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 Akronüümide loetelu 
Akronüümide loetelu hõlmab ELi ühisettevõtteid ja muid käesolevas aruandes 
kajastatud liidu asutusi. 

Akronüüm Täisnimi 

ARTEMIS Ühisettevõte ARTEMIS ühise tehnoloogiaalgatuse 
rakendamiseks manussüsteemides  

BPT Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte  

CEF Euroopa ühendamise rahastu 

CS Ühisettevõte „Clean Sky” 

DG RTD Teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat  

EASA Euroopa Liidu Lennundusohutusamet 

ECSEL Ühisettevõte ECSEL – Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine 
elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel 

EIT Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut  

ENIAC Euroopa Nanotehnoloogiaalgatuse Nõuandekogu 

Euratom Euroopa Aatomienergiaühendus 

EuroHPC Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte 

EVM Tulemuspunktide süsteem (Earned Value Management) 

F4E Ühisettevõte Fusion for Energy 

FCH Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte 

FP7 Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm 



 5 

 

H2020 ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm 
„Horisont 2020“ (2014–2020) 

IMI Innovatiivsete ravimite algatuse ühisettevõte 

ITER International Thermonuclear Experimental Reactor – 
rahvusvaheline katsetermotuumareaktor 

P2P Avaliku sektori sisene partnerlus  

PMO Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise amet 

S2R Ühisettevõte Shift2Rail (Euroopa raudteealgatus) 

SESAR Euroopa taeva lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi 
väljaarendamisega tegelev ühisettevõte 

TEN-T Üleeuroopalise transpordivõrgu programm 
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Kokkuvõte 
I Esitasime kõigi ühisettevõtete 31. detsembril 2018 lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruannete kohta märkusteta auditiarvamuse. Nagu ka eelmistel 
aastatel, on meie poolt ühisettevõtte Fusion for Energy (F4E) 2018. aasta aastaaruande 
kohta esitatud auditiarvamusele lisatud asjaolu rõhutavad punktid, millega juhitakse 
tähelepanu ohule, et projekti elluviimise kulud võivad kasvada ja selle lõpuleviimine 
edasi lükkuda.  

II Samuti esitasime märkusteta arvamuse kõigi ühisettevõtete 2018. aasta 
raamatupidamise aastaaruannete aluseks olevate maksete ja tulude seaduslikkuse ja 
korrektsuse kohta.  

III Kokkuvõttes kinnitas meie audit ühisettevõtete raamatupidamise aastaaruannete 
ja nende aluseks olevate tehingute kohta varasematel aastatel saadud positiivseid 
tulemusi. 

IV Liikmete toetus FP7 ja TEN-T meetmetele, mida viis ühisettevõtet (SESAR, CS, IMI, 
FCH, ECSEL) ellu viisid, moodustas ligikaudu 89% ühisettevõtete asutamismäärustes 
2018. aasta lõpus ja programmi lõppetapis seatud eesmärkidest. Programmi 
edenemine ja sellega seotud toetus seitsmele programmi „Horisont 2020“ meetmeid 
ellu viivale ühisettevõttele (SESAR, CS, IMI, FCH, ECSEL, BPT, S2R) jäi samuti 
eesmärkidele alla. Programmitöö perioodi keskpaigaks olnud 2018. aasta lõpuks olid 
ühisettevõtted rakendanud ainult keskmiselt 39% oma programmi „Horisont 2020“ 
meetmetest ja sellega seotud täiendavast tegevusest. Kui täiendavad tegevused välja 
jätta, oli eesmärkide täitmise määr ainult 31%. Samuti saavutasid ühisettevõtted oma 
tegevuseesmärkidest keskmiselt vaid 25%, samas kui täiendavate tegevuste puhul oli 
see näitaja 75%. 

  



 7 

 

Mida me auditeerime 

Õiguslik vorm ja asutamine 

01 Ühisettevõtted on avaliku ja erasektori partnerluse vorm, millele on antud 
juriidilise isiku staatus ja mille eesmärk on tuua teadusuuringute ja innovatsiooni 
strateegiliste valdkondade projektide tulemused turule lähemale ning parandada seost 
teadusuuringute ja ühiskondliku arengu vahel.  

02 Nad on loodud vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 187 ja 
(ühisettevõtte Fusion for Energy (F4E) puhul) Euroopa Aatomienergiaühenduse 
(Euratom) asutamislepingu artiklitele 45–51.  

03 Nad koosnevad avaliku sektori liikmetest, kelleks on tavaliselt Euroopa Liit (keda 
esindab komisjon), osalevatest liikmesriikidest ning rahvusvahelistest 
organisatsioonidest ja erasektorist pärit liikmetest, kelleks on tööstusharude ning 
mõnel juhul teadusringkondade esindajad. Ühisettevõtted (välja arvatud F4E) võtavad 
oma teadusuuringute kavad ise vastu ja annavad toetusi peamiselt avatud 
projektikonkursside kaudu. 

Ühisettevõtted tegutsevad programmi „Horisont 2020“ ja 
Euratomi raames 

Programmi „Horisont 2020“ erimeetmeid viivad praegu ellu kaheksa 
ühisettevõtet 

04 Esimene seitsmest ühisettevõttest koosnev rühm viib ellu programmi „Horisont 
2020“ erimeetmeid:  

o Clean Sky (CS);  

o Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteem (SESAR); 

o kütuseelementide ja vesiniku valdkond (FCH); 

o innovatiivsete ravimite algatus (IMI); 
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o Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide 
toel (ECSEL), mis loodi aastal 2014 kahe ühisettevõtte ühendamisega: 
nanoelektroonika (ENIAC) ja manussüsteemid (ARTEMIS); 

o biotoorainel põhinevad tööstusharud (BPT) ja 

o Shift2Rail (S2R).  

05 Lisaks asutas nõukogu 2018. aasta novembris kaheksanda ühisettevõtte 
digitaalvaldkonna teadusuuringute valdkonnas, mille nimi on Euroopa kõrgjõudlusega 
andmetöötluse ühisettevõte (EuroHPC). See asutus loodi ELi ja teiste Euroopa riikide 
ühise algatusena, mille eesmärk on arendada Euroopas maailmatasemel superarvutite 
ökosüsteemi. Me auditeerime selle ühisettevõtte raamatupidamisarvestust esimest 
korda aastal 2020.  

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

07 Joonisel 1 on esitatud ülevaade programmi „Horisont 2020“ raames tegutsevate 
ühisettevõtete asutamiskuupäevadest ja tegevuse kavandatavast kestusest. 
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Joonis 1. Programmi „Horisont 2020“ raames tegutsevad ühisettevõtted – asutamiskuupäev ja tegevuse kavandatav 
kestus 

 
Allikas: Euroopa Komisjon ühisettevõtete asutamist käsitlevate nõukogu määruste põhjal, Euroopa Kontrollikoja muudetud andmed. 
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Üks ühisettevõte loodi ITERi jaoks 

08 2007. aastal asutas EL ühisettevõtte Fusion for Energy (F4E) 35 aasta pikkuseks 
perioodiks. Tema ülesanne on anda Euroopa panus rahvusvahelisse 
katsetermotuumareaktorisse (ITER), mis on ülemaailmne teaduspartnerlus, mille 
eesmärk on näidata, et tuumasüntees võib olla elujõuline ja säästlik energiaallikas1. 
F4E asutajaliikmed on Euratom, keda esindab Euroopa Komisjon, Euratomi liikmesriigid 
ja Šveits.  

09 Kõik programmi „Horisont 2020“ raames tegutsevad ühisettevõtted asuvad 
Belgias Brüsselis, välja arvatud EuroHPC, mis asub Luxembourgis. F4E asub Hispaanias 
Barcelonas, kuid selle peamisi tuumasünteesirajatisi ehitatakse Prantsusmaale 
Cadarache’i (vt joonis 2). 

  

                                                      
1 ITERi projekt käivitati 2005. aastal, et ehitada ja käitada sellist katselist rajatist, mis 

demonstreeriks termotuumasünteesi kui tulevase säästva energiaallika teaduslikku 
elujõulisust. Projekt hõlmab seitset ülemaailmset partnerit: EL, keda esindab Euroopa 
Aatomienergiaühendus (Euratom), Ameerika Ühendriigid, Venemaa, Jaapan, Hiina, Lõuna-
Korea ja India. 
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Joonis 2. Ühisettevõtete asukohad Euroopa Liidus 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Juhtimiskord 

10 Enamik ühisettevõtteist kasutab kahepoolset mudelit ning komisjon ja 

tööstusharu (ning teatud juhtudel ka teadusringkonnad) on esindatud juhatuses ja 

aitavad kaasa ühisettevõtte tegevusele (SESAR, CS, IMI, FCH, BPT ja S2R). Mõned 

kasutavad kolmepoolset mudelit, milles liikmesriigid, komisjon ja tööstusharu osalevad 

juhatuses ja aitavad kaasa ühisettevõtte tegevusele (ECSEL ja EuroHPC). 
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Ühisettevõtete rahastamine ja ressursid aastal 2018 

11 FP7 ja programmi „Horisont 2020“ projekte ellu viivate ühisettevõtete puhul 
osalevad nii EL kui tööstus- ja teaduspartnerid ühisettevõtete teadus- ja 
innovatsioonitegevuse rahastamises:  

o komisjon pakub rahalist toetust FP7 ja programmi „Horisont 2020“ raames, et 
kaasrahastada ühisettevõtete teadus- ja innovatsiooniprojekte; kaks ühisettevõtet 
(SESAR ja S2R) saavad rahalisi vahendeid ka üleeuroopaliste transpordivõrkude 
programmist (TEN-T);  

o tööstus- ja teaduspartnerid annavad mitterahalist toetust ühisettevõtete teadus- 
ja innovatsiooniprojektide elluviimiseks, ning  

o nii komisjon kui ka erasektori partnerid annavad võrdset rahalist toetust 
ühisettevõtete halduskulude rahastamiseks. 

12 FP7 tegevuste puhul peab tööstus- ja teaduspartnerite mitterahalise toetuse 
summa olema võrdne ELi rahalise toetusega. Ühisettevõtete programmi „Horisont 
2020“ tegevuse jaoks määratakse nende asutamismäärustes kindlaks nii ELi rahalise 
toetuse kui ka erasektorist pärit liikmete mitterahalise toetuse suurus programmi 
„Horisont 2020“ teadus- ja innovatsiooniprojektides. 

13 Joonisel 3 on näidatud nii FP7 kui ka programmi „Horisont 2020“ osamaksete 
hinnanguline jaotus. 

 



 13 

 

Joonis 3. Liikmete osamaksed ühisettevõtte toimimise ajal (miljonites eurodes) 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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14 Tööstusharu esindavate liikmete osamakseid on kahte liiki. Kõigi ühisettevõtete 
puhul peavad erasektorist pärit liikmed panustama miinimumsumma ühisettevõtte 
teadus- ja innovatsiooniprojektide kogukuludesse. Osamakse suurus on projekti 
kogukulude ja ELi kaasrahastamise vahe. Nelja ühisettevõtte puhul (Clean Sky, FCH, 
BPT, S2R) peavad erasektorist pärit liikmed andma ka kindlaksmääratud 
miinimumsummas mitterahalist toetust n-ö täiendavate tegevuste jaoks, mida tehakse 
küll ühisettevõtete töökavadest väljaspool, kuid mis aitavad kaasa ühisettevõtete 
eesmärkide saavutamisele.  

15 Ühisettevõtted (v.a F4E) haldavad ca 10% ehk 7,2 miljardit eurot programmi 
„Horisont 2020“ kogueelarvest, nagu on näidatud joonisel 4. ELi rahastamine 
võimendab aga teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna projektide rahastamist 17 
miljardi euro ulatuses programmi „Horisont 2020“ valdkondades, mis on delegeeritud 
ühisettevõtetele. 2018. aastal oli seitsme teadusprogramme rakendava ühisettevõtte 
maksete kogueelarve 1,2 miljardit eurot (2017. aastal 1,2 miljardit eurot) ja 2018. aasta 
lõpus oli neil 227 töötajat (2017. aastal 227). Töötajaskond hõlmab ametnikke, ajutisi 
teenistujaid, lepingulisi töötajaid ja lähetatud riiklikke eksperte. 

Joonis 4. Osa programmi „Horisont 2020“ eelarves seda täitvate asutuste 
kaupa 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Komisjoni andmete põhjal. 

16 F4Ed rahastavad peamiselt Euratom ja selle liikmesriigid. F4E-le eraldatud 
Euratomi vahendite kogusumma on kuni 2020. aasta lõpuni fikseeritud 6,6 miljardile 
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eurole. F4E 2018. aasta lõplik eelarve oli 794,8 miljonit eurot (2017. aastal 847,6 
miljonit eurot). 2018. aasta lõpus oli neil 442 töötajat (2017. aastal 449), mis hõlmab 
ametnikke ja ajutisi teenistujaid. 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus 

17 Iga-aastase eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse ajakava on 
toodud joonisel 5. 

Joonis 5. Iga-aastane eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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Meie audit 

Meie volitused  

18 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist 287 tulenevalt auditeerisime kaheksa 
ühisettevõtte 31. detsembril 2018 lõppenud eelarveaasta raamatupidamise 
aastaaruandeid ning nende aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust.  

Teiste töö kasutamine 

19 Ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse auditi puhul 
võtsime oma arvamuse aluseks ühisettevõttega lepingu sõlminud sõltumatu 
välisaudiitori lõplikud auditiaruanded. Iga ühisettevõtte puhul uurisime audititöö 
kvaliteeti kõige riskantsemates valdkondades. 

20 Raamatupidamisaruannete aluseks olevate maksete vastavuse auditeerimisel 
võtsime arvesse teiste audiitorite tehtud tööd. Seepärast hindasime ja testisime 
ühisettevõtete sisekontrollisüsteemi, vaatasime läbi komisjoni ühise audititalituse ja 
tema lepinguliste välisaudiitorite tehtud järelauditid ja tegime need uuesti ning 
analüüsisime komisjoni siseauditi talituse tehtud ühisettevõttega seotud auditeid. 

Meie riskihindamine 

21 2018. aasta auditis ühisettevõtete raamatupidamise aastaaruannete ning nende 
aluseks olevate tehingute kohta võeti arvesse meie tehtud ühisettevõtete 
riskihindamist, mida järgnevalt lühidalt tutvustatakse. 

o Ühisettevõtete raamatupidamise aastaaruannete koostamisel kasutatakse 
komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirju. Nimetatud 
eeskirjad põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori 
raamatupidamisstandarditel. Kuna varem leitud oluliste vigade arv oli väike, 
leidsime, et risk raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsusele on väike. Et 
aga 2018. aastal toimus oluline muutus arvestusmeetodis, hinnati F4E risk 
keskmiseks. 

o Töötasusid haldab komisjoni individuaalsete maksete haldamise ja maksmise 
amet (PMO), mida me auditeerime oma ELi halduskulude erihindamiste raames. 
Viimastel aastatel ei ole nende maksete arvestamisel olulisi vigu leitud. 
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o Värbamismenetluste puhul oli seaduslikkuse ja korrektsuse risk üldiselt väike, kuid 
suure tööjõu voolavusega ühisettevõtete puhul keskmine. 

o Toetusmaksetega seotud risk hinnati üldiselt keskmiseks, sest programmi 
„Horisont 2020“ puhul nõutakse toetusesaajalt finantsaruannete õigsust 
kinnitavat tõendit üksnes projekti lõpus, kui ELi toetus ületab 325 000 eurot. 
Toetusesaajad ei ole kohustatud esitama üksikasjalikke dokumente ega tõendeid 
programmi „Horisont 2020“ vahemaksete kohta (usalduspõhimõte). 

o Võttes arvesse, et selliseid menetlusi kasutatakse vähe, oli lepinguliste maksete ja 
riigihankemenetluste puhul risk üldiselt väike, kuid F4E puhul, kus suure 
maksumusega lepingute puhul kasutatakse keerukaid hankemenetlusi, oli see 
keskmine. 

  



 18 

 

Ühisettevõtete 2018. aasta auditite 
üldtulemused 

Märkusteta arvamused … 

… kõigi ühisettevõtete raamatupidamisarvestuse kohta, kuid F4E puhul 
lisatud asjaolu rõhutamine seoses ELi panusega ITERisse 

22 Esitasime kõigi ühisettevõtete raamatupidamise aastaaruande kohta märkusteta 
auditiarvamused. Meie hinnangul kajastavad kõigi ühisettevõtete lõplikud 
raamatupidamise aastaaruanded 31. detsembri 2018. aasta seisuga kõigis olulistes 
aspektides õiglaselt nende finantsseisundit ning majandustulemusi ja rahavooge 
lõppenud aastal vastavalt kohaldatavate finantsmääruste sätetele ja komisjoni 
peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele. 

23 Nagu ka eelmistel aastatel, on meie poolt F4E 2018. aasta aastaaruande kohta 
esitatud auditiarvamusele lisatud asjaolu rõhutavad punktid2, millega juhitakse 
tähelepanu järgmistele asjaoludele. 

o 2016. aasta novembris kiitis ITERi nõukogu heaks ITERi uue projektikirjelduse, 
milles määratakse kindlaks tegevusetapi eeldatav algus (st esimese plasmani 
jõudmine3) aastal 2025 ja ehitusetapi lõpp aastal 2035. Uue projektikirjelduse 
tähtaega peetakse kõige varajasemaks võimalikuks tehniliselt saavutatavaks 
tähtajaks. Eelmises, 2010. aasta projektikirjelduses prognoositi ehitusetapi lõpuks 
aastat 2020.  

o F4E ümberarvutuste kohaselt on tema panus projekti ehitusetapis 12 miljardit 
eurot (2008. aasta hindades), mis tähendab kasvu võrreldes 6,6 miljardi euroga 
(2008. aasta hindades), mille ELi nõukogu kiitis heaks 2010. aastal. See hinnang ei 
hõlma ettenägemata kulusid, kuigi komisjon soovitas, et ajakava jaoks oleks 
asjakohane kokku leppida 24-kuuline ning eelarve jaoks 10–20% suurune puhver. 

                                                      
2 Asjaolu rõhutamisega juhitakse tähelepanu asjaolule, mida ei ole raamatupidamise 

aastaaruandes küll olulisel määral valesti esitatud, ent mis on aruande mõistmiseks siiski 
keskse tähtsusega. 

3 Esimene plasma on tuumasünteesireaktori ehitamise üks etapp, mille saavutamine 
võimaldab katsetada reaktori olulisi osi; selles etapis käivitatakse ka tegevusetapp. 
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o 29. märtsil 2017 teavitas Ühendkuningriik Euroopa Ülemkogu enda otsusest EList 
ja Euratomist välja astuda. See võib avaldada märkimisväärset mõju F4E 2020. 
aasta järgsele tegevusele ja ITERi projektile. 

24 Hoolimata F4E ehitusetapi juhtimisel ja kontrollimisel tehtud edusammudest 
püsib oht, et projekti elluviimise kulud võivad endiselt kasvada ja selle lõpuleviimine 
praeguse projektikirjeldusega võrreldes veelgi edasi lükkuda.  

… kõigi ühisettevõtete raamatupidamise aastaaruannete aluseks olevate 
tulude kohta 

25 Esitasime kõigi ühisettevõtete 31. detsembril 2018 lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruannete aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja korrektsuse 
kohta märkusteta auditiarvamuse. Meie arvates olid tehingud kõigis olulistes 
aspektides seaduslikud ja korrektsed.  

… kõigi ühisettevõtete raamatupidamise aastaaruannete aluseks olevate 
maksete kohta 

26 Esitasime kõigi ühisettevõtete 31. detsembril 2018 lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruannete aluseks olevate maksete seaduslikkuse ja 
korrektsuse kohta märkusteta auditiarvamuse. Meie arvates olid tehingud kõigis 
olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed.  

27 Esitasime ECSELi puhul esimest korda 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande 
aluseks olevate maksete seaduslikkuse ja korrektsuse kohta märkusteta 
auditiarvamuse. Kuna FP7 maksete (mille puhul ECSEL ei suutnud arvutada ühtset 
veamäära) osakaal oli väike (ligikaudu 20% maksetest), oli meil piisav kindlus, et ECSELi 
2018. aasta maksete veamäär jäi allapoole olulisuse piirmäära 2% (vt ka punkt 38). 

28 Joonisel 6 antakse ülevaade kontrollikoja arvamustest kaheksa ühisettevõtte 
raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ning selle aluseks olevate tehingute 
(tulud ja maksed) seaduslikkuse ja korrektsuse kohta aastatel 2016–2018. 
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Joonis 6. Ühisettevõtete kohta aastatel 2016–2018 esitatud arvamused 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Meie tähelepanekud käsitlevad ka parandamist vajavaid 
valdkondi 

29 Esitasime ka mitu tähelepanekut, tõstes esile olulisi küsimusi ja parandamist 
vajavaid valdkondi, peamiselt eelarvehalduse ja finantsjuhtimise küsimustes, liikmete 
mitterahalistes sissemaksetes, maksete sisekontrollis ja toetuste andmise menetlustes.  

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine  

30 Leidsime püsivaid puudusi maksete assigneeringute eelarve planeerimises. 
Eelkõige:  

o F4E pidi suurendama 2018. aasta maksete assigneeringuid ligikaudu 160 miljoni 
euro ehk 25% võrra esialgsest eelarvest, et katta oma 2018. aasta tegelikud 
maksevajadused; ning 

o SESARi ja ECSELi puhul oli maksete assigneeringute kasutusmäär 2018. aastal 
oodatust oluliselt madalam. See oli tingitud projektide elluviimisega seotud 
viivitustest ja asjaolust, et eelmistest aastatest üle kantud kasutamata maksete 
assigneeringuid ei olnud 2018. aasta eelarvevajaduste kavandamisel täielikult 
arvesse võetud.  

2016 2017 2018

8 arvamust ühisettevõtete kohta
Maksed
Tulud
Raamatupidamise aastaaruanne

Arvamused
Märkusteta
Märkustega
Vastupidine
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Ühisettevõtete tegevuse rakendamise tase FP7 raames ja liikmete toetus  

31 2018. aastal oli viie ühisettevõtte (SESAR, CS, IMI, FCH, ECSEL) FP7 ja TEN-T 
raames elluviidav tegevus selle lõppetapis. 2018. aasta lõpus moodustas liikmete 
toetus sellele tegevusele ca 89% ühisettevõtete asutamismäärustes sätestatud 
eesmärkidest (vt tabel 1). 
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Tabel 1. FP7 ja TEN-T – liikmete toetus (miljonites eurodes) 

 
Allikas: ühisettevõtete esitatud andmed. 

  

EL Muud 
liikmed

Kokku
FP7 raames 
tegutsevad 

ühisettevõtted
EL Muud 

liikmed
Kokku

Ee
la

rv
e 

tä
itm

ise
 

m
ää

r

700,0 1 284,3 1 984,3 SESAR 1 634,1 1 099,8 1 733,9 87%
800,0 600,0 1 400,0 CS 1 800,0 608,5 1 408,5 101%

1 000,0 1 000,0 2 000,0 IMI 1 916,0 735,8 1 651,8 83%
470,0 470,0 940,0 FCH 1 421,3 442,5 863,8 92%

655,5 1 784,4 2 439,9 ECSEL 
(Artemis/Eniac)

655,5 1 495,4 2 150,9 88%

3 625,5 5 138,7 8 764,2 Kokku 3 426,9 4 382,0 7 808,9 89%

Liikmete sissemaksed
(vastavalt asutamismäärusele)

Liikmete sissemaksed
(seisuga 31.12.2018)
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Ühisettevõtete tegevuse rakendamise tase programmi „Horisont 2020“ 
raames ja liikmete toetus 

32 Liikmete toetusele kehtestatud eesmärke ei saavutatud seitsme programmi 
„Horisont 2020“ tegevusi ellu viiva ühisettevõtte (SESAR, CS, IMI, FCH, ECSEL, BPT, S2R) 
puhul. 2018. aastal ehk programmitöö perioodi viiendal aastal täideti vaid 39% 
programmi „Horisont 2020“ ja sellega seotud täiendava tegevuse eesmärkidest. Kui 
täiendav tegevus välja jätta, oli eesmärkide täitmise määr ainult 31% (vt tabel 2). 

33 2018. aasta lõpuks oli komisjon eraldanud rahalise toetusena 2,5 miljardit eurot 
(35% kokkulepitud 7,2 miljardi euro suurusest kogutoetusest), samas kui tööstus- ja 
teaduspartnerid eraldasid 4 miljardit eurot (41% kokkulepitud 9,8 miljardi euro 
suurusest kogutoetusest). Need 4 miljardit eurot hõlmasid:  

o 1,7 miljardit eurot mitterahalist toetust ühisettevõtete programmi „Horisont 
2020“ raames tehtavale põhitegevusele (millest ligikaudu 0,6 miljardit eurot 
kinnitati 2018. aasta lõpus);  

o 2,3 miljardit eurot mitterahalist toetust täiendavatele tegevustele, mida tehakse 
väljaspool ühisettevõtete töökavasid, kuid ühisettevõtete eesmärkide raames. 
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Tabel 2. Liikmete toetus programmile „Horisont 2020“ (miljonites eurodes) 

 
Allikas: ühisettevõtete esitatud andmed. 

EL

Muude 
liikmete 

mitterahaline 
toetus 

tegevuskulude 
katteks (1)

Muude 
liikmete 

mitterahaline 
toetus 

täiendavate 
meetmete 

võtmiseks (2)

Kokku

Programmi 
„Horisont 

2020“ raames 
tegutsevad 

ühisettevõtte
d

EL

Mitterahaline 
toetus 

tegevuskulud
e katteks 

(kinnitatud)

Mitterahaline 
toetus 

tegevuskulude 
katteks 

(deklareeritud
, kuid 

kinnitamata)

Mitterahalin
e toetus 

täiendavate 
meetmete 
võtmiseks

Kokku

Tä
itm

ise
 m

ää
r k

oo
s 

m
itt

er
ah

al
ise

 
to

et
us

eg
a 

tä
ie

nd
av

at
e 

Tä
itm

ise
 m

ää
r i

lm
a 

m
itt

er
ah

al
ise

 
to

et
us

et
a 

tä
ie

nd
av

at
e 

m
ee

tm
et

e 
võ

tm
ise

ks

585,0 1 000,0 E/K 1 585,0 SESAR 2020 216,9 128,6 120,2 E/K 465,7 29% 29%
1 755,0 1 228,6 965,3 3 948,9 CS2 816,7 288,0 157,6 801,7 2 064,0 52% 42%
1 638,0 1 425,0 E/K 3 063,0 IMI2 241,9 144,0 83,9 E/K 469,8 15% 15%

665,0 95,0 285,0 1 045,0 FCH2 318,8 5,4 7,7 636,3 968,2 93% 44%
1 185,0 1 657,5 E/K 2 842,5 ECSEL 512,0 11,3 694,1 E/K 1 217,4 43% 43%

975,0 975,0 1 755,0 3 705,0 BPT 264,6 21,2 36,8 699,9 1 022,5 28% 17%
398,0 350,0 120,0 868,0 S2R 158,9 28,2 63,7 160,4 411,2 47% 34%

7 201,0 6 731,1 3 125,3 17 057,4 Kokku 2 529,8 626,7 1 164,0 2 298,3 6 618,8 39% 31%

Liikmete sissemaksed
(vastavalt asutamismäärusele)

Liikmete sissemaksed
(seisuga 31.12.2018)

(1) Mitterahaline toetus ühisettevõtte põhitegevusele
(2) Mitterahaline toetus ühisettevõtte töökavast väljapoole jäävatele lisategevustele
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34 Nelja ühisettevõtte (CS, FCH, BPT, S2R) puhul võimaldavad asutamismäärused 
erasektorist pärit liikmetel teha täiendavate tegevuste jaoks mitterahalisi sissemakseid 
väljaspool ühisettevõtte töökava. Tabelist 2 nähtub, et 2018. aasta lõpuks koosnes 
tööstusharu esindavate liikmete sissemaksete põhiosa nende tegevustega 
deklareeritud kuludest. 

35 Põhitegevusele antava mitterahalise toetuse kasutusmäär oli 25% ning 
täiendavale tegevusele suunatud mitterahalise toetuse kasutusmäär peaaegu 75%. 
Kuna täiendavatesse tegevustesse investeeritud mitterahalist toetust ei pea 
raamatupidamise aastaaruannetes avalikustama, puuduvad meil volitused selle 
auditeerimiseks.  

36 Juhime tähelepanu asjaolule, et BPT asutamismäärust muudeti 2018. aastal, et 
võimaldada tööstusharu esindavatel liikmetel arvestada oma rahalist toetust projekti 
tasandil. Sellegipoolest on meie arvates endiselt suur oht, et tööstusharu esindavad 
liikmed ei suuda ühisettevõtte tegevuskulude katmiseks enne BPT programmi 
lõppemist eraldada kohustuslikku minimaalset rahalist toetust (182,5 miljonit eurot). 
Sellest lähtudes otsustas komisjon 2018. aasta lõpus vähendada ühisettevõtte 2020. 
aasta 205 miljoni euro suurust eelarvet 140 miljoni euro võrra. 

Maksete sisekontrollid  

37 Ühisettevõtted on loonud finants- ja tegevusalaste dokumentide kontrollil 
põhinevad eelkontrollimenetlused. Seitsmenda raamprogrammi vahe- ja lõppmaksete 
suhtes teevad sõltumatud audiitorühingud ühisettevõtete tellimusel järelauditeid 
toetusesaajate juures, programmi „Horisont 2020“ väljamaksetaotluste suhtes teeb 
aga järelauditeid toetusesaajate juures komisjoni ühine audititeenistus.  

38 FP7 toetusmaksete järelauditite tulemuste põhjal (2018. aasta lõpu seisuga) olid 
kõigi ühisettevõtete (v.a ECSEL) esitatud allesjäänud veamäärad 2% suurusest olulisuse 
piirmäärast väiksemad. Kinnitasime selle tulemuse lõplike toetusmaksete substantiivse 
kontrolli abil. Riiklike rahastamisasutuste kasutatavad erinevad auditimetoodikad ja -
protseduurid ei võimalda aga arvutada ühisettevõtte ECSEL ühtset veamäära ega 
allesjäänud veamäära FP7 maksete kohta. Nende maksete puhul kohaldasime kogu 
FP7 suhtes DG RTD arvutatud allesjäänud veamäära (2018. aasta lõpu seisuga oli see 
3,36%). Arvestades FP7 maksete väikest osakaalu 2018. aastal, jääb ühisettevõtte 
ECSEL põhitegevusega seotud maksete veamäär sellel aastal allapoole olulisuse 
piirmäära. 
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39 Programmi „Horisont 2020“ toetusmaksete puhul teatasid kõik programmi 
„Horisont 2020“ projekte rakendavad ühisettevõtted 2018. aasta lõpus, et järelauditite 
tulemuste põhjal oli allesjäänud veamäär 2% suurusest olulisuse piirmäärast väiksem. 
Meiepoolne komisjoni ühise audititalituse ja väliste audiitorühingute audititegevuse 
kontrollimine ning valikulised korduskontrollid toetusesaajate juures kinnitasid seda 
tulemust. 

40  Meie kontrollid viitasid aga ka samadele leidudele, mis sisalduvad meie 2018. 
aasta aastaaruande 5. peatükis4. Vaatasime valimi alusel läbi nii komisjoni ühise 
audititalituse kui ka tema lepinguliste välisaudiitorite tehtud järelauditid kõigi 
programmi „Horisont 2020“ tegevusi rakendavate ELi asutuste tehtud toetusmaksete 
kohta. Mõne läbivaadatud toimiku puhul leidsime ebajärjekindlust valimite 
moodustamises ja puudusi auditileidude dokumenteerimises ja aruandluses, samuti 
auditiprotseduuride kvaliteedis. Lisaks leidsime veamäära arvutamisel metoodikaalase 
puuduse: ehkki järelauditid saavutavad harva oma eesmärgi kontrollida maksimaalselt 
suurt hulka heakskiidetud kulusid, arvutatakse veamäära süstemaatiliselt kõigi 
heakskiidetud kulude, mitte tegelikult auditeeritud summa põhjal. Selle tagajärjel 
näidatakse veamäära võrreldes meie metoodikal põhineva hinnangulise veamääraga 
tegelikust väiksemana. 

Projektijuhtimine ja toetuste haldamine 

41 2018. aastal algatas S2R esimest korda kindlasummalist rahastamiskava sisaldava 
katselise projektikonkursi, mis oli avatud ainult tema liikmetele. Hindamisprotsessi 
käigus leidsid finantseksperdid olulisi lahknevusi rahastamistaotluste ja toetusesaajate 
varasemate finantsandmete vahel.  

42 BPT puhul jäi 2018. aasta konkursi ülesehituse ja ettepanekute paremusjärjestuse 
käsitlemise tõttu rahastamata üks konkursi kahest juhtteemast, kuigi mõlema teema 
kohta olid esitatud toetuskõlblikud ja väga hea hinnangu saanud ettepanekud. SESARi 
puhul on puudused Euroopa ühendamise rahastu 2018. aasta projektikonkursi 
ülesehituses viinud kattuvuste ja ebajärjekindluseni toetuse andmise kriteeriumide 
vahel, mis seab ohtu toetuse hindamise üldise tulemuslikkuse. 

                                                      
4 Vt kontrollikoja 2018. aasta aastaaruande 5. peatükk „Konkurentsivõime majanduskasvu ja 

tööhõive tagamiseks”, moodul 2.  



 27 

 

43 Oleme koos välisekspertidega juba aastaid soovitanud F4E-l juurutada 
tulemuspunktide süsteemi (EVM)5, et mõõta tulemuslikkust projektide tehnilise 
edenemise ning selle käigus kantud kulude põhjal. Kuigi F4E jätkas 2018. aastal ITERi 
krediidisüsteemi kasutamist oma projekti edenemise jälgimiseks, kiitis juhatus 2019. 
aasta aprillis heaks oma EVMi süsteemi ajutise töörühma ettepaneku. 

Eelmiste aastate auditileidude põhjal võetud meetmed 

44 Enamikul juhtudest võtsid ühisettevõtted parandusmeetmeid, et käsitleda meie 
eelmistes iga-aastastes eriaruannetes esitatud tähelepanekuid ja kommentaare. 
Joonisel 7 on näidatud, et 30 tähelepaneku suhtes, mida ei olnud 2017. aasta lõpuks 
käsitletud, võeti parandusmeetmeid aastal 2018: 20 tähelepaneku (67%) suhtes võeti 
meetmeid ja 10 tähelepaneku (33%) suhtes oli 2018. aasta lõpus meetmete võtmine 
endiselt pooleli. Üksikasjalikud andmed on esitatud aastaaruande 3. peatükis 
sisalduvates lisades. 

Joonis 7. Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

                                                      
5 EVM aitab projektijuhtidel projekti tulemuslikkust mõõta. See on projektide süstemaatilise 

järelevalve protsess, mida kasutatakse projekti edenemisest kõrvalekaldumise 
avastamiseks, tuginedes tehtud töö ja kavandatud töö võrdlemisele. Seda kasutatakse 
kulude ja ajakava kontrollimiseks ning selleks, et esitada kvantitatiivseid andmeid projektide 
kohta otsuste tegemiseks. Projektikirjeldus on EVMi oluline osa ja see on kogu EVM-iga 
seotud tegevuse võrdluspunkt. 

Lõpetatud
67 %

Pooleli
33 %

Lõpetatud Pooleli
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Muud ühisettevõtetega seotud auditid 
ja ülevaated 
45 2018. ja 2019. aastal esitasime ka mitu eriaruannet ja ülevaadet, milles viidati 
ühisettevõtetele (vt joonis 8) 
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Joonis 8. Muude hiljuti ühisettevõtete kohta koostatud Euroopa Kontrollikoja väljaannete audititulemused 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Kontrollikoja eriaruanne nr 28/2018: 
Enamik programmi „Horisont 2020“ kaasatud 
lihtsustamismeetmetest on küll 
toetusesaajate elu lihtsamaks teinud, kuid 
paranemiseks on veel ruumi

Programm „Horisont 2020“ pakub rahastust 
teadusalastes koostööprojektides osalevatele 
teadlastele, uurimisinstituutidele, ülikoolidele, 
eraettevõtetele ja avaliku sektori asutustele kas üksikult 
või konsortsiumidena. See 2014.–2020. aasta perioodiks 
eraldatud 76,4 miljardi euro suuruse eelarvega 
programm on maailma suurim avaliku sektori 
teadusuuringute ja innovatsiooni programm.

Uurisime auditiga, kas programmiga „Horisont 2020“ 
tehtud muudatused on toetusesaajate halduskoormust 
tulemuslikult vähendanud. Jõudsime järeldusele, et 
suurem osa l ihtsustamismeetmeid on olnud 
tulemuslikud, kuigi mitte kõik meetmed ei andnud 
soovitud tulemust ning endiselt on paranemisruumi. 
Toetusesaajad vajavad kasutajasõbralikumaid suuniseid 
ja töövahendeid ning komisjon peab jätkama uute 
rahastamiskavade sobivuse ja kasutatavuse katsetamist. 
Tähtis on ka eeskirjade stabiilsus, sest toetusesaajad 
suudavad keeruliste tingimustega küll  kohaneda, kuid 
juhiste sage muutmine võib tekitada segadust ja 
ebakindlust.

Täielikud auditijäreldused, nendega seotud soovitused ja 
auditeeritava vastused on kättesaadavad kontrollikoja 
veebisaidil eca.europa.eu.

Kontrollikoja eriaruanne nr 11/2019: 
 ELi lennuliikluse korraldamise ajakohastamist 
käsitlev määrus annab lisaväärtust, kuid 
rahastamine oli suures osas ebavajalik –
SESARi kasutuselevõtt

2005. aastal käivitas EL programmi SESAR, et ühtlustada 
ja ajakohastada lennuliikluse korraldamise süsteeme ja 
menetlusi kogu Euroopas. Nende süsteemide 
väljatöötamine on traditsiooniliselt toiminud ri igi 
tasandil. Kokku on EL aastatel 2005–2020 SESARile
eraldanud 3,8 miljardit eurot, millest 2,5 miljardit eurot 
oli  ette nähtud süsteemide ja menetluste kasutuselevõtu 
toetamiseks.

Auditi  käigus uurisime ELi sekkumist ühtse Euroopa taeva 
algatuse tehnoloogiasamba SESARi kasutuselevõtu 
etappi. Jõudsime järeldusele, et ELi reguleeriv sekkumine 
ühisprojektide näol annab lisaväärtust. Leidsime siiski, et 
ELi rahastamine lennuliikluse korraldamise 
ajakohastamise toetamiseks ei olnud suures osas vajalik 
ning et rahastamise haldamisel esineb mõningaid 
puudusi. Esitame Euroopa Komisjonile ka mitmeid 
soovitusi, et paremini toetada lennuliikluse korraldamise 
ajakohastamist.

Täielikud auditijäreldused, nendega seotud soovitused ja 
auditeeritava vastused on kättesaadavad kontrollikoja 
veebisaidil eca.europa.eu.

Ülevaatearuanne 2018: 
ELi eduka transpordisektori saavutamine: 
lahendamist vajavad probleemid

Käesolev ülevaatearuanne kirjeldab ja analüüsib ELi 
tegevust transpordivaldkonnas. Keskendume ELi 
eelarvest rahastatavatele taristuinvesteeringutele ja 
tutvustame valdkonnaüleseid probleeme, mille 
tuvastasime hil jutiste auditite käigus viie peamise 
transpordiliigi  vallas: maantee-, raudtee-, lennu-, 
sisevee- ja meretransport. 

Leidsime, et EL on teinud edusamme taristu 
arendamisel ja transpordi siseturu avamisel, kuid 
hoiatame, et l i idu transpordisektori edukuse tagamiseks 
peab EL lahendama kuus peamist sõlmküsimust. Nende 
hulka kuuluvad eesmärkide ja prioriteetide sidumine 
ressurssidega, parem planeerimine ja taristuhooldus, 
tõhus jõustamine, maanteedel toimuva kaubaveo 
vähendamine ning ELi l isaväärtuse tagamine. 

Käesolev ülevaatearuanne tagab sidusrühmadele ja 
huvitatud pooltele selge ja kättesaadava teabe, 
ergutades sellega sidusrühmi parandama meetmeid 
ja/või neid paremini koordineerima, et anda ELi 
pingutustele transpordipoliitika eesmärkide 
saavutamiseks l isaväärtust.

Täielikud auditijäreldused, nendega seotud soovitused ja 
auditeeritava vastused on kättesaadavad kontrollikoja 
veebisaidil eca.europa.eu.




	Sisukord
	Kokkuvõte
	Mida me auditeerime
	Õiguslik vorm ja asutamine
	Ühisettevõtted tegutsevad programmi „Horisont 2020“ ja Euratomi raames
	Programmi „Horisont 2020“ erimeetmeid viivad praegu ellu kaheksa ühisettevõtet
	Üks ühisettevõte loodi ITERi jaoks

	Juhtimiskord
	Ühisettevõtete rahastamine ja ressursid aastal 2018
	Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus

	Meie audit
	Meie volitused
	Teiste töö kasutamine
	Meie riskihindamine

	Ühisettevõtete 2018. aasta auditite üldtulemused
	Märkusteta arvamused …
	… kõigi ühisettevõtete raamatupidamisarvestuse kohta, kuid F4E puhul lisatud asjaolu rõhutamine seoses ELi panusega ITERisse
	… kõigi ühisettevõtete raamatupidamise aastaaruannete aluseks olevate tulude kohta
	… kõigi ühisettevõtete raamatupidamise aastaaruannete aluseks olevate maksete kohta

	Meie tähelepanekud käsitlevad ka parandamist vajavaid valdkondi
	Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine
	Ühisettevõtete tegevuse rakendamise tase FP7 raames ja liikmete toetus
	Ühisettevõtete tegevuse rakendamise tase programmi „Horisont 2020“ raames ja liikmete toetus
	Maksete sisekontrollid
	Projektijuhtimine ja toetuste haldamine

	Eelmiste aastate auditileidude põhjal võetud meetmed

	Muud ühisettevõtetega seotud auditid ja ülevaated

