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ET 

Pressiteade 
Luxembourg, 11. aprill 2019 

Audiitorid uurivad ELi innovatsioonitoetust 
VKEdele 

Euroopa Kontrollikoda auditeerib ELi väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde), 
sealhulgas idufirmade innovatsiooni toetamise kava. Eelkõige hindavad audiitorid 2014. aastal 
käivitatud VKEde rahastamisvahendi asjakohasust ja tulemuslikkust. Samuti uuritakse, kas 
Euroopa Komisjon on käsitlenud suure innovatsioonipotentsiaaliga VKEde probleeme. 

Euroopa VKEdel on suuri raskusi teadusuuringutel põhinevate uuenduslike lahenduste 
kasutamisega. Projektid, millel on märkimisväärne kaubanduspotentsiaal, ebaõnnestuvad liiga 
sageli kriitilises etapis, mil avaliku sektori rahastamiselt tuleb minna üle erasektori omale. Selle 
probleemi lahendamiseks on EL käivitanud spetsiaalse VKEde rahastamisvahendi, mis on nüüd 
osa Euroopa Innovatsiooninõukogu katseprojektist.  

Selle eesmärk on välja töötada VKEde ja idufirmade innovatsioonipotentsiaal ja seda ära 
kasutada, edendades teadusuuringute tulemuste kommertsialiseerimist erasektoris. See aitab 
VKEdel viia teadusideid turule uuenduslike toodete või teenuste kujul. Vahendi eelarve 
ajavahemikuks 2014–2020 on 3 miljardit eurot ning see hõlmab ka toetust juhendamise, 
võrgustike loomise ja muu abi vormis, et aidata kaasa täiendavate investeeringute 
võimendamisele. 

Audiitorid avaldasid täna VKEdele antavat ELi innovatsioonitoetust käsitleva auditi tutvustuse. 
Audititutvustustes käsitletakse käimasolevat auditiülesannet. Nimetatud dokumendi eesmärk on 
anda teavet auditeeritud poliitikast või programmidest huvitatutele. 

„Selle rahastamisvahendi abil tahtis EL vähendada innovatsioonilõhet labori ja turu vahel, mis on 
probleemiks paljude VKEde jaoks,“ ütles auditi eest vastutav kontrollikoja liige 
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Alex Brenninkmeijer. „Meie audit annab hinnangu selle kohta, kui hästi on see vahend 
kavandatud ja hallatud.“ 

Euroopa Komisjonis vastutab VKEde rahastamisvahendi poliitika väljatöötamise eest 
teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat ning Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate 
Rakendusamet (EASME) vastutab selle rakendamise eest. 

Auditi käigus hinnatakse, kas VKEde rahastamisvahend pakub VKEdele ettenähtud ja oodatud 
innovatsioonitoetust. Eelkõige uurivad audiitorid, kas 

o VKEde rahastamisvahend on nõuetekohaselt välja töötatud ja seda jälgitakse, et vastata 
VKEde vajadustele; 

o komisjon on võtnud asjakohased meetmed suure innovatsioonipotentsiaaliga VKEde 
probleemidega tegelemiseks. 

 

Toimetajatele 

Auditiaruanne on kavas avaldada 2019. aasta lõpus. 
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