada ühisettevõtte programmide rakendamist ja teiste liikmete osamaksete 
saavutamist. Kui CMFC süsteemi tuleb hallata käsitsi, on see väga 
inimressursimahukas. 

Tähelepanek muude küsimuste kohta 

Ühisettevõtte personali olukord 

3.6.27. Komisjoni ettepanekuga, millega muudetakse ühtset alusakti97, 
muudetakse KDT ühisettevõte tulevikus kiipide ühisettevõtteks, millel on uue 
mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) raames uus pädevusvaldkond, mis on 
seotud Euroopa kiibialgatuse rakendamisega. Sellega seoses toetab ühisettevõte 
uuendusliku järgmise põlvkonna pooljuhttehnoloogia väljatöötamist, mis peaks 
tugevdama ELi kiipide tootmise suutlikkust. Selle ettepaneku kohaselt rakendab 
ühisettevõte uue mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) raames projekte 
ligikaudu 10,9 miljardi euro ulatuses ning peaks värbama veel 19 töötajat, et saavutada 
2025. aastaks kavandatud 50 koosseisulist töötajat. Kuna ühisettevõttes oli 2021. aasta 
lõpus ainult 29 töötajat (13 ajutist töötajat ja 16 lepingulist töötajat), võib 
ühisettevõttel tekkida personaliprobleeme nii seoses uute haldus- ja 
tegevusprotsessidega, mis tuleb alles kehtestada, ning uute värbamismenetluste 
haldamisega. 

Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed 

3.6.28. Ülevaade meie eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud 
parandusmeetmetest on esitatud lisas. 

                                                      
97 Ettepanek nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) 2021/2085, millega 

luuakse ühisettevõtted programmi „Euroopa horisont“ raames, seoses kiipide 
ühisettevõttega, COM(2022) 47 final, 8.2.2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&from=EN
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Lisa. Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja kommentaarid 
Parandusmeetmete võtmise seis 

(lõpetatud / pooleli / 
alustamata / ei ole asjakohane) 

2020 

Ühisettevõtte 2020. aasta esialgne raamatupidamise aastaaruanne ega 2020. aasta 
eelarve- ja finantsjuhtimise aruanne ei sisalda järgmisi prognoose: 
— osalevate riikide rahaline toetus seitsmenda raamprogrammi ARTEMISe ja ENIACi 

projektidele; 
— seitsmenda raamprogrammi ARTEMISe ja ENIACi projektides osalevate teadus- ja 

arendusorganisatsioonide mitterahaline toetus. 

Lõpetatud 
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Ühisettevõtte vastus 
3.6.11 ja 3.6.12 Peamiste Digitehnoloogiate Ühisettevõte on valmis küsimust 
lahendama ja viima selle vastavusse kõigi asjakohaste nõuetega, koostöös komisjoni 
asjaomaste talitustega.  Pärast kõigi ühisettevõtete ühist taotlust komisjoni talitustele 
väljastas komisjon juunis 2022 juhendi, kuidas arvutada ühisettevõtete tööandja 
sissemakseid pensioniskeemi. Peamiste Digitehnoloogiate Ühisettevõte kontrollib 
praegu komisjoni ettepanekut ja arvutust väljastatud juhendi põhjal ning toimuvad 
arutelud ühisettevõtte liikmetega osalevate riikide osamaksete teemal, sest neid 
tasutakse vahetult toetusesaajatele ja mitte ühisettevõttele ning need ei ole seotud 
halduskuludega. Tulemusest teatatakse haldusnõukogule. 

3.6.26 Peamiste Digitehnoloogiate Ühisettevõttel ei ole täiendavaid inimressursse, et 
hallata CFM-süsteemi (uus keerukas ülesanne) ja ühisettevõte on pidevalt tõstatanud 
selleteemalise ebapiisavate ressursside riski iga-aastasel riskihindamisel. Ühisettevõte 
on taotlenud ressursside suurendamist.  Ühisettevõte on kehtestamas sisemenetlusi, 
millega tagada CFM-süsteemi nõuetekohane toimimine, ja hindab vajalike ressursside 
määramist.  CFM-süsteemi rakendamine saab alata kõige varem koos 2023. aasta 
projektikonkurssidega. 

3.6.27 Ühisettevõte võtab teadmiseks, et 2025. aastaks 19 lisatöötaja värbamine on 
väljakutse, mis toimub samal ajal, kui tuleb kasutusele võtta uued haldus- ja 
tegevusprotsessid. On oluline selgitada ajastust, sest protsessis on olnud hilinemisi ja 
kiibimääruse vastuvõtmist kavandatakse nüüd 2023. aasta teise poolaastasse. Selles 
ajakavas toimuvad esimesed värbamised alles alates 2023. aasta lõpust. 
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3.7. Bioressursipõhise 
Ringmajandusega Euroopa 
Ühisettevõte (CBE) 

Sissejuhatus 

3.7.1. Brüsselis asuv biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte 
(edaspidi „ühisettevõte“ või „BPT ühisettevõte“) asutati programmi „Horisont 
2020“ raames 2014. aasta mais ajavahemikuks kuni 31. detsember 202498. 2021. aasta 
novembris võttis nõukogu vastu ühtse alusakti, millega luuakse 31. detsembril 2031 
lõppevaks ajavahemikuks programmi „Euroopa horisont“ raames Bioressursipõhise 
Ringmajandusega Euroopa Ühisettevõte (BCE) (edaspidi „ühisettevõte“ või 
„ühisettevõte CBE“), mis asendab ühisettevõtte BPT99. 

3.7.2. Ühisettevõte CBE on biotoorainel põhinevate tööstusharude valdkonna 
avaliku ja erasektori partnerlus. Ühisettevõtte asutajaliikmed on Euroopa Liit, keda 
esindab komisjon, ning tööstusharu esindavad liikmed, keda esindab biotoorainel 
põhinevate tööstusharude konsortsium BTK. 

                                                      
98 Nõukogu 6. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 560/2014 ühisettevõtte BPT asutamise kohta. 

99 Nõukogu määrus (EL) 2021/2085, 19. november 2021, millega luuakse ühisettevõtted 
programmi „Euroopa horisont“ raames. 

https://www.bbi.europa.eu/
https://www.bbi.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0560&qid=1651596486328&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596518219&from=EN
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3.7.3. Tabelis 3.7.1 esitatakse ühisettevõtte peamised arvandmed.

Tabel 3.7.1. Ühisettevõtte peamised arvandmed 

Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed. 

Kinnitavat avaldust toetav teave 

3.7.4. Meie auditi käsitlusviis koosneb analüütilistest auditiprotseduuridest,
tehingute otsesest substantiivsest testimisest ühisettevõtetes ja toetusesaajate juures 
ning ühisettevõtete järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste 
kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutati vajaduse korral teiste audiitorite 
tööst saadud auditi tõendusmaterjali ning analüüsiti ühisettevõtte juhtkonna esitatud 
teavet. 

3.7.5. Alus meie arvamuse esitamiseks, juhtkonna ja organisatsiooni järelevalve
eest vastutavate isikute kohustused ning audiitori kohustused raamatupidamise 
aastaaruande ja selle aluseks olevate tehingute auditeerimisel on esitatud punktis 3.1. 
Leheküljel nr 156 olev allkiri on arvamuse lahutamatu osa. 

2021 2020

Eelarves sisalduvad uute maksete assigneeringud (miljonites eurodes) 127,1 191,2

Eelarves sisalduvad uute kulukohustuste assigneeringud
(miljonites eurodes)

4,6 72,2

Kasutatav maksete eelarve (miljonites eurodes) (1) 174,8 196,6

Kasutatav kulukohustuste eelarve (miljonites eurodes) (1) 5,3 111,7

Töötajate arv seisuga 31. detsember (2) 22 23

(1) Kasutatav eelarve sisaldab eelmiste aastate kasutamata assigneeringuid, mille ühisettevõte kandis uuesti jooksva 
aasta eelarvesse, sihtotstarbelisi tulusid ja järgmisse aastasse ümberjaotamisi.
(2) Töötajaskond hõlmab ametnikke, ajutisi teenistujaid, lepingulisi töötajaid ja lähetatud riiklikke eksperte.
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Kontrollikoja kinnitav avaldus Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule – sõltumatu audiitori aruanne 

Arvamus 
3.7.6. Auditeerisime 

a) ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb 
finantsaruannetest100 ja eelarve täitmise aruannetest101 31. detsembril 2021. 
aastal lõppenud eelarveaasta kohta, ning 

b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 287 sätestatud 
nõuetele. 

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta 

3.7.7. Meie hinnangul annab ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruanne 
31. detsembril 2021 lõppenud eelarveaasta kohta kõikides olulistes aspektides 
õiglase pildi ühisettevõtte finantsseisundist 31. detsembri 2021. aasta seisuga, 
finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud aastal 
vastavalt selle finantsmäärusele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud 
arvestuseeskirjadele. Need põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku 
sektori raamatupidamisstandarditel. 

                                                      
100 Finantsaruanded sisaldavad bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara 

muutuste aruannet, tähtsamate arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muid selgitavaid lisasid. 

101 Eelarve täitmise aruanded sisaldavad kõiki eelarvetoiminguid koondavaid aruandeid ja 
selgitavaid lisasid. 
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Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute 
seaduslikkus ja korrektsus 

Tulud 
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tulude seaduslikkuse 
ja korrektsuse kohta 

3.7.8. Meie hinnangul on 31. detsembril 2021 lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tulud kõigis olulistes aspektides 
seaduslikud ja korrektsed. 

Maksed 
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate maksete seaduslikkuse 
ja korrektsuse kohta 

3.7.9. Meie hinnangul on 31. detsembril 2021 lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad maksed kõigis olulistes aspektides 
seaduslikud ja korrektsed. 

3.7.10. Järgnevad tähelepanekud ei sea meie arvamust kahtluse alla. 

Tähelepanekud tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 

Ühisettevõtte tööandja sissemaksed ELi pensioniskeemi 

3.7.11. Alates 2016. aasta jaanuarist peaksid ühisettevõtted, mida rahastatakse 
osaliselt liidu eelarvest, maksma ELi pensioniskeemi tööandja sissemaksetest selle osa, 
mis vastab ühisettevõtte kogutulude ja nende tulude suhtele102. Kuna komisjon ei ole 
neid kulusid ühisettevõtte eelarves ette näinud ega ametlikku maksetaotlust esitanud, 
ei olnud ühisettevõte CBE (ja selle eelkäija BPT) veel selliseid sissemakseid teinud. 

                                                      
102 Määruse nr 31 (EMÜ), 11 (Euratom), millega kehtestatakse Euroopa Majandusühenduse ja 

Euroopa Aatomienergiaühenduse ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate 
teenistustingimused, artikkel 83a. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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3.7.12. Kooskõlas ühisettevõtetele esitatud komisjoni suunistega, milles komisjon 
esitab oma seisukoha selle leiu kohta, peaks komisjoni individuaalsete maksete 
haldamise ja maksmise amet arvutama iga ühisettevõtte kui tööandja sissemaksete 
suuruse ELi pensioniskeemi protsendina, mille ühisettevõtte ELi-väline tulu moodustab 
tema kogutuludest, võttes arvesse ka tegevuskuludeks ette nähtud ELi-välist tulu103. 
CBE puhul on see 2,3% ehk ligikaudu 8085 eurot aastas (2021. aasta andmete põhjal). 
Käesolevates suunistes võetakse arvesse üksnes personalieeskirjade104 vastavaid 
sätteid, et määrata kindlaks arvutusmeetod, mille alusel ühisettevõtted maksavad ELi 
eelarvesse tööandjate sissemakseid tulude alusel. Ühtses alusaktis105 on samas 
täpsustatud, et halduskulud tuleks igal aastal jagada võrdselt ELi ja teiste liikmete 
vahel, mis teeks ühisettevõtte tööandja osamakse suuruseks ligikaudu 175 756 eurot 
aastas (2021. aasta andmete põhjal). Nende erinevate õigussätete üheaegse kehtimise 
tõttu on oht, et ühisettevõtte tööandjapoolsete sissemaksete arvutamist käsitlevaid 
sätteid tõlgendatakse erinevalt ning sellel on erinev finantsmõju. 

                                                      
103 Lihtsustamise eesmärgil tegi komisjon ettepaneku hinnata ühisettevõtete kui tööandjate 

sissemakseid pensioniskeemi ühtse protsendimääraga ühisettevõtte kogu tegevusaja 
jooksul, mis määratakse kindlaks ühisettevõtte vastava õigusaktiga ette nähtud ELi ja ELi 
väliste liikmesriikide vastavate osamaksete alusel. 

104 Määruse nr 31 (EMÜ), 11 (Euratom), millega kehtestatakse Euroopa Majandusühenduse ja 
Euroopa Aatomienergiaühenduse ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate 
teenistustingimused, artikkel 83a. 

105 Nõukogu määruse (EL) nr 560/2014 1. lisa artikkel 12 ja nõukogu määruse (EL) 2021/2085 
artikkel 28. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0560&qid=1651596601479&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=EN
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Tähelepanekud eelarve haldamise kohta 

Programmi „Horisont 2020“ eelarve täitmine 

3.7.13. Tabelis 3.7.2 on esitatud ülevaade liikmete toetusest ühisettevõtte 
programmiga „Horisont 2020“ seotud tegevusele 2021. aasta lõpu seisuga. 

Tabel 3.7.2. Liikmete toetus „Horisont 2020“-le (miljonites eurodes) 

 
Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed. 

3.7.14. Tegevust puudutavate kohustuste seisukohast oli ühisettevõtte 2021. 
aasta lõpuks peaaegu täielikult kulukohustustega sidunud ELi maksimaalse toetuse 
programmi „Horisont 2020“ allkirjastatud toetuslepingutele summas 815,8 miljonit 
eurot. Sellest umbes 190,3 miljonit eurot (ehk 19,6%) tuleb lähiaastatel välja maksta. 
Teisest küljest olid erasektorist pärit liikmed õiguslikult kohustunud andma 
mitterahalist toetust summas 266,5 miljonit eurot, mis on 56% ühisettevõtte 
vastuvõetud iga-aastastes tööprogrammides seatud soovituslikust eesmärgist 
(475,3 miljonit eurot). Kuna kõik programmi „Horisont 2020“ projektikonkursid on 
2020. aasta lõpuks lõpetatud, ei saavuta ühisettevõte oma erasektorist pärit liikmete 
soovituslikku eesmärki programmiperioodi lõpuks. 

3.7.15. Ühisettevõtte 2021. aasta kasutada olevate maksete eelarve täitmise 
määr programmi „Horisont 2020“ projektide puhul oli 71%. See on peamiselt seletatav 
hiljutiste programmi „Horisont 2020“ projektide peatamise ja/või pikendamisega, mis 
oli vajalik COVID-19 pandeemia tõttu, ning ühe suure programmi „Horisont 
2020“ projekti ootamatu lõpetamisega pärast peamise toetusesaaja pankrotti 
2021. aastal. Ühisettevõttel ei olnud 2021. aasta kulukohustuste assigneeringuid üldse, 
sest ühisettevõte oli lõpetanud oma viimase projektikonkursi 2020. aasta lõpuks. 

Liikmed
Ühisettevõtte 
põhitegevus 

(1)

Lisategevus 
(2) Vähendus Kokku

Rahalised 
sissemaksed

Mitterahaline 
toetus 

(kinnitatud)

Mitterahaline toetus 
(deklareeritud,

kuid kinnitamata)

Mitterahaline 
toetus 

lisategevusele
Kokku

EL (DG RTD) 975,0 Ei ole 
asjakohane

-140,0 835,0 728,2 Ei ole 
asjakohane

Ei ole asjakohane Ei ole 
asjakohane

728,2

Erasektorit esindavad 
liikmed (mitterahalised 
toetused ja rahaline 
toetus halduskulude 
katmiseks)

462,1 2 225,4 Ei ole 
asjakohane

2 687,5 14,6 52,2 79,9 1 646,5 1 793,2

Erasektorit esindavad 
liikmed (rahaline toetus 
põhitegevusele)

182,5 Ei ole 
asjakohane

-140,0 42,5 3,3 Ei ole 
asjakohane

Ei ole asjakohane Ei ole 
asjakohane

3,3

Kokku 1 619,6 2 225,4 -280,0 3 565,0 746,0 52,2 79,9 1 646,5 2 524,6

Liikmete toetused
(vastavalt asutamismäärusele ja juriidilistele otsustele)

Liikmete toetused
(seisuga 31.12.2021)

(2) Kontrollikoja audit ei hõlma lisategevust. Nende miinimumeesmärki (1,755 miljardit eurot) suurendati 2,234,7 miljardi euroni erasektorit esindavate liikmete jaoks, et täita vähemalt 
2,730 miljardi euro suurune minimaalne sissemaksekohustus.

(1) Mitterahaline toetus põhitegevusele ja halduskulude katmise eesmärgid, nagu on kokku lepitud ühisettevõtte iga-aastastes töökavades.
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3.7.16. 2021. aasta lõpus teatasid tööstusharu esindavad liikmed, et lisategevusse 
tehti mitterahalisi sissemakseid kokku 1,6465 miljardi euro ulatuses, mis on 74% 
eesmärgist (2,2254 miljardit eurot). COVID-19 pandeemia tõttu ei olnud 
sertifitseerimisprotsess lõpetatud teatatud summast 715,6 miljoni euro ehk 43% 
puhul. Programmi lõpuks eesmärgi saavutamise tagamiseks kiitis ühisettevõtte juhatus 
2022. aasta veebruaris heaks veel 658 miljonit eurot tööstusharu esindavate liikmete 
investeeringuid tegevustesse, mis on tihedalt seotud ühisettevõtte strateegiliste 
eesmärkidega. Erasektorist pärit liikmete pühendumus võib vähendada ühisettevõtte 
riski, et programmi „Horisont 2020“ lõpuks ei saavutata lisategevusele eraldatava 
mitterahalise toetuse eesmärki.  

Tähelepanekud juhtimis- ja kontrollisüsteemide kohta 

3.7.17. Programmi „Horisont 2020“ maksete järelauditite eest vastutab komisjoni 
DG RTD ühine audititalitus. Tuginedes 2021. aasta lõpus kättesaadavatele järelauditite 
tulemustele, teatas ühisettevõte programmi „Horisont 2020“ projektide 
(tasaarvestused ja lõppmaksed) esinduslikuks veamääraks 1,9% ja allesjäänud 
veamääraks 1,2%106. 

3.7.18. Maksete kontrolli hindamiseks auditeerisime programmi „Horisont 
2020“ raames 2021. aastal lõplike toetusesaajate tasandil tehtud maksete juhuvalimit, 
et leida kinnitust järelauditite veamäärade õigsusele107. Ühel juhul leidsime ja 
kvantifitseerisime vea, mis oli seotud deklareeritud otseste personalikuludega sellise 
isiku kohta, kes ei olnud toetusesaaja palgatöötaja ega osalenud projektis ka otse 
sõlmitud lepingut alusel. 

Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed 

3.7.19. Ülevaade meie eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud 
parandusmeetmetest on esitatud lisas.

                                                      
106 CBE ühisettevõtte 2021. aasta tegevusaruanne, peatükk 4.3. 

107 Toetusesaajate juures kontrollitud toetustega seotud maksetehingute puhul on 
kvantifitseeritavate vigade aruandluskünnis 1% auditeeritud kuludest. 

https://www.cbe.europa.eu/reference-documents
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Lisa. Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja kommentaarid 
Parandusmeetmete võtmise seis 
(lõpetatud / pooleli / alustamata 

/ ei ole asjakohane) 

2019 

Lisategevuste mitterahalise toetuse kogusumma (916 miljonit eurot) 2019. aasta lõpus 
sisaldas 2019. aasta kohta deklareeritud mitterahalist toetust ligikaudu 216 miljoni euro 
suuruses summas, mille kinnitamine ei olnud COVID-19 pandeemia tõttu veel lõpule 
viidud. 

Lõpetatud 

2020 

Ühisettevõtte asutamismääruse kohaselt peaksid tööstusharu esindavad liikmed 
ühisettevõtte tegevuskulude katmiseks tegema rahalisi sissemakseid vähemalt 182,5 
miljoni euro ulatuses. Kuna 2020. aastal ei teinud tööstusharu esindavad liikmed 
ühisettevõtte tegevuskulude katmiseks täiendavaid rahalisi sissemakseid, olid need 
sama madalal tasemel kui 2019. aasta lõpus (3,25 miljonit eurot). See näitab, et 
ühisettevõttel on selliste toetuste saamisel märkimisväärseid takistusi ja programmi 
„Horisont 2020“ lõpuks miinimumeesmärki ei saavutata. Sel põhjusel vähendas komisjon 
(DG RTD) ühisettevõttele tehtavaid rahalisi sissemakseid 140 miljoni euro võrra. Liikmete 
toetuse märkimisväärne vähenemine kujutas endast ohtu ühisettevõtte programmi 
„Horisont 2020“ teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskava elluviimisele. 

Ei ole asjakohane 
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Aasta Kontrollikoja kommentaarid 
Parandusmeetmete võtmise seis 
(lõpetatud / pooleli / alustamata 

/ ei ole asjakohane) 

2020 

2020. aasta lõpuks oli tööstusharu esindavate liikmete lisategevustesse tehtud 
mitterahaliste sissemaksete kogusumma vaid 53% ühisettevõtte asutamismääruses 
sätestatud 1,755 miljardi euro suurusest miinimumsummast. Lisaks teatasid tööstusharu 
esindavad liikmed 2020. aasta lõpus 95,7 miljoni euro suurusest mitterahalisest 
toetusest põhitegevusele 433 miljoni euro suurusest summast, mis seoti 
kulukohustustega pärast kõigi programmi „Horisont 2020“ projektikonkursside 
käivitamist. Selline olukord toob kaasa suure ohu, et programmi „Horisont 2020“ lõpuks 
ei saavuta ühisettevõte oma tööstusharu esindavate liikmete mitterahalise toetuse 
eeldatavaid eesmärke, mis on sätestatud ühisettevõtte asutamismääruses ja iga-
aastastes töökavades. 

Pooleli 

2020 

Ühisettevõtte 2020. aasta projektikonkursi ülesehitus ei taganud seda, et 
projektikonkurss katab täielikult neli strateegilist näidisteemat kooskõlas ühisettevõtte 
töökavas sisalduva teadusuuringute kavaga. Ühe näidisteemaga seotud toetuskõlblikud 
ja kõrge punktiskoori saanud taotlused tuli tagasi lükata, et toetada teist näidisteemat, 
mille puhul kiideti kaasrahastamiseks heaks mitu taotlust. 

Ei ole asjakohane 
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Ühisettevõtte vastus 
3.7.11 ning 3.7.12 Ühisettevõte CBE on avatud ja valmis lahendama selle küsimuse 
koostöös komisjoni talitustega. Ühisettevõtted on ühiselt küsinud komisjonilt selgitusi ja 
suuniseid seoses kontrollikoja tähelepanekuga. 

3.7.14 Sellest tulenev kulukohustustega seotud mitterahalise toetuse (IKOP) väiksem 
osakaal toetuslepingutes võrreldes iga-aastastes tööprogrammides kehtestatud 
eeldatavate tasemetega tuleneb peamiselt asjaolust, et ühisettevõte CBE saab 
rakendada üksnes avatud projektikonkursse, mille tulemusena suurenes aja jooksul 
nende toetusesaajate kaasrahastus, kes ei kuulu biotoorainel põhinevate tööstusharude 
konsortsiumi, kuhu kuuluvad ühisettevõtte CBE erasektorist pärit liikmed. Kuna edukad 
toetusesaajad ei ole kohustatud biotoorainel põhinevate tööstusharude konsortsiumiga 
ühinema, ei saanud ühisettevõte CBE nende panust ühisettevõtte IKOPi sihttaseme 
saavutamisel arvestada. 
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3.8. Euroopa raudtee ühisettevõte 
(EU-Rail) 

Sissejuhatus 

3.8.1. Brüsselis asuv ühisettevõte Shift2Rail (edaspidi „ühisettevõte“ või 
„ühisettevõte S2R“) asutati programmi „Horisont 2020“ raames 2014. aasta juunis 
ajavahemikuks kuni 31. detsember 2024108. 2021. aasta novembris võttis nõukogu 
vastu ühtse alusakti, millega luuakse 31. detsembril 2031 lõppevaks ajavahemikuks 
programmi „Euroopa horisont“ raames Euroopa raudtee ühisettevõte (edaspidi 
„ühisettevõte“ või „ühisettevõte EU-Rail“), mis asendab ühisettevõtte S2R109. 

3.8.2. Ühisettevõte EU-Rail on avaliku ja erasektori partnerlus teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonnas raudteesektoris. Ühisettevõtte asutajaliikmed on Euroopa 
Liit (EL), keda esindab komisjon, ja tööstusharu (raudteesektorit) esindavad liikmed 
(peamised sidusrühmad, sh raudteeseadmete tootjad, raudtee-ettevõtjad, 
taristuettevõtjad ja teaduskeskused). 

3.8.3. Tabelis 3.8.1 esitatakse ühisettevõtte peamised arvandmed. 

                                                      
108 Nõukogu 16. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 642/2014 ühisettevõtte Shift2Rail asutamise 

kohta. 

109 Nõukogu määrus (EL) 2021/2085, 19. november 2021, millega luuakse ühisettevõtted 
programmi „Euroopa horisont“ raames. 

https://shift2rail.org/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0642&qid=1651596660513&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596689865&from=EN
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Tabel 3.8.1. Ühisettevõtte peamised arvandmed 

Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed. 

Kinnitavat avaldust toetav teave 

3.8.4. Meie auditi käsitlusviis koosneb analüütilistest auditiprotseduuridest,
tehingute otsesest substantiivsest testimisest ühisettevõtetes ja toetusesaajate juures 
ning ühisettevõtete järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste 
kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutati vajaduse korral teiste audiitorite 
tööst saadud auditi tõendusmaterjali ning analüüsiti ühisettevõtte juhtkonna esitatud 
teavet. 

3.8.5. Alus meie arvamuse esitamiseks, juhtkonna ja organisatsiooni järelevalve
eest vastutavate isikute kohustused ning audiitori kohustused raamatupidamise 
aastaaruande ja selle aluseks olevate tehingute auditeerimisel on esitatud punktis 3.1. 
Leheküljel nr 156 olev allkiri on arvamuse lahutamatu osa. 

2021 2020

Eelarves sisalduvad uute maksete assigneeringud (miljonites eurodes) 42,7 72,5

Eelarves sisalduvad uute kulukohustuste assigneeringud
(miljonites eurodes)

1,2 77,9

Kasutatav maksete eelarve (miljonites eurodes) (1) 68,4 75,8

Kasutatav kulukohustuste eelarve (miljonites eurodes) (1) 13,6 84,1

Töötajate arv seisuga 31. detsember (2) 19 24

(1) Kasutatav eelarve sisaldab eelmiste aastate kasutamata assigneeringuid, mille ühisettevõte kandis uuesti jooksva 
aasta eelarvesse, sihtotstarbelisi tulusid ja järgmisse aastasse ümberjaotamisi.
(2) Töötajaskond hõlmab ametnikke, ajutisi teenistujaid, lepingulisi töötajaid ja lähetatud riiklikke eksperte.



122 

Euroopa raudtee ühisettevõte (EU-Rail) 

 

Kontrollikoja kinnitav avaldus Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule – sõltumatu audiitori aruanne 

Arvamus 
3.8.6. Auditeerisime 

a) ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb 
finantsaruannetest110 ja eelarve täitmise aruannetest111 31. detsembril 2021. 
aastal lõppenud eelarveaasta kohta, ning 

b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 287 sätestatud 
nõuetele. 

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta 

3.8.7. Meie hinnangul annab ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruanne 
31. detsembril 2021 lõppenud eelarveaasta kohta kõikides olulistes aspektides 
õiglase pildi ühisettevõtte finantsseisundist 31. detsembri 2021. aasta seisuga, 
finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud aastal 
vastavalt selle finantsmäärusele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud 
arvestuseeskirjadele. Need põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku 
sektori raamatupidamisstandarditel. 

                                                      
110 Finantsaruanded sisaldavad bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara 

muutuste aruannet, tähtsamate arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muid selgitavaid lisasid. 

111 Eelarve täitmise aruanded sisaldavad kõiki eelarvetoiminguid koondavaid aruandeid ja 
selgitavaid lisasid. 
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Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute 
seaduslikkus ja korrektsus 

Tulud 
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tulude seaduslikkuse 
ja korrektsuse kohta 

3.8.8. Meie hinnangul on 31. detsembril 2021 lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tulud kõigis olulistes aspektides 
seaduslikud ja korrektsed. 

Maksed 
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate maksete seaduslikkuse 
ja korrektsuse kohta 

3.8.9. Meie hinnangul on 31. detsembril 2021 lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad maksed kõigis olulistes aspektides 
seaduslikud ja korrektsed. 

3.8.10. Järgnevad tähelepanekud ei sea meie arvamust kahtluse alla. 

Tähelepanekud tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 

Ühisettevõtte tööandja sissemaksed ELi pensioniskeemi 

3.8.11. Alates 2016. aasta jaanuarist peaksid ühisettevõtted, mida rahastatakse 
osaliselt liidu eelarvest, maksma ELi pensioniskeemi tööandja sissemaksetest selle osa, 
mis vastab ühisettevõtte kogutulude ja nende tulude suhtele112. Kuna komisjon ei ole 
neid kulusid ühisettevõtte eelarves ette näinud ega ametlikku maksetaotlust esitanud, 
ei olnud ühisettevõte EU-Rail (ja selle eelkäija S2R) veel selliseid sissemakseid teinud. 

                                                      
112 Määruse nr 31 (EMÜ), 11 (Euratom), millega kehtestatakse Euroopa Majandusühenduse ja 

Euroopa Aatomienergiaühenduse ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate 
teenistustingimused, artikkel 83a. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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3.8.12. Kooskõlas ühisettevõtetele esitatud komisjoni suunistega, milles komisjon 
esitab oma seisukoha selle leiu kohta, peaks komisjoni individuaalsete maksete 
haldamise ja maksmise amet arvutama iga ühisettevõtte kui tööandja sissemaksete 
suuruse ELi pensioniskeemi protsendina, mille ühisettevõtte ELi-väline tulu moodustab 
tema kogutuludest, võttes arvesse ka tegevuskuludeks ette nähtud ELi-välist tulu113. 
EU-Raili puhul on see 3,8% ehk ligikaudu 10 445 eurot aastas (2021. aasta andmete 
põhjal). Käesolevates suunistes võetakse arvesse üksnes personalieeskirjade114 
vastavaid sätteid, et määrata kindlaks arvutusmeetod, mille alusel ühisettevõtted 
maksavad ELi eelarvesse tööandjate sissemakseid tulude alusel. Ühtses alusaktis115 on 
samas täpsustatud, et halduskulud tuleks igal aastal jagada võrdselt ELi ja teiste 
liikmete vahel, soovitades ühisettevõttele tööandja osamaksena ligikaudu 175 756 
eurot aastas (2021. aasta andmete põhjal). Nende erinevate õigussätete üheaegse 
kehtimise tõttu on oht, et ühisettevõtte tööandjapoolsete sissemaksete arvutamist 
käsitlevaid sätteid tõlgendatakse erinevalt ning sellel on erinev finantsmõju. 

                                                      
113 Lihtsustamise eesmärgil tegi komisjon ettepaneku hinnata ühisettevõtete kui tööandjate 

sissemakseid pensioniskeemi ühtse protsendimääraga ühisettevõtte kogu tegevusaja 
jooksul, mis määratakse kindlaks ühisettevõtte vastava õigusaktiga ette nähtud ELi ja ELi 
väliste liikmesriikide vastavate osamaksete alusel. 

114 Määruse nr 31 (EMÜ), 11 (Euratom), millega kehtestatakse Euroopa Majandusühenduse ja 
Euroopa Aatomienergiaühenduse ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate 
teenistustingimused, artikkel 83a. 

115 Nõukogu määruse (EL) nr 642/2014 1. lisa artikkel 15 ja nõukogu määruse (EL) 2021/2085 
artikkel 28. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0642&qid=1651596781926&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=EN
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Tähelepanekud eelarve haldamise kohta 

Programmi „Horisont 2020“ eelarve täitmine 

3.8.13. Tabelis 3.8.2 on esitatud ülevaade liikmete toetusest ühisettevõtte 
programmiga „Horisont 2020“ seotud tegevusele 2021. aasta lõpu seisuga. 

Tabel 3.8.2. Liikmete toetus „Horisont 2020“-le (miljonites eurodes) 

 
Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed. 

3.8.14. 2021. aasta aprillis algatas ühisettevõte programmi „Horisont 
2020“ raames viimase avaliku projektikonkursi pärast ühisettevõtte 2021. aasta 
töökava viimast muutmist, et viia lõpule ühisettevõtte innovatsiooniprogramm 
„Kestliku ja atraktiivse Euroopa kaubaveo tehnoloogiad“. 2021. aasta lõpuks oli 
ühisettevõte peaaegu täielikult kulukohustustega sidunud ELi maksimaalse toetuse 
programmi „Horisont 2020“ allkirjastatud toetuslepingutele summas 385,5 miljonit 
eurot. Sellest umbes 96,4 miljonit eurot (ehk 25%) tuleb lähiaastatel välja maksta. 
Erasektorist pärit liikmed olid omalt poolt võtnud õigusliku kohustuse anda 
mitterahalist toetust summas 572,6 miljonit eurot. 

3.8.15. Ühisettevõte täitis 100% programmi „Horisont 2020“ projektidele 
eraldatud 2021. aasta kulukohustuste eelarvest. Ühisettevõtte 2021. aasta 
tegevuskulude eelarve täitmise määr, sealhulgas kasutamata ja ümberjaotatud 
tegevusassigneeringud, langes 61%-ni (2020. aastal 76%). Olukord oli peamiselt 
tingitud toetusesaajate tehniliste aruannete halvast kvaliteedist ja/või vajadusest 
nõuda toetusesaajatelt täiendavaid tõendeid projekti tulemuste saavutamise kohta. 
Enamik ühisettevõtte maksetest on ühekordsed maksed, mida makstakse projekti 
tööpakettide eest, mida on nõuetekohaselt rakendanud mitu toetusesaajat. Seega 
mõjutab ühe toetusesaaja viivitamine kogu tööpaketiga seotud ühekordse summa 
maksmist. 

Liikmed
Ühisettevõtte 

tegevus
Lisategevus 

(1) Kokku
Rahalised 

sissemaksed

Mitterahaline 
toetus 

(kinnitatud)

Mitterahaline toetus 
(deklareeritud,

kuid kinnitamata)

Mitterahaline 
toetus 

lisategevusele
Kokku

EL (DG Move) 398,0 0,0 398,0 339,2 0,0 0,0 0,0 339,2

Erasektorit esindavad 
liikmed

350,0 120,0 470,0 10,5 179,1 96,4 208,8 494,8

Kokku 748,0 120,0 868,0 349,7 179,1 96,4 208,8 834,0

(1) Kontrollikoja audit ei hõlma lisategevust.

Liikmete toetused
(vastavalt asutamismäärusele)

Liikmete toetused
(seisuga 31.12.2021)
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Tähelepanekud juhtimis- ja kontrollisüsteemide kohta 

3.8.16. Programmi „Horisont 2020“ maksete järelauditite eest vastutab komisjoni 
DG RTD ühine audititalitus. Tuginedes 2021. aasta lõpus kättesaadavatele järelauditite 
tulemustele, teatas ühisettevõte programmi „Horisont 2020“ projektide 
(tasaarvestused ja lõppmaksed) esinduslikuks veamääraks 2,3% ja allesjäänud 
veamääraks 1,6%116. 

3.8.17. Maksete kontrolli hindamiseks auditeerisime programmi „Horisont 
2020“ raames 2021. aastal lõplike toetusesaajate tasandil tehtud maksete juhuvalimit, 
et leida kinnitust järelauditite veamäärade õigsusele117. Me ei leidnud valimisse 
kaasatud ühisettevõtte toetusesaajate puhul vigu ega kontrollialaseid puudusi. 

Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed 

3.8.18. Ülevaade meie eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud 
parandusmeetmetest on esitatud lisas. 

 

                                                      
116 Ühisettevõtte EU-Rail 2021. aasta konsolideeritud tegevusaruande, peatükk 4.3. 

117 Toetusesaajate juures kontrollitud toetustega seotud maksetehingute puhul on 
kvantifitseeritavate vigade aruandluskünnis 1% auditeeritud kuludest. 

https://rail-research.europa.eu/wp-content/uploads/2022/07/GB-Decision_05-2022_Annex_AAR-2021_Ares-signed.pdf
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Lisa. Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja kommentaarid 
Parandusmeetmete võtmise seis 
(lõpetatud / pooleli / alustamata 

/ ei ole asjakohane) 

2020 

Juhatuse otsuses 07/2018, millega võetakse vastu ühisettevõtte organite suhtes 
kohaldatavad huvide konfliktide ennetamise ja haldamise eeskirjad, nõutakse, et 
ühisettevõtte juhatuse liikmete ajakohastatud elulookirjeldused ja huvide konflikti 
deklaratsioonid avaldatakse ühisettevõtte veebisaidil. Kuna aga vaid mõned juhatuse 
liikmed esitasid teabe nõuetekohaselt, ei olnud 2020. aasta lõpuks võimalik avaldada 
ühtegi huvide konflikti deklaratsiooni ja elulookirjeldustest avaldati ainult pooled. 

Lõpetatud 
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Ühisettevõtte vastus 
3.8.12 Euroopa Raudtee Ühisettevõte nõustub maksma tööandjapensionimakseid 
kooskõlas arvutusega, mille esitavad komisjoni talitused pärast seda, kui on kindlaks 
tehtud õigusküsimused ning individuaalsete maksete haldamise ja maksmise amet 
(PMO) on väljastanud arved. Kuigi meil ei ole volitust tunnistada vastuolu komisjoni 
talituste pakutud hinnangulise lähenemisviisi ja ühtse alusakti viidatud sätete vahel, on 
Euroopa Raudtee Ühisettevõte avatud ja valmis koostöös komisjoni talitustega küsimust 
lahendama. 

Ühtse alusakti artiklis 28 on määratletud, et ühisettevõtte tegevuskulud tuleks katta ELi 
ja erasektorist pärit liikmete rahalise toetuse vahenditega. Ühisettevõtte arvates on see 
vastuolus personalieeskirjade artikli 83 lõikega 2, mille kohaselt arvutatakse ELi asutuste 
(ametite) tööandja sissemaksed ELi pensioniskeemi tulude alusel. 

3.8.15 Ühisettevõte tegi 2021. aastal edukalt üle 70 makse seoses tegevuspõhiste 
hangete ja toetuslepingutega kogusummas 39,3 miljonit eurot. Ühisettevõte rõhutas 
juhatusele toetusesaajate aruandluse kvaliteedi tähtsust ning vajadust, et toetusesaajad 
ja/või töövõtjad järgiksid tähtaegu. Ühisettevõtte teatas juhatusele novembris 2021, et 
aasta lõpus jääb toetusesaajate maksenõuete ja alusdokumentide hilinemiste tõttu 
kasutamata maksete assigneeringuid ligikaudu 17,5 miljoni euro ulatuses. Lõpuks pidi 
ühisettevõte selle summa üle kandma kasutamata assigneeringutesse, et kanda see 
uuesti 2022. aasta maksete assigneeringutesse. Ühisettevõte on seisukohal, et selle 
ümberjaotamisega saavutati tegevuspõhiste maksete (jaotis 3) täitmine 84%. 
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3.9. Euroopa kõrgjõudlusega 
andmetöötluse ühisettevõte (EuroHPC) 

Sissejuhatus 

3.9.1. Luxembourgis asuv Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte 
(EuroHPC) asutati 2018. aasta oktoobris ajavahemikuks kuni 31. detsembrini 2026118. 
Ta alustas iseseisvalt tööd 23. septembril 2020. Nõukogu võttis 2021. aasta juulis vastu 
uue asutamismääruse, millega pikendati ühisettevõtte tegutsemisaega mitmeaastase 
finantsraamistiku (2021–2027) programmi raames ajavahemikuks kuni 31. detsember 
2033119. 

3.9.2. EuroHPC on avaliku ja erasektori partnerlus, mis võimaldab koondada 
Euroopa Liidu, osalevate riikide ja erasektori partnerite vahendeid kõrgjõudlusega 
andmetöötluse arendamiseks Euroopas. Ühisettevõtte asutajaliikmed on EL, keda 
esindab komisjon, osalevad riigid ja kaks erasektori partnerit, keda esindavad Euroopa 
kõrgjõudlusega andmetöötluse tehnoloogiaplatvorm (ETP4HPC) ja suurandmete 
väärtuse (BDVA) ühendus. 2021. aasta lõpus kiitis ühisettevõtte juhatus heaks 
kolmanda erasektori partneri, Euroopa kvanttööstuse konsortsiumi (QuIC) liikmeks 
saamise taotluse. 

                                                      
118 Nõukogu 28. septembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1488 Euroopa kõrgjõudlusega 

andmetöötluse ühisettevõte asutamise kohta (ELT L 252, 8.10.2018, lk 8). 

119 Nõukogu 13. juuli 2021. aasta määrus (EL) 2021/1173, millega asutatakse Euroopa 
kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 
2018/1488. 

https://eurohpc-ju.europa.eu/index_en
https://eurohpc-ju.europa.eu/index_en
https://eurohpc-ju.europa.eu/about/discover-eurohpc-ju_en#ecl-inpage-22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1488&qid=1651596835279&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1651596868523&from=EN
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3.9.3. Tabelis 3.9.1 esitatakse ühisettevõtte peamised arvandmed.

Tabel 3.9.1. Ühisettevõtte peamised arvandmed 

Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed. 

Kinnitavat avaldust toetav teave 

3.9.4. Meie auditi käsitlusviis koosneb analüütilistest auditiprotseduuridest,
tehingute otsesest substantiivsest testimisest ühisettevõtetes ja toetusesaajate juures 
ning ühisettevõtete järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste 
kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutati vajaduse korral teiste audiitorite 
tööst saadud auditi tõendusmaterjali ning analüüsiti ühisettevõtte juhtkonna esitatud 
teavet. 

3.9.5. Alus meie arvamuse esitamiseks, juhtkonna ja organisatsiooni järelevalve
eest vastutavate isikute kohustused ning audiitori kohustused raamatupidamise 
aastaaruande ja selle aluseks olevate tehingute auditeerimisel on esitatud punktis 3.1. 
Leheküljel nr 156 olev allkiri on arvamuse lahutamatu osa. 

2021 2020

Eelarves sisalduvad uute maksete assigneeringud (miljonites eurodes) 207,5 181,5

Eelarves sisalduvad uute kulukohustuste assigneeringud
(miljonites eurodes)

722,4 509,1

Kasutatav maksete eelarve (miljonites eurodes) (1) 348,2 181,5

Kasutatav kulukohustuste eelarve (miljonites eurodes) (1) 753,4 509,1

Töötajate arv seisuga 31. detsember (2) 15 11

(1) Kasutatav eelarve sisaldab eelmiste aastate kasutamata assigneeringuid, mille ühisettevõte kandis uuesti jooksva 
aasta eelarvesse, sihtotstarbelisi tulusid ja järgmisse aastasse ümberjaotamisi.
(2) Töötajaskond hõlmab ametnikke, ajutisi teenistujaid, lepingulisi töötajaid ja lähetatud riiklikke eksperte.
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Kontrollikoja kinnitav avaldus Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule – sõltumatu audiitori aruanne 

Arvamus 
3.9.6. Auditeerisime 

a) ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb 
finantsaruannetest120 ja eelarve täitmise aruannetest121 31. detsembril 2021. 
aastal lõppenud eelarveaasta kohta, ning 

b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 287 sätestatud 
nõuetele. 

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta 

3.9.7. Meie hinnangul annab ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruanne 
31. detsembril 2021 lõppenud eelarveaasta kohta kõikides olulistes aspektides 
õiglase pildi ühisettevõtte finantsseisundist 31. detsembri 2021. aasta seisuga, 
finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud aastal 
vastavalt selle finantsmäärusele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud 
arvestuseeskirjadele. Need põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku 
sektori raamatupidamisstandarditel. 

                                                      
120 Finantsaruanded sisaldavad bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara 

muutuste aruannet, tähtsamate arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muid selgitavaid lisasid. 

121 Eelarve täitmise aruanded sisaldavad kõiki eelarvetoiminguid koondavaid aruandeid ja 
selgitavaid lisasid. 
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Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute 
seaduslikkus ja korrektsus 

Tulud 
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tulude seaduslikkuse 
ja korrektsuse kohta 

3.9.8. Meie hinnangul on 31. detsembril 2021 lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tulud kõigis olulistes aspektides 
seaduslikud ja korrektsed. 

Maksed 
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate maksete seaduslikkuse 
ja korrektsuse kohta 

3.9.9. Meie hinnangul on 31. detsembril 2021 lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad maksed kõigis olulistes aspektides 
seaduslikud ja korrektsed. 

3.9.10. Järgnevad tähelepanekud ei sea meie arvamust kahtluse alla. 

Tähelepanekud tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 

Ühisettevõtte tööandja sissemaksed ELi pensioniskeemi 

3.9.11. Alates 2016. aasta jaanuarist peaksid ühisettevõtted, mida rahastatakse 
osaliselt liidu eelarvest, maksma ELi pensioniskeemi tööandja sissemaksetest selle osa, 
mis vastab ühisettevõtte kogutulude ja nende tulude suhtele122. Kuna komisjon ei ole 
neid kulusid ühisettevõtte eelarves ette näinud ega ametlikku maksetaotlust esitanud, 
ei olnud EuroHPC veel selliseid sissemakseid teinud. 

                                                      
122 Määruse nr 31 (EMÜ), 11 (Euratom), millega kehtestatakse Euroopa Majandusühenduse ja 

Euroopa Aatomienergiaühenduse ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate 
teenistustingimused, artikkel 83a. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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3.9.12. Kooskõlas ühisettevõtetele esitatud komisjoni suunistega, milles komisjon 
esitab oma seisukoha selle leiu kohta, peaks komisjoni individuaalsete maksete 
haldamise ja maksmise amet arvutama iga ühisettevõtte kui tööandja sissemaksete 
suuruse ELi pensioniskeemi protsendina, mille ühisettevõtte ELi-väline tulu moodustab 
tema kogutuludest, võttes arvesse ka tegevuskuludeks ette nähtud ELi-välist tulu123. 
Osalevate riikide rahalist toetust, mida ei suunata ELi eelarve kaudu, käsitatakse 
samuti ELi-välise tuluna. EuroHPC puhul on see 41,2%. Käesolevates suunistes võetakse 
arvesse üksnes personalieeskirjade124 vastavaid sätteid, et määrata kindlaks 
arvutusmeetod, mille alusel ühisettevõtted maksavad ELi eelarvesse tööandjate 
sissemakseid tulude alusel. EuroHPC põhikirja125 sätete kohaselt peaks aga EL katma 
100% ühisettevõtte halduskuludest. Nende erinevate õigussätete üheaegse kehtimise 
tõttu on oht, et ühisettevõtte tööandjapoolsete sissemaksete arvutamist käsitlevaid 
sätteid tõlgendatakse erinevalt ning sellel on erinev finantsmõju. 

Tähelepanekud eelarve haldamise kohta 

Programmi „Horisont 2020“ ja Euroopa ühendamise rahastu eelarve 
täitmine 

3.9.13. Tabelis 3.9.2 on esitatud ülevaade liikmete toetusest ühisettevõtte 
programmiga „Horisont 2020“ ja Euroopa ühendamise rahastu programmidega seotud 
tegevusele 2021. aasta lõpu seisuga. 

                                                      
123 Lihtsustamise eesmärgil tegi komisjon ettepaneku hinnata ühisettevõtete kui tööandjate 

sissemakseid pensioniskeemi ühtse protsendimääraga ühisettevõtte kogu tegevusaja 
jooksul, mis määratakse kindlaks ühisettevõtte vastava õigusaktiga ette nähtud ELi ja ELi 
väliste liikmesriikide vastavate osamaksete alusel. 

124 Määruse nr 31 (EMÜ), 11 (Euratom), millega kehtestatakse Euroopa Majandusühenduse ja 
Euroopa Aatomienergiaühenduse ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate 
teenistustingimused, artikkel 83a. 

125 Nõukogu määruse (EL) nr 2021/1173 põhjendus 22 ja 1. lisa artikkel 15. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1651596997662&from=EN
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Tabel 3.9.2. Liikmete toetus „Horisont 2020“-le ja Euroopa ühendamise 
rahastule (miljonites eurodes) 

 
Allikas: Ühisettevõtte esitatud andmed. 

3.9.14. 2021. aasta lõpus olid erasektorit esindavad liikmed teatanud üksnes 
4,2 miljoni euro suurusest mitterahalisest osalusest. Kuid selleks ajaks oli ühisettevõte 
juba täielikult kulukohustustega sidunud 180 miljonit eurot programmi „Horisont 
2020“ teadusuuringute ja innovatsiooni toetuste 50% kaasrahastamiseks, mis on 
ühisettevõtte asutamismääruses sätestatud miinimumeesmärk126. Ülejäänud 50% 
projekti kogukuludest rahastavad osalevad riigid ning erasektorist pärit partnerite 
toetusega kaetakse vaid toetusmeetmete maksimaalseid rahastamiskõlblikke kulusid 
ületav osa. Sellest tulenevalt on suur oht, et ühisettevõte ei saavuta toetusprojektide 
rakendamise lõpuks oma asutamismääruses sätestatud erasektorist pärit liikmete 420 
miljoni euro suurust toetust. 

3.9.15. 2021. aasta juulis võttis nõukogu vastu EuroHPC uue asutamismääruse. 
Määruse kohaselt peab ühisettevõte rakendama projekte summas 7 miljardit eurot, 
millest 3,1 miljardit eurot peaksid eraldama osalevad riigid ja 900 miljonit eurot 
erasektorit esindavad liikmed (rahalise ja mitterahalise osaluse vormis). See tähendab 
märkimisväärset kasvu võrreldes eelmise mitmeaastase finantsraamistiku 
programmiga, mille raames ühisettevõte peab rakendama projekte ligikaudu 1,4 
miljardi euro ulatuses. Seetõttu suureneb oluliselt risk, et ühisettevõte ei saavuta uue 
asutamismääruse kohaseid teiste liikmete osaluse eesmärke. 

3.9.16. Põhitegevusega seotud projektidele eraldatud ühisettevõtte 2021. aasta 
eelarve puhul oli põhitegevusega seotud assigneeringute (jaotis 3) ja maksete 
assigneeringute täitmise määr vastavalt 2% ja 47%. Kulukohustuste assigneeringute 
täitmise väga madal määr on suures osas seletatav ühisettevõtte käivitamise 
                                                      
126 Nõukogu määruse (EL) 2018/1488 artikli 4 lõige 2. 

Liikmed
Ühisettevõtte 
põhitegevus 

(1)

Lisategevus 
(2) Kokku

Rahalised 
sissemaksed

Mitterahaline 
toetus 

(kinnitatud)

Mitterahaline toetus 
(deklareeritud,

kuid kinnitamata)

Mitterahaline 
toetus 

lisategevusele
Kokku

EL (DG CNECT) 536,0 Ei ole 
asjakohane

536,0 307,0 0,0 0,0 Ei ole 
asjakohane

307,0

Osalevad riigid 486,0 Ei ole 
asjakohane

486,0 120,3 0,0 13,0 Ei ole 
asjakohane

133,3

Erasektorit esindavad 
liikmed

422,0 Ei ole 
asjakohane

422,0 0,0 0,0 4,2 Ei ole 
asjakohane

4,2

Kokku 1 444,0 Ei ole 
asjakohane

1 444,0 427,3 0,0 17,2 Ei ole 
asjakohane

444,5

(1) ELi toetus hõlmab 100 miljonit eurot Euroopa ühendamise rahastu programmist.
(2) Kontrollikoja audit ei hõlma lisategevust.

Liikmete toetused
(vastavalt asutamismäärusele)

Liikmete toetused
(seisuga 31.12.2021)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1488&qid=1651597024827&from=EN
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edasilükkamisega uue mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) raames 2021. 
aasta juulisse ning 700 miljoni euro ülekandmisega ühisettevõttele komisjoni ja 
osalevate riikide poolt 2021. aasta detsembris. Madala täitmismäära põhjuseks olid ka 
ülemaailmsest pandeemiaolukorrast tingitud vastuvõtvate riikide viivitused ja 
põhikomponentide tarneprobleemid hoonete ehitamisel (andmekeskused), mis on 
vajalikud juba soetatud superarvutite majutamiseks ja käitamiseks. 

3.9.17. Tegevuskulude maksete assigneeringute täitmise madal määr oli 
peamiselt tingitud mõne uue taristuprojekti käivitamise edasilükkamisest, mis tõi kaasa 
2021. aastaks kavandatud eelmaksete hilinemise, samuti ootamatust lisaajast, mida oli 
vaja tulemuste eelkontrolliks seoses programmi „Horisont 2020“ projektide esimeste 
vahemaksetega. 

3.9.18. Halduskulude kulukohustuste ja maksete assigneeringute (jaotised 1 ja 2) 
puhul ei kaalunud ühisettevõte piisavalt oma 2021. aasta halduseelarve kavandamisel 
eelmiste aastate kasutamata maksete assigneeringute märkimisväärsete summade 
ümberjaotamist. Lisaks ei kasutatud kõigi eelarvejaotiste puhul eelmiste aastate 
ümberjaotatud eelarveassigneeringuid enne aasta uusi assigneeringuid. 

Tähelepanekud juhtimis- ja kontrollisüsteemide kohta 

Ühisettevõtte sisekontrolliraamistik 

3.9.19. 2020. aastal töötas ühisettevõte välja tegevuskava komisjoni 
sisekontrolliraamistiku 17 sisekontrollipõhimõtte ülejäänud tegevuste rakendamiseks 
2021. aastal. Kuid võtmetähtsusega haldustöötajate (rahandus- ja haldusjuht ning 
siseauditi üksuse juhataja) puudumise tõttu ei olnud ühisettevõte oma tegevuskavas 
sätestatud 2021. aasta tähtaegade jooksul mitut olulist sisekontrollimeedet heaks 
kiitnud. Hoolimata riskidest, millega ühisettevõte oma eelarve suurenemise tõttu 
silmitsi seisab, viis ta läbi üksnes iga-aastase lihtsustatud riskihindamise. 2021. aasta 
lõpuks ei olnud ühisettevõte täielikult lõpule viinud kontrolli- ja järelevalvestrateegia 
ega talitluspidevuse ja IT-turvalisuse kava väljatöötamist. Need viivitused suurendasid 
2021. aastal ühisettevõtte sisekontrolliriski. 
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Uus kesksüsteem osalevate riikide rahalise osaluse haldamiseks 

3.9.20. Tuginedes programmi „Euroopa horisont“ raammäärusele ja EuroHPC 
uuele asutamismäärusele uue mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) kohta, on 
ühisettevõte kohustatud võtma kasutusele uue tsentraliseeritud juhtimisprotsessi 
(keskse finantsjuhtimise süsteemi (CMFC)), et hallata osalevate riikide rahalist toetust. 

3.9.21. Kavandatava süsteemi kohaselt võib iga osalev riik maksta ühisettevõttele 
lubatud rahalise toetuse projektitasandil oma riigi toetusesaajatele. Selle protsessi 
käigus on igal osaleval riigil vetoõigus kõigis küsimustes, mis on seotud ühisettevõttele 
tema riigi taotlejate eest makstud riikliku rahalise toetuse kasutamisega. See 
võimaldab osaleval riigil otsustada enda riiklike strateegiliste prioriteetide alusel, kas 
toetada oma riigis asuvat valitud ja heakskiidetud teadus- ja innovatsiooniprojekti 
toetusesaajat või mitte. 

3.9.22. Teisest küljest peab ühisettevõte tegema kaasrahastamiseks makseid 
kõigile osalevatele riikidele, kes otsustavad usaldada ühisettevõttele oma rahalise 
toetuse. Ta peab haldama ja jälgima kahte erinevat protsessi osalevate riikidega 
sõlmitud halduskokkulepete toetamiseks. Iga osaleva riigi rahastamisasutus peab 
sõlmima ühisettevõttega lepingu, et usaldada ühisettevõttele liikmesriigi osamaksete 
maksmine või koordineerida vahendite riiklikku ülekandmist käsitlevaid lepinguid 
toetusesaajatele maksete tegemiseks ja aruandluseks osamaksete kohta. Vastavalt 
ühisettevõtte ajakavale tuleks lepingud allkirjastada enne, kui ühisettevõte allkirjastab 
oma esimesed toetuslepingud 2022. aasta lõpus käivitatud uue mitmeaastase 
finantsraamistiku projektikonkursside jaoks. 

3.9.23. Märgime, et komisjon ei hinnanud kavandatud CMFC süsteemi 
rakendamiseks vajalikke lisaressursse ega lisanud neid ühisettevõtte esialgsesse 
personaliressursside prognoosi ühisettevõtte uue teadus- ja innovatsioonikava 
rakendamiseks. Puudulik kavandamine CMFC süsteemi kasutuselevõtmisel koos 
personaliolukorraga ning IT-vahendite ja toe puudumine võivad negatiivselt mõjutada 
ühisettevõtte programmide rakendamist ja teiste liikmete osamaksete saavutamist. 
Kui CMFC süsteemi tuleb hallata käsitsi, on see väga inimressursimahukas. 
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Tähelepanekud muude teemade kohta 

Ühisettevõtte personaliolukord 

3.9.24. Ühisettevõtte töötajate 2020. aasta ebakindel olukord halvenes 2021. 
aastal suurenenud töökoormuse tõttu ja hoolimata asjaolust, et töötajate arv suurenes 
aasta jooksul 11-lt 15-le. Innovatiivsete kõrgjõudlusega andmetöötluse ja 
kvantandmetöötluse tehnoloogiate valdkonnas juhtpositsiooni saavutamiseks laiendati 
ühisettevõtet EuroHPC uue mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) raames 
märkimisväärselt. 2021. aasta juulis vastu võetud uue asutamismääruse kohaselt peab 
ühisettevõte rakendama uue mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) raames üle 
7 miljardi euro. Selleks tuleb 2023. aastaks värvata veel 39 töötajat. Uue 
asutamismääruse hilinenud vastuvõtmise tõttu sai ühisettevõte käivitada vajalikud 
värbamismenetlused alles 2021. aasta lõpus ega saanud 2021. aastal oma töötajate 
arvu suurendada. Kuna ühisettevõttes oli 2021. aasta lõpus ainult 15 töötajat (neli 
ajutist töötajat ja 11 lepingulist töötajat), võib ühisettevõttel tekkida 
personaliprobleeme nii seoses uute haldus- ja tegevusprotsessidega, mis tuleb alles 
kehtestada, kui ka uute värbamismenetluste haldamisega. 

3.9.25. 2021. aasta lõpus ja nagu märkisime oma 2020. aasta auditiaruandes127, 
vastutas kahe võtmetähtsusega ametikoha eest (programmide juhataja ning haldus- ja 
finantsjuht) jätkuvalt üks isik, programmi vanemametnik. Lisaks ei olnud ühisettevõte 
veel käivitanud haldus- ja finantsjuhi töölevõtmise menetlust. Samuti oli ühisettevõttel 
ainult üks kogenud projektijuht, kes valmistas ette ja haldas kõiki suuri taristuprojekte 
(superarvutite soetamine ja paigaldamine) eelmise ja praeguse mitmeaastase 
finantsraamistiku raames. Teine kogenud ametnik haldas käimasolevaid meetmeid, 
mis on seotud programmi „Horisont 2020“ 2019.–2021. aasta projektikonkursside ja 
uue programmi „Euroopa horisont“ konkursikutsetega. Võtmetähtsusega töötajate 
puudumine võib avaldada kahjulikku mõju ühisettevõtte talitluspidevusele ja 
eesmärkide saavutamisele, eelkõige arvestades superarvutite taristuprojektide väga 
tehnilist iseloomu ja väga spetsiifiliste teadmistega kõrge kvalifikatsiooniga töötajate 
nõuet. 

                                                      
127 Euroopa Kontrollikoja 2020. aasta aruanne ELi ühisettevõtete kohta, punkt 3.9.17. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2020/JUS_2020_EN.pdf
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Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed 

3.9.26. Ülevaade meie eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud 
parandusmeetmetest on esitatud lisas. 
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Lisa. Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja kommentaarid 
Parandusmeetmete võtmise seis 
(lõpetatud / pooleli / alustamata 

/ ei ole asjakohane) 

2020 

2020. aasta lõpus vähendasid viivitused võtmetöötajate värbamisel ja COVID-19 
pandeemia mõju IT, teabevahetuse, lähetuste, kohtumiste, ürituste ja muude teenuste 
kavandatud kuludele oluliselt halduskulude eelarve (ligikaudu 2–1,5% kogu 
olemasolevast eelarvest) täitmise määra 16,5%-ni. 

Pooleli 

2020 

2020. aastaks kavandati ühisettevõtte tegevuseelarvet eelrahastamiseks, mis oli seotud 
superarvutite kolme eelkäija ja viie superarvuti soetamisega (ligikaudu 135 miljonit 
eurot), ning lõpetatud projektikonkursside jaoks (ligikaudu 44 miljonit eurot). 2020. 
aasta lõpus oli eelmakseid võimalik teha siiski ainult superarvutite LEONARDO ja 
PetaSCga seotud allkirjastatud lepingute (ligikaudu 34 miljonit eurot) ja allkirjastatud 
toetuslepingute (ligikaudu 6 miljonit eurot) puhul. Selle tulemusel oli põhitegevusega 
seotud maksete assigneeringute täitmise määr madal (22,6%). 

Lõpetatud 

2020 

Ühisettevõte on loonud finants- ja tegevusalaste dokumentide kontrollil põhinevad 
usaldusväärsed eelkontrollimenetlused. 2020. aasta lõpus rakendas ühisettevõte 
suures osas komisjoni sisekontrolliraamistikku, mis põhineb 17 sisekontrollipõhimõttel. 
Riskihindamise ning kontrolli- ja järelevalvetegevusega seotud kontrollipõhimõtete 
puhul peab ühisettevõte siiski lõpule viima mitu meedet, et tagada nende tõhus 
toimimine. 

Pooleli 
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Aasta Kontrollikoja kommentaarid 
Parandusmeetmete võtmise seis 
(lõpetatud / pooleli / alustamata 

/ ei ole asjakohane) 

2020 

2020. aasta lõpuks ei olnud ühisettevõte töötanud välja usaldusväärseid menetlusi 
erasektorit esindavate liikmete ja osalevate riikide deklareeritud mitterahaliste 
toetuste valideerimiseks ja kinnitamiseks ega kehtestanud asjakohast 
raamatupidamiskorda nende mitterahaliste toetuste valideerimiseks. Selline olukord ei 
võimalda ühisettevõttel hallata ega jälgida erasektorit esindavate liikmete ja osalevate 
riikide tehtavate mitterahaliste sissemaksete miinimumtaseme saavutamist ega selle 
kohta aru anda. 

Pooleli 

2020 

Võttes arvesse ühisettevõtte praegust haldus- ja tegevuskoormust ning esimese olulise 
tegevuse alustamist, leiame, et ühisettevõttel on praegu liiga vähe töötajaid. 2020. 
aasta organisatsioonilises ülesehituses keskendus ühisettevõte peamiselt peamiste 
tegevusprotsesside ja ülesannete tagamisele, kuid jättis tähelepanuta vajaduse 
võtmetähtsusega haldustöötajate, eelkõige haldus- ja finantsjuhi ning sisekontrolli ja 
auditi koordineerimise juhi järele. Kui seda vahendite puudujääki ei kõrvaldata, võib 
ühisettevõttel esineda puudusi finants-, eelarve- ja personalijuhtimises, samuti 
põhitegevuse maksete ja mitterahaliste toetuste sisekontrolliprotsessides. Lepinguliste 
töötajate suur osakaal (74%) võib lähitulevikus kaasa tuua märkimisväärse tööjõu 
voolavuse, mis suurendab veelgi survet ühisettevõtte ebakindlale personaliolukorrale. 

Pooleli 
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Ühisettevõtte vastus 
Ühisettevõte on kontrollikoja aruande teadmiseks võtnud. 
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Euratomi lepingu alusel tegutsev 

ühisettevõte 
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3.10. ITERi ja 
tuumasünteesienergeetika arendamise 
Euroopa ühisettevõte (F4E) 

Sissejuhatus 

3.10.1. ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
(edaspidi „ühisettevõte“ või „ühisettevõte F4E“) loodi 2007. aasta aprillis 35 aasta 
pikkuseks perioodiks128. Ühisettevõte üks peamisi ülesandeid on anda Euroopa 
Aatomienergiaühenduse (Euratom) panus ITERi Rahvusvahelisse 
Tuumasünteesienergeetika Organisatsiooni (ITER IO), mis vastutab ITERi projekti 
rakendamise eest. Peamisi tuumasünteesirajatisi arendatakse Prantsusmaal 
Cadarache’is ja ühisettevõtte peakorter asub Barcelonas. 

3.10.2. Ühisettevõtte asutajaliikmed on Euratom, keda esindab Euroopa
Komisjon, Euratomi liikmesriigid, ning Ühendkuningriik ja Šveits (kes on sõlminud 
Euratomiga koostöölepingu kuni aastani 2020). 

3.10.3. Tabelis 3.10.1 esitatakse ühisettevõtte peamised arvandmed.

Tabel 3.10.1. Ühisettevõtte peamised arvandmed 

Allikas: Ühisettevõtte esitatud andmed. 

128 Nõukogu 27. märtsi 2007. aasta otsus 2007/198/Euratom, millega luuakse ITERi ja 
tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte ning antakse sellele eelised. 

2021 2020
Eelarves sisalduvad uute maksete assigneeringud
(miljonites eurodes)

 742,7 794,8

Eelarves sisalduvad uute kulukohustuste assigneeringud
(miljonites eurodes)

1 048,7 878,0

Kasutatav maksete eelarve (miljonites eurodes) (1)  764,8 816,5

Kasutatav kulukohustuste eelarve (miljonites eurodes) (1) 1 069,9 885,7

Töötajate arv seisuga 31. detsember (2) 441 435

(1) Kasutatav eelarve sisaldab eelmiste aastate kasutamata assigneeringuid, mille ühisettevõte kandis uuesti jooksva 
aasta eelarvesse, sihtotstarbelisi tulusid ja järgmisse aastasse ümberjaotamisi.
(2)Töötajaskond hõlmab ametnikke, ajutisi teenistujaid, lepingulisi töötajaid ja lähetatud riiklikke eksperte.

https://fusionforenergy.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0198-20210101&qid=1651742516246&from=EN
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Kinnitavat avaldust toetav teave 

3.10.4. Meie auditi käsitlusviis koosneb analüütilistest auditiprotseduuridest, 
tehingute otsesest substantiivsest testimisest ühisettevõtetes ja toetusesaajate juures 
ning ühisettevõtete järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste 
kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutati vajaduse korral teiste audiitorite 
tööst saadud auditi tõendusmaterjali ning analüüsiti ühisettevõtte juhtkonna esitatud 
teavet. 

Alus meie arvamuse esitamiseks, juhtkonna ja organisatsiooni järelevalve eest 
vastutavate isikute kohustused ning audiitori kohustused raamatupidamise 
aastaaruande ja selle aluseks olevate tehingute auditeerimisel on esitatud punktis 3.1. 
Leheküljel nr 156 olev allkiri on arvamuse lahutamatu osa. 

Kontrollikoja kinnitav avaldus Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule – sõltumatu audiitori aruanne 

Arvamus 
3.10.5. Auditeerisime 

a) ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb 
finantsaruannetest129 ja eelarve täitmise aruannetest130 31. detsembril 2021. 
aastal lõppenud eelarveaasta kohta, ning 

b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 287 sätestatud 
nõuetele. 

                                                      
129 Finantsaruanded sisaldavad bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara 

muutuste aruannet, tähtsamate arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muid selgitavaid lisasid. 

130 Eelarve täitmise aruanded sisaldavad kõiki eelarvetoiminguid koondavaid aruandeid ja 
selgitavaid lisasid. 
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Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta 

3.10.6. Meie hinnangul annab ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruanne 
31. detsembril 2021 lõppenud eelarveaasta kohta kõikides olulistes aspektides 
õiglase pildi ühisettevõtte finantsseisundist 31. detsembri 2021. aasta seisuga, 
finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud aastal 
vastavalt selle finantsmäärusele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud 
arvestuseeskirjadele. Need 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 

3.10.7. Meie hinnangul on 31. detsembril 2021 lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tulud kõigis olulistes aspektides 
seaduslikud ja korrektsed. 

Maksed 
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate maksete seaduslikkuse 
ja korrektsuse kohta 

3.10.8. Meie hinnangul on 31. detsembril 2021 lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad maksed kõigis olulistes aspektides 
seaduslikud ja korrektsed. 
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Asjaolude rõhutamine 

3.10.9. Ilma punktides 3.10.6 ja 3.10.8 esitatud arvamust kahtluse alla 
seadmata juhime tähelepanu punktidele 3.10.12–3.10.13, milles märgitakse, et 
ühisettevõtte 2021. aasta raamatupidamise aastaaruandes esitab ühisettevõte 
ITERi projekti tarnekohustuste täitmise kogumaksumuse, mis on hinnanguliselt 
18,3 miljardit eurot (2021. aasta hindades). Muutused peamistes eeldustes, mis 
on seotud prognoosi ja riskipositsiooniga, võivad siiski kaasa tuua märkimisväärse 
kulude suurenemise ja/või edasised viivitused ITERi projekti rakendamisel. 

Muud asjaolud 

3.10.10. Ilma punktis 3.10.6 esitatud arvamust kahtluse alla seadmata 
juhime tähelepanu asjaolule, et Venemaa on ITERi-IO liige, kellel on kohustus 
tarnida mitu ITERi projekti komponenti Prantsusmaal (Cadarache) ning teha ITER-
IO-le iga-aastaseid sissemakseid. Seetõttu on oht, et ITERi projektiga kaasnevad 
edasised viivitused ja suuremad kulud. 

3.10.11. Järgnevad tähelepanekud ei sea meie arvamust kahtluse alla. 

Tähelepanekud ITERi valmimiskulude prognoosi kohta 

3.10.12. Ühisettevõttel on olemas ITERi projekti tarnekohustuste täitmise 
hinnanguline kogumaksumus, nn projekti valmimiskulude prognoos. See hõlmab kuni 
2035. aastani kestva ehitus- ja kasutusetapi ning dekomisjoneerimise ja 
deaktiveerimise etapi kulusid kuni 2042. aastani. 2021. aasta lõpus hindas ühisettevõte 
kogumaksumuseks 18,3 miljardit eurot (2021. aasta hindades). See on 2021. aasta 
lõpus tehtud maksete kogusumma, mis on 8,3 miljardit eurot, ja tulevaste maksete 
hinnanguline summa, mis on 10 miljardit eurot (2021. aasta hindades). 
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3.10.13. Muutused peamistes eeldustes, mis on seotud eeltoodud prognoosi ja 
riskipositsiooniga, võivad kaasa tuua märkimisväärse kulude suurenemise ja edasised 
viivitused projekti rakendamisel. 2021. aastal võivad projekti valmimiskulude 
prognoosi märkimisväärselt mõjutada järgmine asjaolu: 

o ITERi projekti uus võrdlusalus: valmimiskulude prognoos põhineb ITERi 
projektikirjeldusel, mille ITERi nõukogu kiitis heaks 2016. aasta novembris. ITERi 
nõukogu kavatseb siiski 2023. aasta lõpus võtta vastu uue võrdlusaluse, millel on 
eeldatavasti oluline mõju võimalikult varasele, tehniliselt saavutatavale 
kuupäevale ja sellest tulenevalt ka valmimiskulude prognoosile; 

o tuumaohutusnõuded: Prantsusmaa tuumaohutuse ametil (NSA) on lõplik õigus 
kiita heaks projekti mis tahes tulevased muudatused, mis mõjutavad 
tuumaohutuse nõudeid. Sellega seoses taotles ühisettevõte 2021. aasta alguses 
ametlikult NSA heakskiitu tokamaki kompleksi komponentide monteerimisega 
seotud uuele keevituskonstruktsioonile ja tehnoloogiale. Tegemist on 
pöördumatu protsessiga. NSA küsis ühisettevõttelt oma analüüsi lõpuleviimiseks 
lisateavet alles 2022. aasta jaanuaris. Kuigi NSA heakskiidu saamine on osa ITER-
IO tavapärasest montaažiprotsessist, võib see siiski põhjustada mitme kuu pikkust 
täiendavat viivitust ja seega mõjutada valmimiskulude prognoosi; 

o Hot Cell Complexi hinnanguline maksumus: Prognoosi ei ole läbi vaadatud ning 
ITERi ja ITER-IO projekteerimisnõuete praegune küpsusaste ei võimalda 
ühisettevõttel F4E koostada usaldusväärset kuluprognoosi. 

Tähelepanekud tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 

Ühisettevõtte tööandja sissemaksed ELi pensioniskeemi 

3.10.14. Alates 2016. aasta jaanuarist peaksid ühisettevõtted, mida rahastatakse 
osaliselt liidu eelarvest, maksma ELi pensioniskeemi tööandja sissemaksetest selle osa, 
mis vastab ühisettevõtte kogutulude ja nende tulude suhtele131. Kuna komisjon ei ole 
neid kulusid ühisettevõtte eelarves ette näinud ega ametlikku maksetaotlust esitanud, 
ei ole ühisettevõttel F4E veel selliseid sissemakseid teinud. 

                                                      
131 Määruse nr 31 (EMÜ), 11 (Euratom), millega kehtestatakse Euroopa Majandusühenduse ja 

Euroopa Aatomienergiaühenduse ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate 
teenistustingimused, artikkel 83a. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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3.10.15. Kooskõlas ühisettevõtetele esitatud komisjoni suunistega, milles 
komisjon esitab oma seisukoha selle leiu kohta, peaks komisjoni individuaalsete 
maksete haldamise ja maksmise amet arvutama iga ühisettevõtte kui tööandja 
sissemaksete suuruse ELi pensioniskeemi protsendina, mille ühisettevõtte ELi-väline 
tulu moodustab tema kogutuludest, võttes arvesse ka tegevuskuludeks ette nähtud 
ELi-välist tulu132. F4E puhul oli see osakaal ajavahemikul 2017–2020 21,6% ehk 
ligikaudu 5,8 miljonit eurot ja 2021. aastal 19,8% ehk ligikaudu 1,5 miljonit eurot. 
Käesolevates suunistes võetakse arvesse üksnes personalieeskirjade133 vastavaid 
sätteid, et määrata kindlaks arvutusmeetod, mille alusel ühisettevõtted maksavad ELi 
eelarvesse tööandjate sissemakseid tulude alusel. Ühisettevõtte F4E põhikirja 
vastavates sätetes134 nõutakse siiski, et liikmemaksude kogusumma ei tohi ületada 
10% ühisettevõtte iga-aastastest halduskuludest, mis tähendab ühisettevõttele 
ligikaudu 740 013 eurot aastas (2021. aasta andmete põhjal). Nende erinevate 
õigussätete üheaegse kehtimise tõttu on oht, et ühisettevõtte tööandjapoolsete 
sissemaksete arvutamist käsitlevaid sätteid tõlgendatakse erinevalt ning sellel on 
erinev finantsmõju. 

Tähelepanekud juhtimis- ja kontrollisüsteemide kohta 

3.10.16. 2021. aastal muutis ühisettevõte oma organisatsioonilist struktuuri, 
eelkõige Antennase programmi projektijuhtimise struktuuri. 

                                                      
132 Lihtsustamise eesmärgil tegi komisjon ettepaneku hinnata ühisettevõtete kui tööandjate 

sissemakseid pensioniskeemi ühtse protsendimääraga ühisettevõtte kogu tegevusaja 
jooksul, mis määratakse kindlaks ühisettevõtte vastava õigusaktiga ette nähtud ELi ja ELi 
väliste liikmesriikide vastavate osamaksete alusel. 

133 Määruse nr 31 (EMÜ), 11 (Euratom), millega kehtestatakse Euroopa Majandusühenduse ja 
Euroopa Aatomienergiaühenduse ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate 
teenistustingimused, artikkel 83a. 

134 Ühisettevõtte F4E asutamismäärusele lisatud F4E põhikirja artikkel 12 ning F4E põhikirja II 
lisa artiklid 2 ja 3. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0198-20210101&qid=1651742516246&from=EN
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3.10.17. Aastatel 2020 ja 2021 on ühisettevõttes tehtud ka korrapäraseid iga-
aastaseid hindamisi välisekspertide poolt ja intensiivseid siseauditeid, mis hõlmasid 
enamikku ühisettevõtte olulistest tegevusvaldkondadest. Auditite ja hindamiste põhjal 
võetud parandusmeetmete rakendamine kindlakstehtud riskide kõrvaldamiseks tõi 
kaasa halduskoormuse suurenemise, kuid ei olnud ilmne, et lisakontrollid oleksid 
tõhusad ja süsteemi parandanud. 

3.10.18. 2021. aasta novembris alustasid ühisettevõtte F4E töötajad streiki. 
Vastavalt juhtkonna sise- ja välishindamistele ning mitmele siseküsitlusele olid 
ühisettevõtte töökeskkonna halvenemise peamised põhjused puudused kõrgema 
juhtkonna tasandil (nt läbipaistmatu ja mittetoimiv otsuste tegemine ning 
sotsiaaldialoogi puudumine). Lisaks suurendas koosseisuväliste töötajate 
ebaproportsionaalselt laialdane kasutamine töökeskkonnaga seotud probleeme ja 
riske, mida kinnitasid ka ühisettevõtte töötajate esindajad ja nende ametlikud kirjad, 
mis saadeti vastutavatele volinikele. Komisjon (DG ENER) märkis oma vastuses 
kirjadele, et F4E 2022. aasta hindamine keskendub üksnes personalijuhtimise 
küsimustele, ning on julgustanud ühisettevõtet F4E kasutama oma juhtkonnas 360-
kraadilist juhtimishinnangut. 

3.10.19. Olukorra lahendamiseks käivitas ühisettevõte mitu meedet, et 
parandada töökeskkonda ja töötajate heaolu. Need meetmed integreeriti 
ümberkujundamiskavva, mille abil püütakse leevendada liigset töökoormust, 
parandada töökeskkonda ja juhtkonna puudulikku teabevahetust kavandatud 
organisatsiooniliste muudatuste kohta. 

Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed 

3.10.20. Ülevaade meie eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud 
parandusmeetmetest on esitatud lisas. 
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Lisa. Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja kommentaarid 
Parandusmeetmete võtmise seis 

(lõpetatud / pooleli / 
alustamata / ei ole asjakohane) 

2019 
Ühisettevõtet hindab igal aastal välisekspertide rühm. Ekspertide rühm tegi kõrgema 
juhtkonna ja ettevõtluskultuuri tasandil kindlaks mitu probleemi ja riski. Kui olukorda ei 
lahendata, võib see vähendada töötajate töö tulemuslikkust. 

Pooleli 

2019 

Ametikohtade loetelu piirangute tõttu koosseisuliste töötajate osas kasutab ühisettevõte 
F4E üha enam lepingulisi või sisseostetud teenuseid. 2019. aastal moodustas selline 
personal juba umbes 62% ühisettevõtte koosseisulistest töötajatest. Ühisettevõtte 
personaliosakonnal puudub ajakohastatud teave sellise personali suuruse kohta, sest selle 
juhtimine on detsentraliseeritud üksuse või direktoraadi tasandil. Selline olukord tekitab 
ühisettevõttele märkimisväärseid riske, mis on seotud põhipädevuste säilitamise, ebaselge 
aruandekohustuse, võimalike kohtuvaidluste ning personali detsentraliseeritud 
juhtimisest tuleneva väiksema tõhususega. 

Alustamata 

2020 

Ühisettevõtte hinnangul on COVID-19 pandeemia mõju olnud tõsine, kuid mitte 
märkimisväärne. 2021. aasta aprilliks oli pandeemia mõne tarne puhul põhjustanud kuni 
neljakuulisi viivitusi, millest tingituna suurenesid kogu ITERi projekti kulud ligikaudu 47 
miljoni euro võrra (2008. aasta hindades). Pandeemia süvenemise korral 2021. aastal on 
võimalikud edasised tagajärjed. 

Pooleli 

2020 Vastupidiselt ABACi töövoole ei tõenda DACC rakendus, et töötajad olid dokumendi sisu 
õigesti mõistnud ja nõustusid sellele oma allkirja andma. Lõpetatud 
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Aasta Kontrollikoja kommentaarid 
Parandusmeetmete võtmise seis 

(lõpetatud / pooleli / 
alustamata / ei ole asjakohane) 

2020 

Lepingute haldamise keskses autentimissüsteemis lõi ühisettevõte lisaks individuaalsetele 
kasutajakontodele ka virtuaalsete identiteetidega kasutajarühmade kontod, et hõlbustada 
oma kohalike IT-rakenduste haldamist. Kuid kuni 2020. aasta lõpuni kasutati ühisettevõtte 
F4E direktori jaoks loodud funktsionaalset rühmakontot ka mitmesuguste oluliste 
dokumentide heakskiitmiseks ja allkirjastamiseks. See tava on vastuolus ühisettevõtte IKT-
le juurdepääsu haldamise poliitika aluspõhimõtetega, mis nõuavad selgelt, et 
kasutajakontod oleksid kordumatud ja seotud ühe kasutajaga. Seetõttu peetakse seda 
kriitiliseks sisekontrolli puuduseks, kuna see võimaldab kõigil rühmakontol olevatel isikutel 
teha toiminguid, mis on reserveeritud üksnes volitatud eelarvevahendite käsutajale. 

Lõpetatud 

2020 

Ühisettevõtte delegeerimisraamistiku eesmärk on koondada delegeerimine vastutavatele 
eelarvevahendite käsutajatele ning selles antakse muu hulgas ajakohastatud ülevaade 
kõigist heakskiidetud delegeerimistest ja asendamiskorrast ühisettevõttes F4E-s. 2020. 
aasta lõpus ei määranud aga ühisettevõtte kohalike IT-rakenduste delegeerimisraamistik 
automaatselt tehnilisi delegeerimisi (st kasutusõigusi tehingute kinnitamiseks). Selle 
asemel pidi iga eelarvevahendite volitatud käsutaja valima ühisettevõtte direktori poolt 
heaks kiidetud raamistiku alusel õige isiku, kellele delegeerida volitused. Lisaks antakse 
lepingutega ette nähtud delegeerimisvolitused (st allkirjastada teatavatel tingimustel 
siduvaid otsuseid) ühisettevõtte töötajatele, kes ei ole eelarvevahendite volitatud käsutaja 
(st lepingu eest vastutavad ametnikud). See ei kajastu ühisettevõtte 
delegeerimisraamistikus. 

Lõpetatud 
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Aasta Kontrollikoja kommentaarid 
Parandusmeetmete võtmise seis 

(lõpetatud / pooleli / 
alustamata / ei ole asjakohane) 

2020 

Erinevalt ABACi töövoost ei ole DACC-rakendusele kunagi tehtud sisekontrolliauditit, et 
tagada tehingute kinnitamisega seotud kasutusõiguste vastavus töötajatele määratud 
volitustele. Sellest tulenevalt on suur oht, et mittevastavust, mis tuleneb ühisettevõtte 
delegeerimispoliitika rikkumisest, ei pruugi olla tuvastatud ega leevendatud. 

Lõpetatud 

2020 

Ühisettevõtte raamatupidamissüsteemi ei ole alates 2013. aastast kinnitatud, kuigi 
ühisettevõte hakkas 2016. aastal kasutama IT-rakendust DACC juriidiliste kohustuste või 
lepingute haldamiseks (2020. aastal ka esialgsete lepingute puhul) ning see toimis 
raamatupidamise ja finantsandmete täiendava allikana. Selline olukord on vastuolus 
ühisettevõtte finantsmäärusega, milles nõutakse raamatupidamissüsteemi kinnitamist iga 
kord, kui toimub oluline muutus. 

Lõpetatud 

2020 

Ühisettevõtte 2020. aasta värbamismenetlused ei olnud läbipaistvad järgmisesse 
hindamisetappi (vestlused ja kirjalikud testid) kutsutavate kandidaatide lõpliku nimekirja 
koostamisel. Eelkõige ei ole selge, kuidas võttis valikukomisjon arvesse kandidaatide 
nimekirjadesse kandmiseks soodsaid kriteeriume. 

Lõpetatud 

2020 

Ühisettevõtte 2020. aasta liikmemaksude arvutamise meetod ei olnud kooskõlas 
ühisettevõtte finantsmääruse vastavate sätetega. Selle asemel, et kasutada ühisettevõtte 
juhatuse poolt heaks kiidetud hinnangulisi osamakseid, kogus ühisettevõte makseid veel 
vastu võtmata esialgse eelarve alusel. 

Lõpetatud 
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Aasta Kontrollikoja kommentaarid 
Parandusmeetmete võtmise seis 

(lõpetatud / pooleli / 
alustamata / ei ole asjakohane) 

2020 

Ühisettevõte kasutab enda väljatöötatud e-riigihangete rakendust, mis ei ole täielikult 
sünkroniseeritud komisjoni e-riigihangete lahendusega. Ühisettevõtte F4E e-riigihangete 
rakenduse edasiarendamine võib põhjustada komisjoni arendamisalaste jõupingutuste ja 
investeeringute tarbetut dubleerimist. See ei toetaks ühtse elektroonilise 
andmevahetuskeskkonna põhimõtet osalejate jaoks, nagu on ette nähtud ELi 
finantsmääruses. 

Ei ole asjakohane 
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Ühisettevõtte vastus 
3.10.9 Palume vaadata vastust punktile 3.10.14. 

3.10.10 F4E jälgib pingsalt olukorda. Venemaa teeb teadaolevalt kõik endast oleneva, et leida 
lahendus ITERisse nii mitterahaliselt kui ka rahaliselt panustamiseks. Potentsiaalset mõju 
ajakavale ja kuludele ei ole praeguses etapis võimalik kvantifitseerida. 

3.10.13 Kõigis kolmes kindlaksmääratud valdkonnas on jätkuvalt nii ajakavaga kui ka kuludega 
seotud riskid, mida F4E aktiivselt haldab. Kõiki riskidega seotud muutusi jälgitakse ja neist 
teatatakse F4E haldusnõukogule.  Siiski on risk, et ajakava lükkub lubatud hälbe piire ületavate 
vaakumkambrite sektorite keevitamisega seotud raskuste tõttu veelgi edasi: peamiselt viivitus 
riikliku julgeolekuasutuse poolt vaakumkambrite vabastamisel hoiustuskohast 
keevitusetegevuse alustamiseks ja viivitus keevitustöödega, kui nõuetekohast remonti ei 
toimu. Mis puudutab kuumkambreid, siis töötab F4E praegu koos komisjoniga selle nimel, et 
kuumkambrirajatiste nõudeid ja spetsifikatsioone võimalikult palju vähendada. Kulusid 
selguvad piisava täpsusega (3. klass) alles pärast esialgset projekteerimist. 

3.10.14 F4E ei ole alates 2016. aastast ELi pensioniskeemi panustanud, sest eeldatakse, et 
osamaksete tegemise nõuet kohaldatakse ainult ELi asutustele, mida rahastatakse tasude 
kogumisest või erasektori osamaksetest. 

3.10.15 F4E arvutab tööandja osamakse pensioniskeemi, lähtudes eelarve peadirektoraadi 
suunistest ning olles eelnevalt konsulteerinud eelarve peadirektoraadi ja energeetika 
peadirektoraadiga. 

3.10.16 Projektipõhise maatriksorganisatsiooni rakendamine algatati 2011. aastal 
reaktsioonina Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu nõudmistele. Organisatsioon on 
viimase kümne aasta jooksul arenenud – 2016. aastal laiendati maatriksi struktuuri ning loodi 
projektijuhtimise, äri- ja ITERi arenduse osakond. 2019. aastal konsolideeriti ja optimeeriti 
maatriksi struktuur ärijuhi, projektijuhi ja programmijuhi ametikohtade kasutuselevõtuga. F4E 
juhatus on moodustanud töörühma, mille eesmärk on analüüsida organisatsioonilise struktuuri 
võimalikku optimeerimist, mis esitatakse F4E uuele direktorile kaalumiseks. 

3.10.17 Alates 2015. aastast on F4E rakendanud 711 meedet, mis pärinevad siseaudititest (IAC 
ja IAS), välisaudititest (ECA) ja haldusnõukogu iga-aastasest hindamisest. See tähendas 
enamikul juhtudel keerukamaid ja lisakontrolle, alati lähtuvalt sõltumatute kindlustandvate 
asutuste soovitustest. Lisaks on F4E auditikomitee haldusnõukogu nimel alati kontrollinud 
sisekontrollisüsteemi ja soovituste rakendamist. Praeguses sisekontrollistrateegias, mis esitati 
auditikomiteele 2021. aasta juunis, kirjeldatakse üksikasjalikult süsteemi ja selle elemente. 

Auditi- ja hindamissoovituste rakendamise tõhustatud järelevalve toimub tänu selle 
integreerimisele vahendisse RAPID, mis võeti kasutusele 2014. aastal. RAPID koondab kõigi 
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kindlustandvate asutuste soovituste järelmeetmed ning väldib dubleerimist ja vastuolulisi 
nõudeid. 

Kuna eri kindlustandvate asutuste soovitustele ja tähelepanekutele reageeriti koordineeritult 
paremini, on nn pooleliolevate soovituste ja meetmete arv aastate jooksul märkimisväärselt 
vähenenud, mis näitab edusamme sisekontrollisüsteemi toimimises ja küpsuses. 
Parandusmeetmete üle teostab järelevalvet ka F4E arengu juhtkomitee, mis loodi 2016. aastal 
ja mille eesmärk on töötada välja sidusad ja koordineeritud täiustusalgatused ja 
optimeerimine. 

3.10.19 Oluline on rõhutada, et meie ümberkujundamispüüdluste uudsus seisneb terviklikus 
lähenemisviisis vajalikele muutustele. 
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IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Mihails Kozlovs, võttis käesoleva aruande 
vastu 20. septembri 2022. aasta koosolekul Luxembourgis. 

Kontrollikoja nimel 

 
president 

Klaus-Heiner Lehne 
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Lühendid 
 

  

7. raamprogramm Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm (2007–2013) 

ARTEMIS Ühisettevõte ARTEMIS ühise tehnoloogiaalgatuse 
rakendamiseks manussüsteemides 

BPT Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte  

CA Keskkonnahoidliku Lennunduse Ühisettevõte  

CAS Komisjon teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi 
(DG RTD) ühine audititalitus 

CBE Bioressursipõhise Ringmajandusega Euroopa Ühisettevõte 

CEF Euroopa ühendamise rahastu 

Clean H2 Saastevaba Vesiniku Ühisettevõte 

CMFC Rahaliste osamaksete tsentraliseeritud haldamine 

CS Ühisettevõte Clean Sky 

DG CNECT  Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia 
peadirektoraat 

DG ENER energeetika peadirektoraat 

DG MOVE liikuvuse ja transpordi peadirektoraat 

DG RTD  teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat 

ECCC Küberturvalisuse valdkonna tööstuse, tehnoloogia ja 
teadusuuringute Euroopa pädevuskeskus  

ECSEL Ühisettevõte ECSEL – Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine 
elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel  

ELTL Euroopa Liidu toimimise leping 

ENIAC Euroopa Nanotehnoloogiaalgatuse Nõuandekogu 

EPPO Euroopa Prokuratuur 

EU-Rail Euroopa raudtee ühisettevõte 

EURATOM Euroopa Aatomienergiaühendus 

EuroHPC Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte  
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F4E Ühisettevõte Fusion for Energy  

FCH Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte  

GH 
Ülemaailmse Tervisealgatuse EDCTP3 Ühisettevõte (Euroopa 
ja arengumaade kliiniliste uuringute partnerlus 3 
õigusjärglane ) 

IHI Innovatiivse Tervishoiu Algatuse Ühisettevõte 

IMI Innovatiivsete Ravimite Algatuse Ühisettevõte 

ISAd IFACi rahvusvahelised auditistandardid 

ISSAId 
Kõrgeimate kontrolliasutuste Rahvusvahelise Organisatsiooni 
(INTOSAI) kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvahelised 
standardid 

ITER Rahvusvaheline katsetermotuumareaktor 

ITER-IO ITERi Rahvusvaheline Termotuumaenergeetika Organisatsioon 

KDT Peamiste Digitehnoloogiate Ühisettevõte  

MFR Mitmeaastane finantsraamistik 

NSA Prantsusmaa Tuumaohutuse Amet 

OLAF Euroopa Pettustevastane Amet 

S2R Ühisettevõte Shift2Rail (Euroopa raudteealgatus)  

SESAR Euroopa taeva lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi 
väljaarendamisega tegelev ühisettevõte  

SNS Nutivõrkude ja -teenuste Ühisettevõte  

TEN-T Üleeuroopalise transpordivõrgu programm 

TTE täistööaja ekvivalent 

Ühisettevõte Ühisettevõte 
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