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Audiitorid kiitsid heaks kõigi ELi ühisettevõtete 2019. aasta 
raamatupidamise aastaaruanded 

Euroopa Kontrollikoda on andnud heakskiitva hinnangu kõigile ELi ühisettevõtetele – need on 
ELi tööstusharude, teadusasutuste rühmade, rahvusvaheliste organisatsioonide ja liikmesriikide 
avaliku ja erasektori partnerlused –, esitades nende raamatupidamise aastaaruannete ja 
finantstehingute kohta märkusteta arvamused. Kuid nagu ka varasematel aastatel, juhivad 
audiitorid taas tähelepanu ühisettevõttele Fusion for Energy (F4E), eelkõige seoses kulude 
edasise suurenemise ja viivituste ohuga rahvusvahelise katsetermotuumareaktori (ITER) projekti 
rakendamisel. 

„Ühisettevõtete lisaväärtus seisneb selles, et EL, erasektori tööstusharud ja teadusringkonnad on 
partnerid, kes tegutsevad ühiste hüvede nimel. See toob kaasa innovatsiooni ja majanduskasvu,“ 
ütles auditi eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Ildikó Gáll-Pelcz. „Meie 2019. aasta audit 
kinnitab, et nende finantsjuhtimine on hea, kuigi mitut aspekti, näiteks hangete, toetusmaksete ja 
personali haldamist saab veelgi parandada.“  

Ühisettevõtted asutatakse teadusuuringute- ja innovatsioonialaseks tegevuseks konkreetsetes 
valdkondades, mille on neile määranud nõukogu. Peamiselt kasutavad nad projektikonkursse, et 
valida rahastamiseks välja parimad projektid. Euroopa Komisjon on ühisettevõtete avaliku sektori 
liige ja esindab ELi. 2019. aastal toetas ta ühisettevõtete teadusuuringute- ja innovatsioonialast 
tegevust ligikaudu 1,9 miljardi euroga. Erasektori partnerite hulka kuuluvad tööstusharude 
esindajad, mitmesugused teadusasutuste rühmad ja rahvusvahelised organisatsioonid. Nad 
annavad peamiselt mitterahalist toetust, viies ellu ühisettevõtete tegevust, millesse nad 
investeerivad oma raha ja inimressursse, vara ja tehnoloogiat. 

Audiitorid kiitsid heaks kõigi ühisettevõtete 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanded, mis 
tähendab, et aruanded kajastavad usaldusväärselt nende finantsolukorda ning et nende makse- ja 
tulutehingutes ei esine raamatupidamiseeskirjade kohaselt olulisi vigu. Audiitorid aga täheldasid 
mitmesuguseid parandamist vajavaid küsimusi. Näiteks kuigi maksete sisekontrollimehhanismid 
olid üldiselt tõhusad ja hoidsid veamäärad allpool 2% suurust olulisuse piirmäära, esines mitmes 
ühisettevõttes jätkuvalt puudusi hanke-, toetuste andmise ja värbamismenetlustes. 
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Audiitorid kontrollisid ka ühisettevõtete tegevuse rakendamise määra. Ühisettevõtted, mis 
kuuluvad teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse seitsmenda raamprogrammi (FP7) ja 
üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) programmi alla ja mis loodi ELi 2007.–2013. aasta 
eelarvetsükli (mitmeaastase finantsraamistiku) raames, on lõpetamise etapis. Audiitorite sõnul on 
nad olnud väga edukad projektide rakendamisel ja erasektori partnerite kaasamisel (saavutatud on 
90% ühisettevõtete asutamismäärustes seatud eesmärkidest). Seevastu mõned programmi 
„Horisont 2020“ alla kuuluvad ühisettevõtted on eesmärkide täitmise ajakavast maas. Kuigi nende 
kavandatud kestus oli enamasti 10 aastat (2014–2024), leidsid audiitorid, et praeguseks on 
programmist „Horisont 2020“ ja sellega seotud lisategevustest ellu viidud ainult keskmiselt 51%. 
Samas olid ühisettevõtted, kes programmi „Horisont 2020“ kõnealuste tegevustega tegelevad, 
viinud 2019. aasta lõpuks juba lõpule enamiku projektikonkurssidest ning valinud võitjad ja/või 
allkirjastanud lepingud keskmiselt 78% oma kavandatud tegevuste suhtes. 

Seoses ühisettevõttega Fusion for Energy (F4E) hoiatavad audiitorid käesoleval aastal taas, et ELi 
osalust ITERi tuumasünteesiprojektis Cadarache’is (Prantsusmaa) ohustavad praeguse 
heakskiidetud projektikirjeldusega võrreldes kulude suurenemine ja rakendamisega viivitamine, 
ning juhivad tähelepanu tagajärgedele, mida Ühendkuningriigi väljaastumine liidust võib kaasa 
tuua pärast 2020. aastat. Peale selle seavad audiitorite sõnul puudused F4E hangete planeerimises 
ning personali- ja projektijuhtimises ohtu tema tegevuse tulemuslikkuse.  

Taustteave 

Enamik ELi ühisettevõtteid asub Brüsselis, välja arvatud F4E, mis asub Barcelonas, ja EuroHPC, mis 
asub Luxembourgis. Viimase raamatupidamist ei auditeeritud 2019. aastal, vaid auditeeritakse 
seoses eelarveaastaga 2020.  

 
Kokkuvõttev dokument „ELi ühisettevõtete 2019. aasta auditi lühikokkuvõte“ ja üksikasjad iga 
ühisettevõtte kohta on kättesaadavad kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu) ELi 23 keeles.  

Pressikontakt: 
Claudia Spiti – e-post: claudia.spiti@eca.europa.eu, mobiil: +352 691 553547 

F4E Tuumasünteesienergeetika arendamine 
BPT Biotoorainel põhinev tööstus 
CS – Clean Sky Keskkonnasäästliku õhutranspordi tehnoloogiad 
IMI Innovaatiliste ravimite algatus 
FCH Kütuseelementide ja vesiniku valdkond 
SESAR Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteem 
ECSEL Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine 

l k k k d   d  l S2R Shift2Rail uuenduslikud raudteelahendused 
EuroHPC Euroopa maailmatasemel superarvutite ökosüsteemi 

arendamine  
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