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ELi audiitorite sõnul takistavad Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevust „keerukas raamistik ja 
juhtimisprobleemid” 

Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt vähendavad hariduse, teaduse ja majanduse vaheliste sidemete 
tugevdamiseks loodud Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) mõjusust selle tegevuse keerukas 
raamistik ja juhtimisprobleemid. 

Perioodiks 2008–2020 eraldatud 2,7 miljardi euro suuruse eelarvega EIT eesmärk on viia kokku akadeemiliste, 
teadus- ja majandusringkondade loovad ja innovaatilised partnerid. Projektide otsese rahastamise asemel 
rahastab instituut teadmis- ja innovaatikakogukondadeks kutsutavaid autonoomseid partnerlusi. 2010. aastal 
loodud kolme teadmis- ja innovaatikakogukonda kuulub enam kui 500 erinevatest valdkondadest, riikidest ja 
majandusharudest pärit partnerit. 

Audiitorid uurisid, kas EIT on mõjus vahend innovatsiooni edendamiseks ELis. Leiti, et instituudi loomise 
peamised põhjused olid küll hästi põhjendatud, ent sellegipoolest tuleb teha olulisi muudatusi. 

Aruande eest vastutav kontrollikoja liige Alex Brenninkmeijer kommenteeris auditi tulemusi järgnevalt: „Kui 
EIT tahab saavutada enda loomisel seatud eesmärgi ja saada tõeliselt innovaatiliseks instituudiks, vajatakse ELi 
innovatsioonipotentsiaali paremaks arendamiseks märkimisväärseid õiguslikke ja tegevuslikke kohandusi.” 

Audiitorid leidsid mitmeid puudusi EIT põhikontseptsioonides ja protsessides: 

• rahastamismudel hõlmab teadmis- ja innovaatikakogukondade EIT poolt mitterahastatavaid tegevusi. 
Tegu on ebavajalikult keerulise tingimusega, mis annab parimal juhul vähest lisaväärtust; 

• EIT ning teadmis- ja innovaatikakogukondade vahelise praktilise koostöö kord (eelkõige toetuse 
maksmise kord) on innovatsiooni toetamiseks sobimatu; 

• teadmis- ja innovaatikakogukondade rahaline jätkusuutlikkus on kaheldav. Ettevõtteid ei ole nende 
tegevusse küllaldaselt kaasatud ning teadmis- ja innovaatikakogukondadel puudub lisaks EIT toetustele 
muu märkimisväärne deklareeritud tulu; 
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• tulemusnäitajad ning järelevalve ja aruandlus ei anna tulemuste ja mõju kohta ülevaatlikku pilti. 

Seitse aastat pärast EIT loomist ei ole instituut oma tegevuses Euroopa Komisjonist veel täielikult iseseisvaks 
saanud. See on takistanud otsuste tegemist. Suur tööjõu voolavus (ka juhtkonna tasandil) on piiranud 
strateegiate väljatöötamist ja vähendanud instituudi töö tõhusust. EIT-l puudub mõju, kuigi just see seati 
instituudi loomisel eesmärgiks. Toetuste lõppmaksete arvutamisel ei võeta küllaldaselt arvesse teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tulemuslikkust. Enne 2015. aastat on EIT väga harva keeldunud kulusid hüvitamast 
nende vähese tulemuslikkuse tõttu. 

Auditi leidude valguses soovitavad audiitorid komisjonil teha Euroopa Parlamendile ja nõukogule õigusakti 
ettepanek, millega muudetaks EIT rahastamismudelit. Komisjon peaks ka tegema ettepaneku teatud 
rahastamistingimuste kõrvaldamiseks ning võtma meetmeid teadmis- ja innovaatikakogukondade partneritel 
lasuva tegevus- ja finantsalase aruandluse koorma kergendamiseks. Ühtlasi soovitavad audiitorid EIT-l: 

• tagada, et toetuslepingud hõlmaksid kalendriaastast pikemat ajavahemikku ja et need allkirjastataks 
enne tegevuse alustamist; 

• keskenduda suuremat mõju avaldavale tegevusele; selleks peaks EIT saavutama suurema iseseisvuse ja 
kasutama „Horisont 2020” õigusliku aluse pakutavat paindlikkust, võtma vastu teadmis- ja 
innovaatikakogukondade partnerite vajadustele vastavad eeskirjad ning lahendama oma 
tööjõuprobleemid, et võimaldada pidevat järelevalvet teadmis- ja innovaatikakogukondade 
tulemuslikkuse üle; 

• töötama välja tulemustel põhineva analüüsi ning parandama oma järelevalve- ja aruandlusprotsesse. 

 

Eriaruanne nr 4/2016: „Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut peab oodatud mõju saavutamiseks 
muutma oma toetuse andmise mehhanisme ja oma ülesehitust” on kättesaadav ELi 23 ametlikus keeles. 

 


