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Audiitorite sõnul esitati märkuseta arvamus kõigi ELi 
teadusuuringute ühisettevõtete kohta, välja arvatud üks 
Euroopa Kontrollikoda kiitis heaks kõigi ELi ühisettevõtete 2017. aasta raamatupidamise 
aastaaruanded ja esitas finantstehingute kohta märkuseta arvamuse kõigi ühisettevõtete puhul, 
välja arvatud üks. Elektroonikakomponentide ja -süsteemidega tegelevas ühisettevõttes ECSEL 
leidsid audiitorid probleeme, mis mõnel juhul takistasid sisekontrollisüsteemi tõhusat toimimist. 

Täna avaldasid audiitorid aastaaruanded ELi kaheksa teadusuuringute ühisettevõtte kohta koos 
audititulemuste kokkuvõttega. Ühisettevõtted on ELi, tööstusharude, teadusrühmituste ja 
liikmesriikide vahelised avaliku ja erasektori partnerlused. Neis töötab ligikaudu 700 inimest ja neil on 
tähtis roll ELi teadusuuringute poliitika teatud aspektide elluviimisel. Ühisettevõtete 2017. aasta 
kogueelarve oli 2,1 miljardit eurot, mis moodustab ca 2% ELi kogueelarvest. Nende tööstusharu ja 
teadusasutusi esindavad partnerid annavad mitterahalist toetust, viies ellu ühisettevõtete 
põhitegevust, ning rahalist toetust ühisettevõtete haldus- ja tegevuskulude katmiseks. 

„Ühisettevõtted on ELi olulised vahendid tipptasemel teaduse ja innovatsiooni edendamiseks, sest 
nende abil püütakse tagada Euroopa tööstuse konkurentsivõime maailmas,“ ütles auditi eest vastutav 
Euroopa Kontrollikoja liige Ildikó Gáll-Pelcz. „Kokkuvõttes kinnitas meie 2017. aasta audit 
varasematel aastatel saadud positiivseid tulemusi. Samas osutame mõningatele tähelepanu 
vajavatele küsimustele ja parandamist vajavatele valdkondadele, mis on seotud eelarve haldamise ja 
finantsjuhtimise, sisekontrolli, tööstusharusid ja teadusasutusi esindavate partnerite osaluse 
võimendamise ja Euroopa Komisjoni tehtud hindamistega.“ 

Audiitorid hindasid kõigi kaheksa ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruanded usaldusväärseks. 
Lisaks esitasid nad märkuseta arvamuse kõigi ühisettevõtete tulu- ja maksetehingute suhtes, välja 
arvatud ühisettevõte ECSEL, kelle maksete kohta esitati märkusega arvamus, nagu ka eelmisel aastal. 
Eelkõige osutati probleemidele ECSELi sisekontrollimehhanismides, mis ei võimaldanud saada kindlust 
selle kohta, kas ühisettevõtte poolt eelmise teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi (FP7) 
eest tehtud maksed vastasid eeskirjadele. Need probleemid ei mõjuta aga käimasoleva programmi 
(„Horisont 2020“) makseid ja kaotavad edaspidi oma aktuaalsuse. 

Audiitorid juhivad tähelepanu ka ELi osalusele tuumasünteesi projektis ITER, mille puhul on tõenäoline 
märkimisväärne kulude kasv – 82% rohkem kui varem heaks kiidetud 6,6 miljardit eurot) – ja tähtaja 
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edasilükkumine 15 aastat võrreldes esialgse tähtajaga. Samuti leiti puudusi ühisettevõtte eelarve 
planeerimises. 

Audiitorite sõnul olid maksete sisekontrollimehhanismid üldiselt tõhusad ja hoidsid veamäärad allpool 
2% suurust olulisuse piirmäära, kuid mitmes ühisettevõttes esines jätkuvalt puudusi sisekontrolli- ja 
järelevalveraamistikus ning hanke-, toetuse andmise ja värbamismenetlustes. 

Mis puudutab seitsmenda raamprogrammi lõpetamist, siis ühisettevõtted saavutasid kõrge eelarve 
täitmise määra (87%). Programmi „Horisont 2020“ eelarve täitmist iseloomustavad aga viivitused – 
nüüdseks, kui programm on jõudnud poole peale, on selle eelarvest täidetud vaid 23%. 

Üks ühisettevõtete põhieesmärke ja lisaväärtuse andmise võimalusi on võimendada tööstusharu ja 
teadusasutusi esindavate erasektori liikmete panust. Mõne ühisettevõtte puhul toimub tööstusharu 
esindavate partnerite panuse võimendamine peamiselt läbi nende osalemise tegevustes väljaspool 
ühisettevõtte tööprogrammi, mille auditeerimiseks ei ole audiitoritel volitusi. Nad hoiatavad aga, et 
biotoorainel põhinevate tööstusharude ettevõtte puhul valitseb suur oht, et tööstusharu esindavad 
liikmed ei suuda ühisettevõtte tegevuskulude katmiseks enne programmi lõppemist kohustuslikku 
minimaalset rahalist osalust eraldada. 

Toimetajatele 

Euroopa Komisjon on ühisettevõtete avaliku sektori liige ja esindab ELi. Eraliikmete hulka kuuluvad 
mitmesugused tööstusharusid ja teadusasutusi esindavad partnerid. Kõik ühisettevõtted kasutavad 
kahepoolset mudelit, milles osalevad komisjon ja tööstusharu või teadusasutusi esindavad partnerid, 
välja arvatud ECSEL, mis kasutab kolmepoolset mudelit, milles osalevad lisaks ka liikmesriigid. 

Kõik ELi ühisettevõtted asuvad Brüsselis, välja arvatud F4E, mis asub Barcelonas. 

F4E Tuumasünteesienergeetika arendamine 

BPT Biotoorainel põhinev tööstus 

Clean Sky Keskkonnasäästliku õhutranspordi tehnoloogiad 

IMI Innovaatiliste ravimite algatus 

FCH Kütuseelementide ja vesiniku valdkond 

SESAR Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteem 

ECSEL Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine 
elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel 

S2R Shift2Rail uuenduslikud raudteelahendused 

Kokkuvõte ELi teadusuuringute ühisettevõtteid käsitleva kontrollikoja 2017. aasta auditi tulemustest 
ja aruanded iga ühisettevõtte kohta on avaldatud kontrollikoja veebisaidil eca.europa.eu inglise 
keeles; teised keeleversioonid lisatakse peatselt. 
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