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Audiitorid kiitsid heaks kõigi ELi teadusuuringutega tegelevate 
ühisettevõtete 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanded 

Euroopa Kontrollikoda kiitis heaks kõigi ELi ühisettevõtete raamatupidamise 
aastaaruanded, esitades märkusteta arvamused nende finantstehingute kohta ja 
kinnitades varasematel aastatel saadud positiivseid tulemusi. 

Ühisettevõtted on ELi avaliku ja erasektori partnerlused tööstusharu, teadusasutuste rühmade ja 
liikmesriikidega; nende ülesanne on rakendada konkreetseid projekte ja poliitikasuundi 
teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas. Seitse ühisettevõtet viivad praegu ellu programmi 
„Horisont 2020“ meetmeid ning ühisettevõte Fusion for Energy (F4E) loodi rahvusvahelise 
katsetermotuumareaktori (ITER) projektis osalemiseks. 2018. aastal eraldas EL avaliku sektori 
partnerina ühisettevõtete 2018. aasta eelarvetesse 2,2 miljardit eurot, mis moodustab ligikaudu 1,5% 
ELi kogueelarvest. Erasektori partnerid panustavad mitterahaliselt põhitegevusse ja annavad rahalist 
toetust halduskulude katmiseks. Ühisettevõtted rahastavad erasektori partnereid peamiselt avatud 
projektikonkursside kaudu. 

„Ühisettevõtted saavad parandada teadusuuringute ja ühiskondliku arengu vahelist seost ning tuua 
innovatsiooni turule lähemale,“ ütles auditi eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Ildikó Gáll-Pelcz. 
„Meie 2018. aasta audit kinnitab, et nende finantsjuhtimine on korras; samas teeme mitu 
tähelepanekut ja toome välja parandamist vajavaid valdkondi, mis puudutavad mitterahalisi toetusi, 
sisekontrolli, toetuste andmise menetlusi ja tööjõu voolavust.“  

Audiitorid hindasid kõigi kaheksa ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruanded usaldusväärseks ning 
esitasid märkusteta arvamused nende aluseks olevate makse- ja tulutehingute seaduslikkuse ja 
korrektsuse kohta. Audiitorite sõnul olid maksete sisekontrollimehhanismid üldiselt tõhusad ja hoidsid 
veamäärad allpool 2% suurust olulisuse piirmäära, kuid mitmes ühisettevõttes esines jätkuvalt puudusi 
hanke-, toetuste andmise ja värbamismenetlustes. 

Ühisettevõtted saavutasid eelmise teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi (FP7) ning 
üleeuroopaliste transpordivõrkude programmi (TEN-T) sulgemise ajaks head tulemused – see puudutas 
nii projektide rakendamist kui ka erasektori partnerite osamakseid (89% ühisettevõtete 
asutamismäärustes seatud eesmärkidest). Nüüdseks, kui käesoleva programmi („Horisont 2020“) 
rakendamine on jõudnud poole peale, ollakse aga ajakavast maha jäänud ja kokkulepitud eesmärkide 
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saavutamiseks vajatakse täiendavaid jõupingutusi (programmist „Horisont 2020“ ja sellega seotud 
täiendavast tegevusest on praeguseks ellu viidud vaid 40%). 

Audiitorid juhivad tähelepanu ka ELi toetusele ITERi tuumasünteesiprojektile, mille puhul on tõenäoline 
kulude jätkuv suurenemine ja valmimise edasilükkumine võrreldes praeguse heakskiidetud 
projektikirjeldusega. 

Toimetajatele 

Euroopa Komisjon on ühisettevõtete avaliku sektori liige ja esindab ELi. Erasektorist pärit liikmed on 
mitmesugused tööstusharusid ja teadusasutusi esindavad partnerid. Enamik ühisettevõtetest asub 
Brüsselis, välja arvatud Barcelonas asuv F4E ja Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte 
(EuroHPC); viimane asutati novembris 2018 Luxembourgis ja selle eesmärk on arendada Euroopas 
maailmatasemel superarvutite ökosüsteemi. EuroHPC raamatupidamisarvestust auditeerib 
kontrollikoda esimest korda aastal 2020.  

Praegu on kõigi ühisettevõtete tegevus kavandatud kuni 2024. aastani, välja arvatud EuroHPC, mis 
jätkab tegevust kuni 2026. aasta lõpuni. 

2018. ja 2019. aastal avaldasime mitu eriaruannet ja ülevaadet, milles käsitleti ühisettevõtteid: 
eriaruanne nr 11/2019 SESARi kasutuselevõtu kohta, 2018. aasta infodokument programmi „Horisont 
2020“ jätkuprogrammi kohta, eriaruanne nr 28/2018 programmi „Horisont 2020“ kohta ning 2018. 
aasta transporditeemaline ülevaatearuanne. 

Kokkuvõttev dokument „ELi ühisettevõtete 2018. aasta auditi lühikokkuvõte“ ja ELi ühisettevõtteid 
käsitleva 2018. aasta aastaaruande terviktekst koos üksikasjadega iga ühisettevõtte kohta on 
kättesaadavad kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu) ELi 23 keeles. Käesoleval aastal avaldas 
kontrollikoda ühisettevõtete kohta ühe koondaruande.  

 

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 

EuroHPC  Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötlus  

https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=%7bB92E9AA1-0FE7-4CE6-8ED4-B04A4E0F42DD%7d
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=%7b1CD970C2-B0A8-462A-B24E-4CE2A7ECCC82%7d
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=%7b1CD970C2-B0A8-462A-B24E-4CE2A7ECCC82%7d
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=47542
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=48256
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