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Ühisettevõtted: audiitorid annavad ELi avaliku ja erasektori
partnerlusele hea hinde
Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) kiitis heaks kõigi ELi ühisettevõtete 2020. aasta
raamatupidamise aastaaruande ja selle aluseks olevad tehingud. Ühisettevõtted on ELi avaliku
ja erasektori partnerlused tööstusharude ja teadusasutuste rühmadega. Seitsmendal aastal oma
kümneaastasest tegevusajast on enamik ühisettevõtteid ellu viinud juba ligikaudu 2/3 oma
tegevusest ELi teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse raamprogrammi „Horisont 2020“
raames. Audiitorid märgivad ka, et ühisettevõtted on kasutanud sünergiat, et säilitada
talitluspidevus COVID-19 pandeemia ajal ja leevendada selle võimalikku mõju nende teenuste
osutamisele.
Teadusuuringute ja innovatsiooniga tegelemiseks oma konkreetsetes valdkondades haldavad
kaheksa raamprogrammi „Horisont 2020“ raames tegutsevat ELi ühisettevõtet kokku 19,7 miljardi
euro suurust summat. See pärineb rahalistest vahenditest, mida Euroopa Komisjon eraldab
teadusuuringute ja innovatsiooni programmide kaudu, ning mitterahalistest ja muudest rahalistest
toetustest, mis saadakse erasektori partneritelt, osalevatelt riikidelt ja valitsustevahelistelt
organisatsioonidelt. Peamiselt kasutavad need ühisettevõtted projektikonkursse, et valida
rahastamiseks välja parimad projektid. Euratomi alla kuuluva ühisettevõtte Fusion for Energy (F4E)
hinnanguline eelarve on ligikaudu 15 miljardit eurot. Sellest rahastatakse ELi osa ITERi
termotuumasünteesi projektist, mida rakendatakse Prantsusmaal. See eelarve hõlmab
tuumaenergia käitamise kulusid aastatel 2028–2035. ELi nõukogu kiitis 2021. aasta veebruaris
heaks umbes 5,6 miljardi euro suuruse Euratomi panuse F4Esse eelarvetsükli 2021–2027 kestel.
Audiitorid uurisid 2020. aastal, nagu ka varasematel aastatel, kõigi ühisettevõtete finantsseisundit.
Nad
leidsid,
et
nende
raamatupidamise
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rahvusvaheliste
raamatupidamiseeskirjade kohaselt usaldusväärsed ning et nende aluseks olevates makse- ja
tulutehingutes ei esinenud olulisi vigu.
„Kuigi mitut aspekti saaks veelgi parandada, kinnitab meie 2020. aasta audit, et ühisettevõtete
finantsjuhtimine ja nõuetele vastavus on hea,“ ütles auditi eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige
Ildikó Gáll-Pelcz. „Meil on hea meel, et tänu omavahelisele sünergiale on ühisettevõtted
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kohandanud oma tegevust pandeemiast tingitud piirangutega, ilma et see oleks oluliselt
mõjutanud nende tegevust ja tulemusi.“
Audiitorid täheldasid siiski mitmeid lahendamist vajavaid probleeme: näiteks leidsid nad, et kuigi
sisekontroll oli üldiselt mõjus, on maksete iga-aastases planeerimises ja kohalikes IT-süsteemides
puudusi. Toetusmaksete auditi tulemused viitasid ka sellele, et peamine vigade allikas on
personalikulud. See näitab, et personalikulusid käsitlevaid eeskirju ja menetlusi tuleks veelgi
ühtlustada ning see tuleks seada ka tulevaste teadusuuringute raamprogrammide eeltingimuseks.
Lisaks esineb mõnel juhul risk, et inimressursside nappus võib negatiivselt mõjutada ühisettevõtte
üldist tulemuslikkust, põhjustades näiteks põhipädevuste puudulikku säilitamist, ebaselgeid
aruandluskanaleid ja väiksemat töötajate tõhusust.
Audiitorid kontrollisid ühisettevõtete tegevuse rakendamise määra ja leidsid, et 2020. aasta lõpuks
olid nad sõlminud juba 88% programmi „Horisont 2020“ kavandatud toetuslepingutest ja täitnud
ligikaudu 62% oma liikmetele seatud programmi „Horisont 2020“ tegevuse toetamise
eesmärkidest. Ühisettevõtete eesmärkide saavutamise tase on siiski väga erinev, sõltudes
teadusvaldkonna olemusest, projektide kestusest ja rakendamisviisist. Mitmeaastases
finantsraamistikus 2007–2013 kehtestatud meetmed, mis kuuluvad teadusuuringute,
tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi ning üleeuroopalise
transpordivõrgu programmi alla, olid peaaegu täielikult ellu viidud.
Audiitorid tõid positiivsena esile asjaolu, et kõik ühisettevõtted olid võtnud eelmiste aastate
audititähelepanekute põhjal parandusmeetmeid. Eelkõige märkisid nad, et ühisettevõte Fusion for
Energy on märkimisväärselt parandanud 2020. aasta raamatupidamise aastaaruandes esitatud
teabe kvaliteeti, eelkõige esitades hinnangu ITERi termotuumasünteesi projekti tarnekohustuste
täitmise kogukulude kohta eurodes (18 miljardit eurot). Nad juhivad siiski tähelepanu ka asjaolule,
et mis tahes muutused peamistes eeldustes, mis on seotud prognoosi ja riskipositsiooniga, võivad
kaasa tuua märkimisväärse kulude suurenemise ja edasised viivitused ITERi projekti rakendamisel.
Kokkuvõttev dokument „ELi ühisettevõtete 2020. aasta auditi lühikokkuvõte“ ja üksikasjad iga
ühisettevõtte kohta on kättesaadavad kontrollikoja veebisaidil inglise keeles ning peagi ka teistes
keeltes.
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