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Euroopa Liidu Lennundusohutusamet
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Euroopa Nanotehnoloogiaalgatuse Nõuandekogu
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Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut
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Euroopa Liit
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Euroopa Liidu asutuste võrgustik
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Euroopa Aatomienergiaühendus
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Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte
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Saavutatud väärtuse analüüs

FP7

Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse
seitsmes raamprogramm (2007–2013)
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1. peatükk
ELi ühisettevõtted ja kontrollikoja audit

6

Sissejuhatus
1.1. Euroopa Kontrollikoda on Euroopa Liidu (EL) rahaliste vahendite välisaudiitor1.

ELi välisaudiitorina tegutseme liidu kodanike finantshuvide sõltumatu kaitsjana, aidates
parandada ELi finantsjuhtimist. Lisateavet meie töö kohta leiab meie
tegevusaruannetest, aastaaruannetest ELi eelarve täitmise kohta, eriaruannetest,
ülevaatearuannetest ning arvamustest finantsjuhtimisalase mõjuga uute või
ajakohastatud ELi õigusaktide ja muude otsuste kohta.

1.2. Meile antud mandaadi alusel auditeerime igal aastal ELi ühisettevõtete

(edaspidi „ühisettevõtted“) raamatupidamise aastaaruandeid ning nende aluseks
olevaid tehinguid; ühisettevõtted on avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevad
asutused, mis on loodud vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 187 ja
(ühisettevõtte Fusion for Energy (F4E) puhul) Euroopa Aatomienergiaühenduse
(Euratom) asutamislepingu artiklitele 45–51.

1.3. Käesolevas aruandes esitatakse ühisettevõtete eelarveaasta 2020 auditi
tulemused. Aruanne on üles ehitatud järgmiselt:
o

1. peatükis kirjeldatakse ühisettevõtteid ja meie auditi iseloomu;

o

2. peatükis esitatakse üldised audititulemused;

o

3. peatükk sisaldab kinnitavat avaldust kõigi üheksa ühisettevõtte kohta, samuti
meie arvamusi ja tähelepanekuid esiteks ühisettevõtete raamatupidamise
aastaaruannete usaldusväärsuse ning teiseks nende aluseks olevate tehingute
seaduslikkuse ja korrektsuse kohta koos kõigi küsimuste ja tähelepanekutega, mis
ei sea kõnealuseid arvamusi kahtluse alla.

1.4. Kokkuvõttes kinnitas ühisettevõtete 31. detsembril 2020. aastal lõppenud

eelarveaasta audit varasematel aastatel saadud positiivseid tulemusi. Iga ühisettevõtte
kohta esitatud kinnitava avalduse kaudu esitasime
o

märkusteta arvamused kõigi üheksa ühisettevõtte raamatupidamise
aastaaruannete usaldusväärsuse kohta;

o

märkusteta arvamused kõigi üheksa ühisettevõtte raamatupidamise
aastaaruannete aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta.

1

Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELT C 326, 26.10.2012, lk 169–171) artiklid 285–287.
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1.5. Sellele vaatamata tõime välja parandamist vajavad valdkonnad, mida

kirjeldasime muu asjaolu punktides ning tähelepanekutes, mis ei sea auditiarvamusi
kahtluse alla.
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ELi ühisettevõtted
Avaliku ja erasektori partnerlus kui võimas vahend
teadusuuringute ja innovatsiooni edendamiseks Euroopas

1.6. Ühisettevõtted on komisjoni ja tööstusharude ning mõningatel juhtudel ka
teadus- või valitsustevaheliste organisatsioonide partnerlused, mis on loodud ELi
toimimise lepingu artikli 187 alusel või ühisettevõtte F4E puhul Euratomi lepingu
artiklite 45–51 alusel, et toetada turupõhiseid projekte teadusuuringute ja
innovatsiooni strateegilistes valdkondades. Joonisel 1.1 on kujutatud üheksa
ühisettevõtet ja konkreetsed teadus- ja innovatsioonivaldkonnad, milles nad
tegutsevad.

9

Joonis 1.1. ELi ühisettevõtted

DIGITALISEERIMINE

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

1.7. Ühisettevõtted kui iseseisvad juriidilised isikud koostavad ise oma

teadusuuringute kavad ja annavad toetusi, peamiselt avatud projektikonkursside
kaudu. Erandiks on ühisettevõte F4E, kes vastutab ELi panuse andmise eest
rahvusvahelise katsetermotuumareaktori (ITER) projekti, ja Euroopa kõrgjõudlusega
andmetöötluse ühisettevõte (EuroHPC), mis käivitab peamiselt hankeid Euroopa
superarvutite soetamiseks ja hooldamiseks.

1.8. Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda

raamprogrammi (FP7) alusel võttis nõukogu komisjoni ettepanekul vastu määrused,
mille alusel loodi esimesed kuus ühisettevõtet: Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna
juhtimissüsteem (SESAR), Clean Sky (CS), innovatiivsete ravimite algatus (IMI),
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kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte (FCH), nanoelektroonika
ühisettevõte (ENIAC) ja manussüsteemide ühisettevõte (ARTEMIS).

1.9. Kõigi FP7 raames asutatud ühisettevõtete tegevust pikendati 2014. aastal

programmi „Horisont 2020“ raames veel 10 aastat (st kuni 2024. aastani) ja ELi
rahaline toetus ühisettevõtetele kahekordistus. Lisaks loodi kaks uut ühisettevõtet –
biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT) ja ühisettevõte Shift2Rail
(S2R), ning ARTEMIS ja ENIAC ühendati üheks ühisettevõtteks ECSEL – Euroopa
juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel
(vt joonis 1.2).

Joonis 1.2. Euroopa ühisettevõtete areng

Üleminek tegevusalasele
sõltumatusele
Üleminek tegevusalasele
sõltumatusele

Üleminek
tegevusalasele
sõltumatusele

Üleminek
tegevusalasele
sõltumatusele

Üleminek
tegevusalasele
sõltumatusele

Üleminek
tegevusalasele
sõltumatusele

Üleminek
tegevusalasele
sõltumatusele

Üleminek
tegevusalasele
sõltumatusele

Allikas: Euroopa Komisjon ühisettevõtete asutamist käsitlevate nõukogu määruste põhjal, Euroopa
Kontrollikoja kohandatud andmed.

1.10. Ühisettevõtted erinevad üksteisest oma teadusuuringute ja innovatsiooni

valdkondade, eesmärkide ja rahastamise poolest. Tabelis 1.1 antakse ülevaade
üheksast olemasolevast ühisettevõttest.
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Joonis 1.1. Ülevaade ELi ühisettevõtetest

Ühisettevõte

Teadusuuringute valdkond

SESAR

Euroopa lennuliikluse uue
Lennuliikluse korraldamine
põlvkonna juhtimissüsteem

CLEAN SKY

Clean Sky ühisettevõte

Keskkonnahoidlikud
õhusõidukid

Töötajate koguarv
2020. aasta lõpus
Teadusuuringute
(ajutised
raamprogramm,
teenistujad,
millesse tehti makseid
lepingulised
2020. aastal
töötajad, lähetatud
riiklikud eksperdid)

Isemajandav
alates

2020. aasta
lõplik eelarve
(miljonites
eurodes)

2007

119,5

42

HORISONT 2020,
EUROOPA
ÜHENDAMISE
RAHASTU

DG MOVE

2006

356,6

44

HORISONT 2020

DG RTD

SEITSMES
RAAMPROGRAMM,
HORISONT 2020
SEITSMES
RAAMPROGRAMM,
HORISONT 2020

Partnerpeadirektoraat

IMI

Innovatiivsete ravimite
algatus

Innovatiivsed ravimid

2009

241,6

56

FCH

Kütuseelementide ja
vesiniku valdkonna
ühisettevõte

Kütuseelemendid ja
vesinik

2010

103,8

29

ECSEL

Euroopa juhtpositsiooni
tugevdamine
Elektroonikakomponendid
elektroonikakomponentide ja -süsteemid
ja -süsteemide toel

2014

215,8

31

SEITSMES
RAAMPROGRAMM,
HORISONT 2020

DG CONNECT

BPT

Biotoorainel põhineva
tööstuse ühisettevõte

Biotoorainel põhinev
tööstus

2015

196,6

23

Programm
„Horisont 2020“

DG RTD

S2R

Shift2Rail uuenduslikud
raudteelahendused

Euroopa raudteeliiklus

2016

75,8

24

Programm
„Horisont 2020“

DG MOVE

EuroHPC

Euroopa kõrgjõudlusega
andmetöötlus

Superarvutite arendamine
ja suurandmete
töötlemine

2020

181,5
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„HORISONT 2020“,
EUROOPA
ÜHENDAMISE
RAHASTU

DG CONNECT

F4E

Fusion for Energy (ITER)

Tuumasünteesienergia
arendamine ja
tutvustamine

2008

816,4

453

Euratom

DG ENER

DG RTD

DG RTD

Allikas: Euroopa Kontrollikoda ühisettevõtete andmete põhjal.

Programmi „Horisont 2020“ raames tegutsevad ühisettevõtted

1.11. Need ühisettevõtted rakendavad programmi „Horisont 2020“ teadus- ja
innovatsioonistrateegia konkreetseid osi transpordi, energeetika, tervishoiu,
biotoorainel põhinevate tööstusharude ning elektroonikakomponentide ja -süsteemide
valdkonnas.

1.12. Ühisettevõte Clean Sky (CS) töötab välja uue põlvkonna
keskkonnasõbralikumaid õhusõidukeid. Tema peamised saavutused on avatud tiiviku
näidis, laminaarsed tiivad, kerghelikopterite uuenduslikud tiivikulabad ja
kõrgsurvemootor, uuenduslikud jääandurid ja täiustatud avioonikasüsteemid.

1.13. Innovatiivsete ravimite algatuse ühisettevõtte (IMI) eesmärk on kiirendada
innovatiivsete ravimite väljatöötamist, eriti valdkondades, kus on rahuldamata
ravialaseid või sotsiaalseid vajadusi. Tema peamised saavutused on sadade haiglate ja
laboratooriumide üleeuroopaline võrgustik antibiootikumide väljatöötamise
edendamiseks, testide tegemine, et parandada ravimite ohutust, uus käsitlusviis
dementsuse ravimise kliiniliste uuringute jaoks ning parem arusaamine haiguste, nagu
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diabeedi, reumatoidartriidi ja raske astma algpõhjustest ning koroonaviiruse
nakkustega võitlemise ravi ja diagnostika arendamine.

1.14. Ühisettevõte Shift2Rail (S2R) püüab saavutada innovatsiooni raudteesektoris,
et toetada Euroopa ühtse raudteepiirkonna valmimist. Tema peamised eesmärgid on
raudteetranspordi olelusringi kulude vähendamine poole võrra, raudtee
läbilaskevõime kahekordistamine ning usaldusväärsuse ja täpsuse suurendamine
kuni 50%.

1.15. Euroopa taeva lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi ühisettevõte

(SESAR) tegeleb järgmise põlvkonna lennuliikluse korraldamise väljatöötamisega
kooskõlas Euroopa lennuliikluse korraldamise üldkavas kirjeldatud visiooniga ning
panustab Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni ülemaailmse
koostalitlusvõime koordineerimisse Euroopa tasandil. Tema peamised saavutused on
seni olnud maailma esimene lend neljas dimensioonis (3D + aeg), kaugjuhitavad
torniteenused, lennu- ja kütuseheite vähendamine vabalt valitavate marsruutide abil
ning sujuv teabevahetus kõigi teenuseosutajate ja lennuliikluse korraldamisega seotud
teabe kasutajate vahel.

1.16. Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte (FCH) töötab välja

transpordi, energia ja salvestamise keskkonnasõbralikke lahendusi. Selle senised
peamised saavutused hõlmavad keskkonnahoidlikus ühistranspordis kütuseelemendiga
busside kasutamist; parema tulemuslikkuse ja väiksemate kuludega
kütuseelemendipatareide jaoks ELi väärtusahela loomist; elektrolüüsitehnoloogia
arendamist vesiniku tootmiseks; soojus- ja elektrienergia mikrokoostootmisüksuste
arendamist ja turustamist; materjalide paremat toimivust ja vastupidavust ning
komponentide ja süsteemide väiksemaid kulusid. Alates 2016. aastast edendab FCH ka
piirkondade algatust, mis hõlmab rohkem kui 90 piirkonda ja linna ning 55 tööstusharu
esindavat partnerit, ning edendab koostoimet ja aruka spetsialiseerumise alaseid
jõupingutusi Euroopas.

1.17. Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT) rakendab

Euroopas teadusuuringute ja innovatsiooni programmi, milles hinnatakse selliste
taastuvate bioloogiliste ressursside olemasolu, mida saaks kasutada bioressursipõhiste
materjalide tootmiseks, ning toetatakse sellest lähtudes jätkusuutlike biotoorainel
põhinevate väärtusahelate loomist. BPT peamine saavutus on seni olnud mitme
uuendusliku bioressursipõhise toote tootmine.
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1.18. Ühisettevõte ECSEL (Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine

elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel) on kolmepoolne –
ELi/tööstusliitude/osalevate riikide – rahastamisprogramm, millega toetatakse
maailmatasemel elektroonikakomponente ja -süsteeme. ECSEL aitab oluliselt kaasa
digitaalse innovatsiooni kujundamisele, võimaldades arukaid ja jätkusuutlikke
lahendusi sellistes olulistes sektorites nagu liikuvus, tervishoid, keskkond, energeetika
ja digitaalühiskond. Seega kujutab see endast strateegilist programmi, mis vastab
Euroopa rohelise kokkuleppe ja digiajastule vastava Euroopa eesmärkidele,
suurendades samal ajal ELi üldist konkurentsivõimelist tootmisvõimet.

1.19. Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte (EuroHPC) on ELi ja

teiste Euroopa riikide ühine algatus, mille eesmärk on arendada Euroopas
maailmatasemel superarvutite ökosüsteemi. EuroHPC sai iseseisvaks 23. septembril
2020 ja seda auditeeriti esimest korda eelarveaastal 2020.

Euratomi raames tegutsev F4E

1.20. ITERi projekt algatati ametlikult 1988. aastal, kuigi see oli juba mitu aastat

tegelenud kontseptsioonide ja projekteerimisega. 21. novembril 2006 sõlmisid
projektiosalised ametliku kokkuleppe, et ehitada ja käitada sellist katselist rajatist, mis
demonstreeriks termotuumasünteesi kui tulevase säästva energiaallika teaduslikku
elujõulisust. ITERi leping jõustus 24. oktoobril 2007, mil ITERi Rahvusvaheline
Termotuumaenergeetika Organisatsioon (ITER-IO) õiguslikult asutati. ITERi
organisatsioon asub Saint-Paul-lès-Durance’is (Prantsusmaa) ning tema peamised
tuumasünteesirajatised rajatakse Cadarache’is (Prantsusmaa).

1.21. Projektis osaleb seitse ülemaailmset partnerit: EL, keda esindab Euroopa

Aatomienergiaühendus (Euratom) 2, Ameerika Ühendriigid, Venemaa, Jaapan, Hiina,
Lõuna-Korea ja India. EL 3 on võtnud endale juhtrolli, kattes 45% ehituskuludest. Teiste
ITERi liikmete osa on umbes 9% liikme kohta (vt joonis 1.3). Kulude jaotust
muudetakse tegevusetapis ning siis katab Euroopa 34% tegevuskuludest

2

Euratomi liikmed on ELi liikmesriigid ning assotsieerunud riigid Šveits ja Ühendkuningriik.

3

ELi liikmesriigid ja assotsieerunud riigid Šveits ja Ühendkuningriik.
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1.22. Umbes 90% liikmete sissemaksetest tehakse mitterahalise sissemaksena. See
tähendab, et raha ülekandmise asemel tarnivad liikmed komponendid, süsteemid ja
hooned otse ITER-IO-le. ITERi ehitamiseks on vaja üle 10 miljoni komponendi ja
süsteemi. Mitterahaliste sissemaksetena tarnitavate osade tootmise jaotus põhines nii
iga liikme huvidel kui ka liikmete tehnilisel ja tööstuslikul suutlikkusel.
Põhikomponendid toodetakse (vt joonis 1.3) üle kogu maailma. Näiteks on
vaakumkambri sektorite tootmine jagatud ELi (viis sektorit) ja Korea (neli sektorit)
vahel; keskne solenoid on Ameerika Ühendriikide ja Jaapani vaheline koostöö;
divertorite tootmine ja katsetamine jaguneb ELi, Venemaa ja Jaapani vahel; India ja
Ameerika Ühendriigid jagavad vastutust krüostaatmahutite ja jahutusveesüsteemide
eest; üldsüsteemi toodavad Hiina, EL, Korea, Venemaa ja Ameerika Ühendriigid ning
ITERi magnetite tootmises osalevad kõik liikmed peale India.

Joonis 1.3. ITERi liikmete osamaksed
Krüostaatanum

Venemaa

Muu

Kokkupanek

India

Jahutusveesüste
emid

USA

EL

Magnetsüsteemid
ja Solenoid

CODACdiagnostika
Elektritoite
jaotusvõrk

Hiina
Korea Vabariik

Jaapan

Hooned

ITERi liikmete mitterahaliste
sissemaksete jaotus

Vaakumanumate
komponendid,
vahtpolümeerid ja
divertorid

ITERi põhikomponentide ja
süsteemide jaotus

Allikas: Euroopa Kontrollikoda ITER-IO ja F4E teabe põhjal.

1.23. Ligikaudu 75% sellest investeeringust on mõeldud uute teadmiste ning

tipptasemel materjalide ja tehnoloogia loomiseks. See annab Euroopa
kõrgtehnoloogilistele tootmisharudele ja VKEdele väärtusliku võimaluse võrsetoodete
väljatöötamiseks ja innovatsiooniks, et neid kasutada väljaspool termotuumasünteesi –
nt energiasektoris üldisemalt, lennunduses ja kõrgtehnoloogilistes seadmetes (nagu
tuumamagnetresonantsskannerid).

1.24. ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (F4E)

loodi 2007. aasta aprillis 35 aastaks kohaliku asutusena, mis vastutab Euroopa panuse
eest ITERi projekti. Selle peamised ülesanded on hallata Euratomi panust ITER-IOsse,
mis vastutab ITER-projekti rakendamise eest, ning tagada laiema lähenemisviisi
meetmed Jaapaniga termotuumaenergeetika kiireks kasutuselevõtuks. Ta koordineerib
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tegevust ja teeb vajalikke hankeid, valmistudes tuumasünteesi näidisreaktori ja sellega
seotud rajatiste, sealhulgas rahvusvahelise tuumasünteesimaterjalide kiiritusrajatise
ehitamiseks.

1.25. F4Ed rahastavad peamiselt Euratom (umbes 80%) ja ITERi asukohaliikmesriik

Prantsusmaa (umbes 20%). Komisjoni viimane prognoos ITERi projekti Euroopa osa
rahastamiseks F4E-le vajaliku Euratomi kogueelarve kohta (2018) on ligikaudu
15 miljardit eurot (jooksevhindades), mis sisaldab ka tuumaenergia käitamise kulusid
aastatel 2028–2035 4. Asukohariik (Prantsusmaa) ja Euratomi liikmesriigid (sealhulgas
assotsieerunud riigid Šveits ja Ühendkuningriik) annavad täiendavalt 3,3 miljardit eurot
(jooksevhindades).

1.26. 31. jaanuaril 2020 astus Ühendkuningriik EList ja Euratomist välja.

Ühendkuningriigi väljaastumislepingu kohane üleminekuperiood, mille jooksul peeti
Euratomiga läbirääkimisi uue partnerluslepingu üle, lõppes 31. detsembril
2020. Ühendkuningriik saab Euratomi assotsieerunud liikmesriigiks täieõiguslike
liikmesriikidega võrdsetel tingimustel, kui ratifitseeritakse Ühendkuningriigi ja ELi
vahelisele kaubandus- ja koostöölepingule lisatud protokoll Ühendkuningriigi
ühinemise kohta ELi programmidega. ELi nõukogu kiitis 2021. aasta veebruaris heaks
umbes 5,6 miljardi euro (praegustes hindades) suuruse Euratomi panuse F4Esse
mitmeaastases finantsraamistikus 2021–2027.

Ühisettevõtted paiknevad Euroopa Liidus

1.27. Seitse ühisettevõtet asub Brüsselis (SESAR, CS, IMI, FCH, ECSEL, BPT ja S2R).
EuroHPC asub Luksemburgis ja F4E asub Hispaanias Barcelonas (vt joonis 1.4).

4

Prognoosid põhinevad nõukogu otsustel 2013/791/Euratom ja (Euratom) 2021/281, millega
muudetakse nõukogu otsust 2007/198/Euratom, millega luuakse ITERi ja
tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte aastateks 2007–2027, ning
nõukogu järeldustel 7881/2018 ja nendega seotud komisjoni talituste töödokumendil, mis
käsitleb tuumaenergia kasutamise perioodi 2028–2035.
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Joonis 1.4. Euroopa Liidu ühisettevõtted, 2020

Brüssel, Belgia
SESAR
CLEAN SKY
IMI
FCH
ECSEL
BPT
S2R

Luksemburg
EUROHPC

Barcelona,
Hispaania
F4E

Cadarache,
Prantsusmaa
ITER

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

1.28. Teadus- ja innovatsioonitegevuse elluviimiseks toovad ühisettevõtted kokku

tööstus- ja teadusvaldkonna osalejaid kogu maailmas. Ligikaudu 88,5% nende
vahenditest kasutatakse ELi liikmesriikidest pärit osalejate tegevuse kaasrahastamiseks
ja ligikaudu 11,5% ELi mittekuuluvatest riikidest pärit osalejate tegevuse
kaasrahastamiseks (vt joonis 1.5).
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Joonis 1.5. Ühisettevõtete osalejad on pärit kogu maailmast
ELi osalejad
88,5% ELi toetusest
Austria
Belgia
Bulgaaria
Horvaatia
Küpros
Tšehhi
Taani
Eesti
Soome
Prantsusmaa
Saksamaa
Kreeka
Ungari
Iirimaa
Itaalia
Läti
Leedu
Luksemburg
Malta
Madalmaad
Poola
Portugal
Rumeenia
Slovakkia
Sloveenia
Hispaania
Rootsi

ELi-välised osalejad
11,5% ELi toetusest

Austraalia
Benin
Brasiilia
Kanada
Cabo Verde
Tšiili
Hiina
Egiptus
Gabon
Hong Kong
Island
India
Iisrael
Jaapan
Marshalli Saared
Põhja-Makedoonia
Norra
Panama
Venemaa Föderatsioon
Senegal
Serbia
Sierra Leone
Lõuna-Aafrika
Lõuna-Korea
Šveits
Taiwan
Tansaania
Tuneesia
Türgi
Ukraina
Ühendkuningriik
Ameerika Ühendriigid

Allikas: Euroopa Kontrollikoda CORDA andmete põhjal.

FP7 ja programmi „Horisont 2020“ raames tegutsevad
ühisettevõtted kasutavad kahe- või kolmepoolseid
juhtimismudeleid

1.29. Ühisettevõtted tuginevad samale õiguslikule struktuurile, aga igal

ühisettevõttel on eritunnused, et tegeleda innovatsiooni ja teadustegevusega
erinevates sektorites, mis hõlmavad eri turgusid. Enamik neist kasutab kahepoolset
mudelit, kus komisjon ja tööstusharusid esindavad erasektori partnerid (ning teatud
juhtudel ka teadusringkonnad) on esindatud juhatuses ja aitavad kaasa ühisettevõtte
tegevusele (CS, IMI, FCH, BPT ja S2R). Ülejäänud kasutavad kolmepoolset mudelit, mis
hõlmab osalevate riikide või valitsustevaheliste organisatsioonide, komisjoni ja
enamasti erasektorit esindavate partnerite esindajaid, kes osalevad juhatuses ja
aitavad kaasa ühisettevõtte tegevusele (ECSEL, SESAR ja EuroHPC).
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1.30. Joonisel 1.6 on esitatud ühisettevõtete üldine juhtimisstruktuur.
Joonis 1.6. Ühisettevõtete üldine juhtimisstruktuur

Juhatus
Liikmesriikide
nõuanderühm

Teadusnõuanderühm
Tegevdirektor

Siseauditi talitus ja
nõuandvad
funktsioonid

Sekretär ja
õigusametnik

Põhitegevuse
osakond

Teabevahetus ja
sidusrühmad

Finantskontroll

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Ühisettevõtete seitsmenda raamprogrammi ning programmi
„Horisont 2020“ teadus- ja innovatsioonitegevust rahastavad
kõik liikmed koos

1.31. Kõik liikmed osalevad ühisettevõtete teadus- ja innovatsioonitegevuse

rahastamises. Ühest küljest pakub komisjon rahalist toetust FP7 ja programmi
„Horisont 2020“ jaoks, et EL kaasrahastaks ühisettevõtete teadus- ja
innovatsiooniprojekte. SESARit rahastati ka üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T)
programmist 5 eelmise mitmeaastase finantsraamistiku (2007–2013) raames. SESAR ja
EuroHPC saavad praeguse mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) raames
täiendavaid rahalisi vahendeid Euroopa ühendamise rahastust 6. Teisest küljest
annavad tööstus- ja teaduspartnerid (erasektorit esindavad liikmed) mitterahalist
5

350 miljonit eurot.

6

SESAR: 10 miljonit eurot; EuroHPC: 100 miljonit eurot.
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toetust, viies ellu ühisettevõtete teadus- ja innovatsioonitegevust, millesse nad on
investeerinud oma rahalisi vahendeid, inimressursse, vara ja tehnoloogiaid. Mõnel
juhul toetavad ühisettevõtete tegevust ka osalevad riigid või valitsustevahelised
organisatsioonid. Nii EL kui ka tema partnerid annavad rahalist toetust ühisettevõtete
halduskulude rahastamiseks.

1.32. Mitmeaastase finantsraamistiku 2007–2013 puhul kasutasid ühisettevõtted

ligikaudu 3,6 miljardit eurot (ca 7%) FP7 kogueelarvest. Kuna erasektorit esindavate
partnerite mitterahalise toetuse summa peab olema vähemalt sama suur kui ELi
eraldatud kaasrahastamine, kaasatakse ELi 3,6 miljardi suuruse toetuse abil FP7
teadusuuringute ja innovatsiooniprojektideks kokku ligikaudu 8,7 miljardit eurot.

1.33. Praeguses mitmeaastases finantsraamistikus (2014–2020) haldavad

ühisettevõtted umbes 7,7 miljardit eurot (10%) programmi „Horisont
2020“ kogueelarvest. Jooniselt 1.7 nähtub aga, et selle ELi rahastuse võimendamise
abil peaks kaasatama ligikaudu 19,7 miljardit eurot teadusuuringute ja innovatsiooni
projektidesse programmi „Horisont 2020“ valdkondades, millega tegelevad
ühisettevõtted. Nimetatud summa hõlmab osalevate riikide otseseid osamakseid
ECSELile ja EuroHPC-le.

Joonis 1.7. ELi rahaline osalus ühisettevõtetes ja muude liikmete panuse
võimendamine programmi „Horisont 2020“ raames
Ühisettevõtete rahalised vahendid
19,7 mld eurot

„Horisont 2020“
76,4 mld eurot

Muude liikmete
mitterahaline
toetus
lisategevusele
3,1 mld eurot

Muude liikmete
mitterahaline
toetus
põhitegevusele
8,8 mld eurot

ELi
rahaline osalus
7,7 mld eurot

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.
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1.34. Programmi „Horisont 2020“ tegevuse jaoks määratletakse asjaomase

ühisettevõtte asutamismääruses kindlaks ELi rahalise osaluse maksimumsumma ning
erasektorit esindavate liikmete ja muude partnerite mitterahalise toetuse
miinimumsumma 7 ühisettevõtte programmi „Horisont 2020“ teadus- ja
innovatsiooniprojektides (vt joonis 1.8).

Joonis 1.8. Liikmete osamaksed ühisettevõtete kogu tegevusaja jooksul
(miljonites eurodes)
„Horisont 2020“

Seitsmes raamprogramm ja TEN-T
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

0

SESAR

SESAR

CS

CS

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

IMI

IMI

FCH

FCH

ECSEL

Artemis

BPT

Eniac

S2R
EuroHPC
ELi maksimaalne toetus
Erasektorit esindavate liikmete minimaalne toetus ühisettevõtte tegevusele (mitterahaline toetus põhitegevusele)
Erasektorit esindavate liikmete minimaalne toetus lisategevusele (mitterahaline toetus lisategevusele)
Muude liikmete toetus

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

1.35. Programmi „Horisont 2020“ raames eristatakse erasektori liikmete puhul

kahte liiki osamakseid: mitterahaline toetus põhitegevusele ja mitterahaline toetus
lisategevusele. Rohkem üksikasju on toodud selgituses 2.1.

1.36. 2020. aastal oli kõigi ühisettevõtete maksete kogueelarve 2,3 miljardit eurot

(2019. aastal 1,9 miljardit eurot). 2020. aastal oli kaheksa teadus- ja
innovatsioonitegevuses osaleva ühisettevõtte maksete eelarve 1,5 miljardit eurot
(2019. aastal 1,2 miljardit eurot) ja F4E oma 0,8 miljardit eurot (2019. aastal
0,7 miljardit eurot).

1.37. 2020. aasta lõpus töötas programmi „Horisont 2020“ raames tegutsevates

ühisettevõtetes 241 töötajat (ajutised teenistujad ja lepingulised töötajad) ja üheksa
lähetatud riiklikku eksperti (2019. aastal 229 töötajat ja kaheksa lähetatud riiklikku
eksperti). Ühisettevõttes F4E oli 433 töötajat (ametnikud, ajutised teenistujad ja
lepingulised töötajad) ja kaks lähetatud riiklikku eksperti (2019. aastal 437 töötajat ja

7

SESARi puhul on erasektori partnerite ja Eurocontroli panus määratletud eraldi lepingutes.
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kaks lähetatud riiklikku eksperti). Ühisettevõtete 2019. ja 2020. aasta lõpus täidetud
ametikohtade arv on näidatud joonisel 1.9.

Joonis 1.9. Töötajate arv 2019. ja 2020. aasta lõpu seisuga
Programmi „Horisont 2020“ rakendavate ühisettevõtete
töötajad

Ülevaade ühisettevõtete töötajatest
10

2

11

2

BPT 2020

23

BPT 2019

22

S2R 2020

22

S2R 2019

21

0
0
2
2

IMI 2020
8
229

666

9

437

241

FCH 2020
FCH 2019
Clean Sky 2020

Kõik
Kõik
programmi
programmi
„Horisont
„Horisont
2020“
2020“
rakendavad
ühisettevõtted rakendavad
ühisettevõtted
2019
2020

52

IMI 2019

674

433

ECSEL 2020
F4E 2020

Kõik
ühisettevõtted
kokku
2019

Aktiivses teenistuses olevate töötajate koguarv

ECSEL 2019
SESAR 2020

Kõik
ühisettevõtted
kokku
2020

SESAR 2019

1

2

27

1
42

Clean Sky 2019
F4E 2019

1

52

27

1

40
29

2

0

29

0

35
38

3
2

Lähetatud riiklikud eksperdid

Aktiivses teenistuses olevate töötajate koguarv

Lähetatud riiklikud eksperdid

Allikas: Euroopa Kontrollikoda ühisettevõtete andmete põhjal.

Kõigi ühisettevõtete eelarvemenetluse ja eelarve täitmisele
heakskiidu andmise kord on ühtlustatud

1.38. Ühisettevõtete iga-aastase eelarvemenetluse ja eelarve täitmisele heakskiidu
andmise menetluste eest vastutavad Euroopa Parlament ja nõukogu. Eelarve
täitmisele heakskiidu andmise menetluse ajakava on toodud joonisel 1.10.

Joonis 1.10. Iga-aastane eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
Kontrollikoda võtab
vastu ühisettevõtteid
puudutavad esialgsed
tähelepanekud

Kontrollikoda edastab
ühisettevõtteid puudutava
aastaaruande, sh kinnitava
avalduse EP-le ja nõukogule

Nõukogu võtab vastu
soovitused ühisettevõtete
eelarve täitmisele heakskiidu
andmise kohta ja edastab
need EP-le

1. Juuniks
aastal n + 1

15. Novembriks
aastal n + 1

Veebruari keskpaigaks
aastal n + 2

1. Märtsiks
aastal n + 1

1. Juuliks
aastal n + 1

Ühisettevõtted
edastavad oma esialgse
raamatupidamise
aastaaruande
kontrollikojale

Ühisettevõtted
võtavad vastu
lõpliku
raamatupidamise
aastaaruande

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Vahemikus detsember
aasta n + 1 kuni jaanuar
aasta n + 2
Ühisettevõtete direktorite
kuulamine EP
eelarvekontrollikomisjonis (CONT)
ja nõukogu eelarvekomitees

Märtsi lõpuks
aastal n + 2
EP raportite
vastuvõtmine täiskogu
istungitel – EP otsustab,
kas anda eelarve
täitmisele heakskiit või
see edasi lükata

22

Meie audit
Meie volitused hõlmavad ühisettevõtete raamatupidamise
aastaaruannete ja nende aluseks olevate tehingute
auditeerimist

1.39. Vastavalt ELTLi artiklile 287 auditeerisime
a)

kõigi üheksa ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruandeid 31. detsembril
2020. aastal lõppenud eelarveaasta kohta;

b)

raamatupidamise aastaaruannete aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja
korrektsust.

1.40. Oma auditi tulemustele tuginedes esitame Euroopa Parlamendile ja

nõukogule kinnitava avalduse iga ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruande
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta.
Vajaduse korral lisame kinnitavatele avaldustele olulised audititähelepanekud
(vt 3. peatükk).

1.41. Vastavalt ELi finantsmääruse artikli 70 lõikele 6 ja artiklile 71 tellitakse

ühisettevõtete raamatupidamise aastaaruannete usaldusväärsuse audit sõltumatutelt
audiitorühingutelt. Kooskõlas rahvusvaheliste auditistandarditega hindasime
audiitorühingute tehtud töö kvaliteeti ja saime piisava kindluse, et võime nende tööle
tuginedes koostada oma auditiarvamused ühisettevõtete 2020. aasta
raamatupidamise aastaaruannete usaldusväärsuse kohta.

Meie auditis tehakse kindlaks peamised riskid ja käsitletakse
neid

1.42. Meie auditite eesmärk on käsitleda tuvastatud peamisi riske. 2020. aasta

audit ühisettevõtete raamatupidamise aastaaruannete ning nende aluseks olevate
tehingute kohta tehti 2020. aasta riskihindamise põhjal, mida järgnevalt lühidalt
tutvustatakse.
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Raamatupidamise aastaaruannete usaldusväärsust ohustav risk on
vahemikus väiksest keskmiseni

1.43. Kokkuvõttes idasime raamatupidamise aastaaruannete usaldusväärsust

ohustavat riski väikeseks. Ühisettevõtete raamatupidamise aastaaruannete
koostamisel kasutatakse komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud
raamatupidamiseeskirju. Need põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori
raamatupidamisstandarditel. Leidsime viivitusi (BPT) ja puudusi ECSELi ja EuroHPC
mitterahalistest toetustest teatamise menetluses.

Tulude seaduslikkust ja korrektsust ohustav risk on üldiselt väike

1.44. Ühisettevõtete tulu koosnes 2019. aastal peamiselt komisjoni programmi

„Horisont 2020“ ja Euratomi eelarvetest pärinevatest rahalistest sissemaksetest. Nagu
on sätestatud ühisettevõtete määrustes, lepitakse eelarve ja sellest tulenev tulu
eelarvepädevate institutsioonidega kokku iga-aastase eelarvemenetluse käigus.

Personali- ja halduskulude maksete seaduslikkust ja korrektsust ohustav
risk on kokkuvõttes väike

1.45. Maksete seaduslikkuse ja korrektsusega seotud riski peeti personali- ja

halduskulude puhul väikeseks, kuna tegemist on peamiselt korraliste maksetega. Lisaks
haldab töötasusid komisjoni individuaalsete maksete haldamise ja maksmise amet
(PMO), mida me auditeerime oma halduskulude erihindamiste raames. Viimastel
aastatel ei ole me personalikulude arvestamisel olulisi vigu leidnud.
Töölevõtmismenetluste seaduslikkuse ja korrektsuse risk oli üldiselt väike, aga nende
ühisettevõtete puhul, kes võtsid esimestel tegevusaastatel tööle rohkem töötajaid
(EuroHPC), ning kus varem leiti töölevõtmismenetlustes puudusi (F4E), oli risk
keskmine.

Tegevuskulude seaduslikkust ja korrektsust ohustav risk on kokkuvõttes
keskmine

1.46. Vahe- ja lõppmaksetega seotud risk hinnati keskmiseks, sest need põhinevad

toetusesaajate kuludeklaratsioonidel, mis on üldiselt keerulised. Lisaks nõutakse
programmi „Horisont 2020“ toetusmaksete puhul toetusesaajatelt
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raamatupidamismetoodika õigsust kinnitavate tõendite 8 esitamist ainult lõppmaksete
kohta (usalduspõhimõte). Toetuste andmise menetluste puhul on risk üldiselt väike.
Riski peeti siiski keskmiseks EuroHPC puhul, kes kehtestas toetuste andmise menetluse
alles 2019. aastal.

1.47. Lepinguliste maksete ja riigihankemenetluste risk hinnati FP7 ja programmi

„Horisont 2020“ tegevusi ellu viivate ühisettevõtete puhul väikeseks, kuna
ühisettevõtted kasutavad selliseid menetlusi vähe. F4E ja EuroHPC risk hinnati aga
keskmiseks, kuna esimene tegeleb peamiselt suure maksumusega lepinguid hõlmavate
keerukate hankemenetlustega ning teises loodi hankeprotsess alles 2019. aastal.

Eelarve haldamisega seotud risk on vahemikus väiksest keskmiseni

1.48. Riski peeti väikeseks kuni keskmiseks puuduste tõttu eelarve planeerimises ja
järelevalves, mis on seotud kas lepingute (F4E, EuroHPC) ja programmi „Horisont
2020“ toetusmeetmete keerukuse ja mitmeaastase olemusega või asjaoluga, et
programmi „Horisont 2020“ rakendavad ühisettevõtted ei võta aasta eelarvevajaduste
kindlaksmääramisel täielikult arvesse eelmiste aastate kogunenud kasutamata
maksete assigneeringuid (SESAR, ECSEL ja IMI).

Usaldusväärset finantsjuhtimist ohustav risk on väike kuni keskmine

1.49. Kuigi usaldusväärse finantsjuhtimise hindamine ei ole sõnaselge

auditieesmärk, täheldasime me usaldusväärse finantsjuhtimisega seotud probleeme
eelmiste auditite käigus toetuste kavandamise ning F4E inimressursside ja
projektijuhtimise valdkonnas.

8

Raamatupidamismetoodika õigsust kinnitav tõend on sõltumatu audiitori või ametiisiku
koostatud faktiaruanne. Selle eesmärk on võimaldada komisjonil või toetust andval ELi
organil kontrollida, kas finantsaruannetes deklareeritud kulud on rahastamiskõlblikud.
Programmi „Horisont 2020“ raames tuleb esitada eraldi raamatupidamismetoodika õigsust
kinnitav tõend iga toetusesaaja (ja seotud kolmanda isiku) kohta, kes taotleb kokku
325 000 eurot või rohkem otseste tegelike kulude ja ühikukulude hüvitamiseks.
Programmiga „Horisont 2020“ nähakse põhimõtteliselt ette üks raamatupidamismetoodika
õigsust kinnitav tõend toetusesaaja kohta kogu projekti kohta, mis tuleb esitada projekti
lõpus koos lõpparuandega.
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Muud riskid

1.50. COVID-19 pandeemiast tingitud reisipiirangud takistasid meil teha

kohapealseid kontrolle ja küsitleda auditeeritavate asutuste töötajaid isiklikult ning
raskendasid oluliselt originaaldokumentide saamist. Need tegevused asendati
dokumentide kontrollimise ja auditeeritavate kaugintervjuudega. Kuigi füüsiliste
kontrollide puudumine võib suurendada avastamisriski, saime auditeeritavatelt siiski
piisavalt auditi tõendusmaterjali, et oma töö lõpule viia ja selle kohta järeldusi teha.

Meie auditi käsitlusviis toetusmaksete puhul

1.51. Vaatasime 2018. ja 2019. aastal läbi nii komisjoni DG RDT ühise audititalituse

kui ka tema lepinguliste välisaudiitorite tehtud järelaudititest koostatud valimi. Nagu
on märgitud kontrollikoja 2018., 2019. ja 2020. aasta aastaaruande vastavas peatükis 9,
leiti nende läbivaatamiste käigus püsivaid puudusi auditi kvaliteedis ja
metoodikaerinevusi, mis tõid kaasa programmi „Horisont 2020“ maksete veamäära
hindamise tegelikust väiksemaks. Sellest tulenevalt ei ole programmi „Horisont
2020“ rakendavate ühisettevõtete poolt nende vastavates aasta tegevusaruannetes
esitatud allesjäänud veamäär otseselt võrreldav komisjoni teadusuuringute kulutusi
käsitleva kontrollikoja aastaaruande 2020. peatükis avaldatud veamääraga 10.

9

Vt kontrollikoja 2018. aasta aastaaruande 5. peatükk (punktid 5.31–5.34), 4. peatükk
(punktid 4.28–4.29) ja 2020. aasta aastaaruande 4. peatükk (punktid 4.23–4.30), milles
märgitakse, et vastupidiselt kontrollikoja arvutusmeetodile on komisjoni ühise audititalituse
arvutatud programmi „Horisont 2020“ iga auditeeritud tehingu esindusliku veaprotsendi
aluseks kuludeklaratsiooni kogusumma, mitte üksikasjalikuks auditeerimiseks ja auditi
taasläbiviimiseks väljavalitud kuluartiklite summa.

10

Erinevalt kontrollikoja arvutatud veamäärast hõlmab ühisettevõtete arvutatud allesjäänud
veamäär (mis arvutatakse järelauditi tulemuste põhjal ja on kooskõlas programmi
„H2020“ järelauditite strateegia valemiga) kõigi auditeeritud maksetes avastatud vigade
parandamist ning auditeeritud toetusesaajate auditeerimata maksete süsteemsete vigade
parandamist (nn laiendamine).
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1.52. Seetõttu täiendasime ühisettevõtete toetusmaksete auditeerimisel

järelaudititest saadud kindlust toetusesaajate üksikasjaliku auditeerimisega (otsene
substantiivne testimine), mille käigus kontrolliti ühisettevõtete antud toetuste
maksetehingutest moodustatud valimit. Need tehingud valiti juhuslikult (rahaühiku
põhine valim) kõigi 2020. aastal programmi „Horisont 2020“ ja FP7 projekte rakendava
seitsme ühisettevõtte tehtud toetusmaksete hulgast (vahe- ja lõppmaksed) 11.

1.53. Iga ühisettevõtte puhul tuginesime me oma arvamuses aluseks olevate

maksete seaduslikkuse ja korrektsuse kohta järgmistele kvantitatiivsete elementide
eraldi hindamisele:
a)

ühisettevõtte individuaalne esinduslik ja allesjäänud veamäär, mis põhineb nende
toetusmaksete kohta tehtud komisjoni järelauditi tulemustel. See hõlmas
esindusliku veamäära ja allesjäänud veamäära arvutuste õigsuse ja täielikkuse
hindamist;

b)

meie substantiivse testimise tulemustel põhinev veamäär;

c)

meie substantiivse testimise käigus konkreetse ühisettevõtte tehingute kohta
arvutatud veamäär.

11

EuroHPC jäeti välja, kuna ta tegi 2020. aastal oma toetuslepingute raames ainult
eelmakseid.
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2. peatükk
Audititulemuste ülevaade
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Sissejuhatus
2.1. Käesolevas peatükis antakse ülevaade Euroopa teadusuuringute ühisettevõtete
iga-aastase finants- ja vastavusauditi tulemustest eelarveaasta 2020 kohta, ning auditi
käigus ilmnevate horisontaalsete juhtimisküsimustega seotud tähelepanekutest.
Käesoleva aruande 3. peatükis esitatakse kinnitavad avaldused (auditiarvamused)
ühisettevõtete raamatupidamise aastaaruannete usaldusväärsuse ning nende
aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta, samuti kõik
küsimused ja tähelepanekud, mis ei sea kahtluse alla kõnealuseid arvamusi.
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2020. aasta auditi tulemusel koostati
kõigi ühisettevõtete kohta märkusteta
auditiarvamused
2.2. Kokkuvõttes kinnitas meie audit ühisettevõtete 31. detsembril 2020 lõppenud
eelarveaasta raamatupidamise aastaaruannete ja nende aluseks olevate tehingute
kohta varasematel aastatel saadud positiivseid tulemusi.

Märkusteta arvamused kõigi ühisettevõtete raamatupidamise
aastaaruannete usaldusväärsuse kohta

2.3. Esitasime kõigi ühisettevõtete raamatupidamise aastaaruannete kohta

märkusteta auditiarvamused. Meie hinnangul kajastavad kõigi ühisettevõtete lõplikud
raamatupidamise aastaaruanded 31. detsembri 2020. 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.

Asjaolu rõhutamine seoses ELi panusega ITERisse

2.4. Võrreldes 2019. aasta raamatupidamise aastaaruandega, milles esitati

hinnangulised lõpuleviimise kulud üksnes ITERi arvestusühikutes, parandas F4E
märkimisväärselt 2020. aasta raamatupidamise aastaaruandes esitatud teabe
kvaliteeti, esitades hinnangu ITERi projekti tarnekohustuste täitmise kogukulude kohta,
mida ITER hindas 17,97 miljonile eurole (2020. aasta hindades). Meie „asjaolu
rõhutamise“ lõigus juhitakse tähelepanu asjaolule, et mis tahes muutused peamistes
eeldustes, mis on seotud prognoosi ja riskipositsiooniga 12, võivad kaasa tuua
märkimisväärse kulude suurenemise ja/või edasised viivitused ITERi projekti
rakendamisel 13.

12

Riskipositsioon on riski(de) mõju hinnanguline väärtus korrutatuna konkreetse tegevusega
seotud riski(de) tõenäosusega.

13

Asjaolu rõhutamise eesmärk on juhtida tähelepanu asjaolule, mida ei ole raamatupidamise
aastaaruandes küll olulisel määral valesti esitatud, ent mis on aruande mõistmiseks siiski
keskse tähtsusega.
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Märkusteta arvamused kõigi ühisettevõtete raamatupidamise
aastaaruannete aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja
korrektsuse kohta

2.5. Esitasime kõigi ühisettevõtete 31. detsembril 2020 lõppenud eelarveaasta

raamatupidamise aastaaruannete aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja korrektsuse
kohta märkusteta auditiarvamuse. Oleme arvamusel, et tehingud olid kõigis olulistes
aspektides seaduslikud ja korrektsed.

Märkusteta arvamused kõigi ühisettevõtete raamatupidamise
aastaaruannete aluseks olevate maksete seaduslikkuse ja
korrektsuse kohta

2.6. Esitasime kõigi ühisettevõtete 31. detsembril 2020 lõppenud eelarveaasta

raamatupidamise aastaaruannete aluseks olevate maksete seaduslikkuse ja
korrektsuse kohta märkusteta auditiarvamuse. Oleme arvamusel, et tehingud olid
kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed.

2.7. Joonisel 2.1 antakse ülevaade meie iga-aastastest auditiarvamustest

ühisettevõtete raamatupidamise aastaaruannete, tulude ja maksete kohta aastatel
2018–2020.

Joonis 2.1. Ühisettevõtete kohta esitatud kontrollikoja arvamused
aastatel 2018–2020
Maksed
Tulud
Raamatupidamise aastaaruanne

2018

2019

2020
Arvamused
Märkusteta
Märkustega
Vastupidine

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.
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Meie tähelepanekud mitme
parandamist vajava valdkonna kohta
2.8. Oma arvamusi kahtluse alla seadmata esitasime mitu tähelepanekut, et tuua

esile parandamist vajavad küsimused eelarvehalduse ja finantsjuhtimise, mitterahaliste
toetuste, toetusmaksete sisekontrolli- ja järelevalveraamistiku, inimressursside,
riigihankemenetluste ja usaldusväärse finantsjuhtimise valdkonnas. Need
tähelepanekud, mida on üksikasjalikult kirjeldatud 3. peatükis, ja mõned
horisontaalsed juhtimisküsimused on kokku võetud allpool.

Korduvad puudused maksete iga-aastases planeerimises

2.9. EuroHPC puhul tehti superarvutite soetamisega seotud lepingute ja

toetuslepingute puhul kavandatust oluliselt vähem ettemakseid, mille tulemusel oli
tegevuseelarve täitmise määr maksete puhul madal, ligikaudu 23%.

2.10. 2020. aastal võttis ECSEL programmi „Horisont 2020“ tegevuste

tegevuseelarves uuesti kasutusele 57,2 miljonit eurot kasutamata maksete
assigneeringuid. Ühisettevõte sai siiski kasutada sellest ainult 70% enne aasta
assigneeringute kasutamist. Ka Clean Sky ei kasutanud programmi „Horisont
2020“ projektide taasaktiveeritud tegevuseelarvet (ligikaudu 13 miljonit eurot) enne
aruandeaasta maksete assigneeringute kasutamist.

1. meede
Finantseeskirjade kohaselt peaksid ühisettevõtted enne aasta uute maksete
assigneeringute kasutamist olema ära kasutanud varasemate aastate
taasaktiveeritud maksete assigneeringuid.
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Ühisettevõtete programmi „Horisont 2020“ rakendamise määra
ja erasektorit esindavate liikmete osaluse suurust saaks
parandada
Kuigi ühisettevõtted viisid oma seitsmenda raamprogrammi ja TEN-T
meetmed peaaegu täielikult ellu, …

2.11. Seitsmendat raamprogrammi ja TEN-T programme (mitmeaastane

finantsraamistik 2007–2013) viivad ellu ühisettevõtted SESAR, CS, IMI, FCH ja ECSEL.
2020. aastal ei olnud kolm ühisettevõtet (IMI, FCH ja ECSEL) veel lõpetanud oma
seitsmenda raamprogrammi vastavate meetmete rakendamisetappi. 2020. aastal
hüvitas SESAR liikmetele seitsmenda raamprogrammi ja TEN-T projektide eest saadud
ülemäärased rahalised toetused.

2.12. Tabelis 2.1 antakse ülevaade liikmete toetusest kõnealuste ühisettevõtete

FP7 tegevusele 2020. aasta lõpu seisuga. Keskmiselt saavutati nende toetustega 91%
ühisettevõtete asutamismäärustega kogu seitsmenda raamprogrammi programmitöö
perioodiks seatud eesmärkidest.

Tabel 2.1. Liikmete osamaksed (miljonites eurodes), seitsmes
raamprogramm ja TEN-T

EL

700,0
800,0
1 000,0
470,0
2 970,0

Muud
liikmed
1 284,3
600,0
1 000,0
470,0
3 354,3

Kokku

1 984,3
1 400,0
2 000,0
940,0
6 324,3

Liikmete toetused
(seisuga 31.12.2020)
Seitsmendat
raamprogrammi
rakendavad
ühisettevõtted
SESAR 1
CS 1
IMI 1
FCH 1
Kokku

EL

610,2
800,0
931,1
426,1
2 767,4

Muud
liikmed
1 092,2
607,9
801,7
458,3
2 960,1

Kokku

1 702,4
1 407,9
1 732,8
884,4
5 727,5

Täitmise määr

Liikmete toetused
(vastavalt asutamismäärusele)

86%
101%
87%
94%
91%

Allikas: Euroopa Kontrollikoda ühisettevõtete andmete põhjal.

2.13. ARTEMISe ja ENIACi asutamismääruste sätete vastaselt ei avaldatud ECSELi
2020. aasta raamatupidamise ja teistes aruannetes prognoose järgmise kohta:
o

osalevate riikide rahaline toetus seitsmenda raamprogrammi ARTEMISe ja ENIACi
projektidele (peaks olema vähemalt 1,8 korda suurem kui ELi rahaline toetus
põhitegevusele) ning

33
o

seitsmenda raamprogrammi ARTEMISe ja ENIACi projektides osalevate teadus- ja
arendusorganisatsioonide mitterahaline toetus (peaks olema vähemalt avaliku
sektori liikmete toetuse summa).

…esineb mõnel ühisettevõttel raskusi programmi „Horisont
2020“ meetmete rakendamisega

2.14.

2020. aasta lõpus, s.o seitsmendal aastal oma kümneaastasest kestusest, on
ühisettevõtted saavutanud erineval määral tulemusi võrreldes ühisettevõtete
asutamismäärustes seatud eesmärkidega programmi „Horisont 2020“ meetmete jaoks
(mitmeaastane finantsraamistik 2014–2020). Need erinevused on osaliselt tingitud
erinevatest uurimisvaldkondadest, milles ühisettevõtted tegutsevad. Näiteks on IMI-l
teadusuuringute laadi ja neid rakendavate ülemaailmsete konsortsiumide suure arvu
tõttu pikk projekti kestus. Selline olukord toob kaasa ohu, et haldusressursside tase,
mis on vajalik nende vahendite õigeaegseks haldamiseks, ei pruugi olla piisav, kuna
mitme mitmeaastase finantsraamistiku programmi raames samaaegselt rakendatavate
projektide arv suureneb. EuroHPC-l, millele 2020. aasta oli teine tegevusaasta,
puudusid ikka veel usaldusväärsed menetlused erasektorit esindavate liikmete ja
osalevate riikide deklareeritud mitterahalise toetuse kinnitamiseks ja
sertifitseerimiseks.

2.15. Tabelis 2.2 antakse ülevaade liikmete toetusest kõnealuste ühisettevõtete

programmi „Horisont 2020“ tegevustele 2020. aasta lõpu seisuga. 2020. aasta lõpuks
olid need ühisettevõtted täitnud keskmiselt 62% liikmetele seatud toetuseesmärkidest
(koos mitterahalise toetusega lisategevusele) ja ainult 54% ilma mitterahalise
toetuseta lisategevusele.
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Tabel 2.2. Liikmete toetus programmile „Horisont 2020“ (miljonites
eurodes)

585,0
1 755,0
1 638,0
665,0
1 185,0
835,0
398,0
536,0
7 597,0

1 000,0
1 228,5
1 638,0
95,0
2 827,5
504,6
350,0
908,0
8 551,6

Ei kohaldata
965,3
Ei kohaldata
285,0
Ei kohaldata
2 234,7
120,0
Ei kohaldata
3 605,0

Kokku

1 585,0
3 948,8
3 276,0
1 045,0
4 012,5
3 574,3
868,0
1 444,0
19 753,5

Programmi
„Horisont 2020“
raames
tegutsevad
ühisettevõtted
SESAR 2020
CS2
IMI2
FCH2
ECSEL
BPT
S2R
EuroHPC
Kokku

EL

441,6
1 451,0
643,2
498,6
944,9
603,2
297,7
190,9
5 071,1

Mitterahaline
Mitterahaline
toetus
Mitterahaline
põhitegevusele
toetus
toetus
põhitegevusele (deklareeritud,
lisategevusele
(kinnitatud)
kuid
kinnitamata)
358,3
604,4
380,0
20,6
574,6
57,8
131,1
28,9
2 155,7

93,2
136,3
263,0
35,0
896,5
53,7
93,1
0,0
1 570,8

Ei kohaldata
1 144,2
Ei kohaldata
1 095,0
Ei kohaldata
929,2
204,8
Ei kohaldata
3 373,2

Kokku

Täitmise määr ilma
mitterahalise toetuseta
lisategevusele

EL

Muude liikmete
mitterahaline Muude liikmete
toetus
mitterahaline
põhitegevusele
toetus
ja rahaline
lisategevusele (2)
toetus (1)

Liikmete toetused
(seisuga 31.12.2020)

Täitmise määr koos
mitterahalise toetusega
lisategevusele

Liikmete toetused
(vastavalt asutamismäärusele ja juriidilistele otsustele)

56%
84%
39%
158%
60%
46%
84%
15%
62%

56%
73%
39%
73%
60%
53%
70%
15%
54%

893,1
3 335,9
1 286,2
1 649,2
2 416,0
1 643,9
726,7
219,8
12 170,8

(1) Mitterahaline toetus ühisettevõtte põhitegevusele
(2) Mitterahaline toetus ühisettevõtte töökavast väljapoole jäävatele lisategevustele

Allikas: Euroopa Kontrollikoda ühisettevõtete andmete põhjal.

Erasektorit esindavad liikmed toetavad oluliselt rohkem väljaspool
ühisettevõtete töökavasid toimuvat täiendavat tegevust

2.16. Erasektorit esindavad liikmed peavad andma programmi „Horisont

2020“ meetmeid rakendavatele ühisettevõtetele eri liiki mitterahalist toetust. Nelja
ühisettevõtte (CS, FCH, BPT ja S2R) puhul peavad erasektorit esindavad liikmed tegema
ühisettevõtete tegutsemisaja jooksul vähemalt teatatavas summas mitterahalisi
sissemakseid täiendava tegevuse vormis, mis toimub väljaspool ühisettevõtete
töökavasid, kuid aitab kaasa ühisettevõtte üldeesmärkide saavutamisele (vt
selgitus 2.1).
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Selgitus 2.1.
Erasektorit esindavate liikmete mitterahaline
toetus ühisettevõtete programmi „Horisont
2020“ põhitegevusele
(kõik ühisettevõtted)

Erasektorit esindavate liikmete mitterahaline
toetus programmi „Horisont 2020“
lisategevusele
(ainult CS, FCH, BBI, S2R puhul)

Nagu on ette nähtud kõigi ühisettevõtete
asutamismäärustes, peavad ühisettevõtete
erasektorit esindavad liikmed panustama teatava
miinimumsumma ühisettevõtte teadus- ja
innovatsiooniprojektide kogukuludesse
(mitterahaline toetus põhitegevusele).
Mitterahaline toetus põhitegevusele koosneb
erasektorit esindavate liikmete poolt
ühisettevõtte teadus- ja innovatsioonimeetmete
rakendamisel kantud kogukuludest, millest on
maha arvatud ühisettevõtte teiste liikmete osalus
(ELi kaasrahastamine, osalevate riikide või
valitsustevaheliste organisatsioonide osalus) ning
mis tahes muu ELi toetus nende kulude
katmiseks. Asutamismääruste artikli 4 lõike 3
kohaselt tuleb igal aastal ühisettevõttele esitada
teave mitterahalise toetuse kohta põhitegevusele
ja sellega seotud kulud peab kinnitama
sõltumatu välisaudiitor. Sertifitseeritud ja
kinnitatud mitterahaline toetus põhitegevusele
kajastatakse ühisettevõtte raamatupidamise
aastaaruandes.

Nagu on sätestatud nende nelja ühisettevõtte
asutamismääruse artikli 4 lõike 2 punktis b,
peavad erasektorit esindavad liikmed andma
teatavas minimaalses summas mitterahalist
toetust ka lisategevusteks, mis jäävad väljapoole
ühisettevõtete töökava ja eelarvet, kuid
kuuluvad ühisettevõtete üldiste eesmärkide
valdkonda (mitterahaline toetus lisategevusele).
Vastavad tegevused tuleks kindlaks määrata igaaastases lisategevuste kavas, milles märgitakse
mitterahalise toetuse hinnanguline väärtus.
Asutamismääruste artikli 4 lõike 4 kohaselt peab
lisategevuste kulud kinnitama sõltumatu
välisaudiitor ning neid kulusid ei auditeeri ei
kontrollikoda ega ükski teine ELi asutus.
Lisategevusele antava mitterahalise toetuse
kinnitatud ja sertifitseeritud kogusumma
avaldatakse ühisettevõtte raamatupidamise
aastaaruande lisades.

2.17. Nagu on näidatud tabelis 2.2, olid ühisettevõtte erasektorit esindavad

liikmed, osalevad riigid ja valitsustevahelised organisatsioonid 2020. aasta lõpuks
eraldanud 7,1 miljardit eurot ehk 58% kokkulepitud kogutoetusest, mis oli ligikaudu
12,2 miljardit eurot. See summa sisaldab 3,7 miljardi euro 14 suurust mitterahalist
toetust ühisettevõtete programmi „Horisont 2020“ põhitegevusele, ja 3,4 miljardi euro
suurust mitterahalist toetust ühisettevõtete töökavast väljapoole jäävale
lisategevusele.

2.18. Joonisel 2.2 on näidatud erasektorit esindavate liikmete keskmise

mitterahalise toetuse areng ajavahemikul 2017–2020. Vaatamata lisategevusele
antava mitterahalise toetuse märkimisväärsele kasvule ja tähtsusele puudub kohustus
avalikustada vastavad mitterahalised toetused raamatupidamise aastaaruandes ning
seetõttu jäävad need meie auditi ulatusest välja 15. Seega on oht, et mitterahaline
toetus lisategevusele ei pruugi olla täielikult kooskõlas ühisettevõtte eesmärkidega. Kui
14

Sellest summast oli 2020. aasta lõpuks kinnitatud ca 2,1 miljardit eurot (57%).

15

Asjaomaste ühisettevõtete asutamismääruste artikli 4 lõige 4.
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asutamismääruses ei ole kindlaks määratud põhitegevusele eraldatava mitterahalise
toetuse miinimummäära, vaid ainult lisategevusele eraldatava mitterahalise toetuse
oma (CS, FCH ja BPT), on ühisettevõtted seisukohal, et erasektorit esindavad liikmed
saavad täita oma kohustust mitterahalise toetuse maksmiseks mitterahalise toetusega
lisategevusele.

Selgitus 2.2. Erasektorit esindavate liikmete mitterahalise toetuse areng
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2017

2018

Keskmine mitterahaline toetus põhitegevusele

2019

2020

Keskmine mitterahaline toetus lisategevusele

Allikas: Euroopa Kontrollikoda ühisettevõtete andmete põhjal.

Ühisettevõtetel on tõsiseid raskusi erasektorit esindavate liikmete
rahalise toetuse saamisega tegevuskulude katmiseks

2.19. BPT puhul saavutasid tööstusharu esindavate liikmete mitterahalised

toetused lisategevusele 2020. aasta lõpus hinnanguliselt vaid umbes poole
ühisettevõtte asutamismääruses sätestatud miinimumeesmärgist. Ehkki BPT
ühisettevõtte asutamismäärust muudeti 2018. aastal sõnaselgelt selleks, et
võimaldada tööstusharu esindavatel liikmetel ühisettevõtet projektide tasandil
rahaliselt toetada vähemalt 182,5 miljoni euro ulatuses, ei teinud tööstusharu
esindavad liikmed 2020. aastal ühisettevõtte tegevuskulude katmiseks täiendavaid
rahalisi sissemakseid. See näitab, et ühisettevõttel on erasektorit esindavatelt
liikmetelt selliste toetuste saamisel märkimisväärseid takistusi ja programmi
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„Horisont 2020“ lõpuks miinimumeesmärki ei saavutata. Sel põhjusel vähendas
komisjon (DG RTD) ühisettevõttele tehtavaid rahalisi sissemakseid 140 miljoni euro
võrra. Liikmete toetuse märkimisväärne vähenemine kujutas endast ohtu ühisettevõtte
programmi „Horisont 2020“ teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskava
elluviimisele.

Ligikaudu 77% ühisettevõtete programmi „Horisont
2020“ teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskavast on juba
rakendamiseks kulukohustustega seotud

2.20. 2020. aasta lõpuks olid ühisettevõtted lõpetanud kõik oma raamprogrammi
„Horisont 2020“ teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskavaga seotud
projektikonkursid. Nende projektikonkursside puhul võtsid teised ühisettevõtete
liikmed (erasektorit esindavad liikmed, osalevad riigid ja muud rahvusvahelised
organisatsioonid) kohustuse anda mitterahalist toetust, investeerides oma rahalised
vahendid, inimressursid, varad ja tehnoloogia (mitterahaline toetus põhitegevusele).

2.21. Nagu näidatud tabelis 2.3, olid ühisettevõtted 2020. aasta lõpuks juba

valinud konkursside võitjad ja/või allkirjastanud toetusprojektide lepingud, mis
moodustasid (keskmiselt) 88% programmi „Horisont 2020“ meetmete
kaasrahastamiseks kasutada olevast maksimaalsest rahalisest toetusest. Samal ajal
võtsid teised liikmed kohustuse anda nendesse projektidesse mitterahalist toetust
(keskmiselt) 68% ulatuses oma mitterahalisest toetusest põhitegevusele ja
tegevuspõhise rahalise toetuse eesmärkidest, mis on kindlaks määratud vastavates
ühisettevõtte asutamismäärustes. Selle tulemusel oli 2020. aasta lõpuks ühisettevõtete
raamprogrammi „Horisont 2020“ teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskava
hinnanguline keskmine rakendamise määr 77%.
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Tabel 2.3. „Horisont 2020“: liikmete eraldatud toetused ühisettevõttele
Clean Sky, 2020 (miljonites eurodes)
Liikmete toetused tegevuskulude katmiseks
(vastavalt asutamismäärusele ja juriidilistele
otsustele)

555,8
1 716,0
1 595,4
646,0
1 169,7
815,8
384,5
426,0
7 309,2

950,0
1 189,6
1 595,4
76,0
2 787,5
475,3
336,5
796,0
8 206,3

Kokku

1 505,8
2 905,6
3 190,8
722,0
3 957,2
1 291,1
721,0
1 222,0
15 515,5

Programmi
Kulukohustustega
„Horisont 2020“
seotud ELi
rakendavad
kaasrahastamine
ühisettevõtted
SESAR 2020
CS2
IMI2
FCH2
ECSEL (1)
BPT (2)
S2R
EuroHPC (1)
Kokku

548,2
1 554,9
1 273,7
617,2
1 000,3
717,6
379,6
331,4
6 422,9

%

Teiste liikmete
mitterahaline
toetus
põhitegevusele
ja rahaline
toetus
(prognoos)

99%
91%
80%
96%
86%
88%
99%
78%
88%

%

573,7 60%
717,6 60%
1 276,5 80%
158,6 209%
1 943,2 70%
251,2 53%
354,0 105%
272,9 34%
5 547,7 68%

Kokku

Programmi
rakendamise määr

EL

Muude liikmete
mitterahaline
toetus
põhitegevusele ja
rahaline toetus (1)

Sõlmitud ja/või allkirjastatud toetuslepingud ja lepingud
(seisuga 31.12.2019)

1 121,9
2 272,5
2 550,2
775,8
2 943,5
968,8
733,6
604,3
11 970,6

75%
78%
80%
107%
74%
75%
102%
49%
77%

(1) Muude liikmete toetused hõlmavad osalevate riikide toetuseid
(2) Eesmärgid mitterahaliseks toetuseks põhitegevusele, mis on kokku lepitud ühisettevõtte iga-aastastes töökavades, ja rahalise toetuse vähendamine põhite

Allikas: Euroopa Kontrollikoda ühisettevõtete andmete põhjal.

Toetusmaksete sisekontroll oli üldiselt tõhus
Enamik ühisettevõtetest võttis kasutusele komisjoni uue
sisekontrolliraamistiku

2.22. Ühisettevõtted on loonud finants- ja tegevusalaste dokumentide kontrollil

põhinevad usaldusväärsed eelkontrollimenetlused. Ühisettevõtted (välja arvatud
EuroHPC) rakendasid 2020. aastal täielikult komisjoni sisekontrolliraamistikku, mis
põhineb 17 sisekontrollipõhimõttel. Need ühisettevõtted töötasid välja asjakohased
näitajad kõigi sisekontrollipõhimõtete jaoks, viisid läbi iga-aastaseid enesehindamisi ja
parandasid oma kontrollide tulemuslikkuse seiret. Loodud sisekontrolliraamistikku
arendatakse aga pidevalt edasi ning selle kvaliteet sõltub ühisettevõtete peamiste
kontrollinäitajate pidevast parandamisest ja iga-aastastest enesehindamistest.

Järelauditite tulemused näitavad, et enamiku ühisettevõtete puhul on
toetusmaksete veamäär allpool olulisuse piirmäära

2.23. Ühisettevõtete tehtud seitsmenda raamprogrammi toetusmaksete

seaduslikkuse ja korrektsuse kontrollimiseks teevad toetusesaajate juures järelauditeid
ühisettevõtete palgatud sõltumatud audiitorühingud. Ühisettevõtete tehtud
programmi „Horisont 2020“ toetusmaksete puhul vastutab järelauditite eest komisjoni
ühine audititalitus. Umbkaudu kolm neljandikku audititest tellitakse välistelt
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audiitorühingutelt. Kõik ühisettevõtted kasutasid neid järelauditeid oma
toetusmaksete seaduslikkuse ja korrektsuse hindamiseks.

2.24. 2020. aastal tegid ainult kolm ühisettevõtet (IMI, FCH ja ECSEL) endiselt

seitsmenda raamprogrammi toetuste lõppmakseid. IMI ja FCH teatasid, et järelauditite
tulemuste põhjal olid nende allesjäänud veamäärad 2% suurusest olulisuse piirmäärast
allpool (2020. aasta lõpu seisuga). Osalevate riikide riiklike rahastamisasutuste
kasutatavad erinevad auditimetoodikad ja -protseduurid ei võimalda aga arvutada
ühisettevõtte ECSEL seitsmenda raamprogrammi maksete ühtset allesjäänud
veamäära. Seega kohaldasime nende maksete puhul kogu seitsmenda raamprogrammi
suhtes DG RTD arvutatud allesjäänud veamäära (2020. aasta lõpu seisuga oli see
3,51%). Arvestades seitsmenda raamprogrammi maksete väikest osakaalu 2020. aastal
(ca 8,6%), jääb ühisettevõtte ECSEL 2020. aasta põhitegevusega seotud maksete
veamäär allapoole olulisuse piirmäära.

2.25. Programmi „Horisont 2020“ toetusmaksete kohta teatasid kõik programmi

„Horisont 2020“ projekte rakendavad ühisettevõtted, et komisjoni ühise audititalituse
järelauditite tulemuste põhjal jäi allesjäänud veamäär 2020. aasta lõpu seisuga
allapoole 2% suurust olulisuse piirmäära.

Meie poolt toetusesaajate juures läbi viidud audit 2020. aastal tehtud
toetusmaksete kohta tõi välja püsivad süsteemsed vead deklareeritud
personalikuludes

2.26. Meie auditid toetusesaajate juures kinnitasid süsteemseid vigu, mis olid

peamiselt seotud deklareeritud personalikuludega. Sellistest vigadest teatati
korrapäraselt ka ühise audititalituse ja tema lepinguliste audiitorite järelauditites.
2020. aasta toetusmaksete puhul olid peamised leitud vigade allikad järgmised:
o

vale meetodi kasutamine deklareeritud personalikulude arvutamiseks;

o

tunnitasud, mis ei põhinenud lõppenud eelarveaastal;

o

projekti heaks töötatud tundide ülemmäärade eiramine;

o

juba deklareeritud ja heakskiidetud personalikulude põhjendamatu parandamine
järgmisel aruandeperioodil;

o

projektiga otseselt mitteseotud kulud, mis deklareeriti muude otseste kuludena;
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o

ostud teiselt konsortsiumis osalevalt toetusesaajalt, mis deklareeriti muude
otseste kuludena;

o

deklareeritud kulude eurodesse ümberarvestamisel vale vahetuskursi kasutamine.

2.27. Mis puudutab ühisettevõtete toetuste aluseks olevate maksetehingute

seaduslikkust ja korrektsust, siis näitavad meie audititulemused, et vigade peamiseks
allikaks on personalikulud ning et eelkõige teevad rohkem vigu VKEdest toetusesaajad.
Tulevaste teadusuuringute raamprogrammide veamäärade stabiliseerimist allapoole
olulisuse piirmäära aitaks tagada programmi „Horisont 2020“ personalikulude
deklareerimise eeskirjade edasine ühtlustamine ja õiguskindlusetuse vähendamine
lihtsustatud kuluvõimaluste edasise kasutamisega.

2. meede
Ühisettevõtted peaksid tugevdama oma sisekontrollisüsteeme, et vähendada
VKEde ja uute toetusesaajatega seotud suurenenud riski, ning samuti
julgustatakse neid laiendama lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamist.

Puudused F4E kasutatavas kohalikus IT-rakenduses lepingute
haldamiseks

2.28. F4E kohalikku IT-rakendust (DACC) kasutati varem vaid lepingumuudatuste

haldamiseks, aga 2020. aasta märtsis laiendati rakenduse kasutamist COVID-19
pandeemia tõttu, nii et see hõlmas ka uute lepingute haldamist. Kuigi see meede
võimaldas F4E-l säilitada talitluspidevuse, ei viinud F4E oma kohalikke IT-rakendusi
täielikult vastavusse delegeerimise sisemenetlustega. F4E on küll võtnud olukorra
lahendamiseks leevendusmeetmeid, kuid endiselt tuleb lahendada olulised puudused,
nagu kontode nõuetekohane kasutamine virtuaalse identiteedi abil ja juriidiliste
kohustuste heakskiitmine õiguste ja volituste asjakohase kasutamise abil. Peale selle ei
ole F4E raamatupidamissüsteemi alates DACC- süsteemi rakendamisest valideeritud.

3. meede
F4E peab rakendama vajalikke meetmeid seoses oma kohaliku IT-süsteemiga
(DACC) lepingute haldamiseks, et tagada selle kooskõla delegeerimise
sisemenetlustega ning virtuaalidentiteedi kontode nõuetekohane kasutamine.
Lisaks peaks ühisettevõte valideerima raamatupidamissüsteemi.
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Puudused ajutiste töötajate juhtimises ja hankemenetlustes
Koosseisulisi töötajaid napib, mistõttu kasutatakse rohkem ajutisi
töötajaid

2.29. Ühisettevõtete koosseisuliste töötajate nappus toob kaasa ajutiste töötajate

suurema kasutamise või lepinguliste töötajate värbamise. Sellega kaasnevad
konkreetsed riskid, nagu võtmepädevuste säilitamise risk, ebaselged aruandluskanalid
ja väiksem töötajate tõhusus, mis võib negatiivselt mõjutada ühisettevõtte üldist
tulemuslikkust.

2.30. CS suurendas näiteks märkimisväärselt oma ajutiste töötajate osakaalu: 8%-lt

2017. aastal 24%-le 2020. aastal. Peamiselt oli tegemist alaliste töökohustustega (nt
õigusteenistuse assistent, sekretariaadiabi, kommunikatsiooniassistent ja projektijuhi
assistent). Lepinguliste töötajate suur osakaal suurendab tavaliselt märkimisväärselt
ühisettevõtte tööjõu voolavust ja destabiliseerib veelgi personaliolukorda.

2.31. Esimesel tegevusaastal keskendus EuroHPC peamiselt tegevusprotsessidele ja
-ülesannetele. Kuna peamiste haldustöötajate vajaduse teemat ei ole veel käsitletud,
toob see kaasa puuduste ohu finants-, eelarve- ja personalijuhtimises ning
tegevuskulude ja mitterahaliste toetuste sisekontrolliprotsessides. Lepinguliste
töötajate suur osakaal (74%) võib lähitulevikus kaasa tuua märkimisväärse tööjõu
voolavuse, mis suurendab veelgi juhtimissüsteemi ohustavaid riske.

4. meede
EuroHPC peab täitma haldusülesandeid täitvad võtmetähtsusega ametikohad, mis
on vajalikud tema finants-, eelarve- ja personalijuhtimise ning
sisekontrolliprotsesside tagamiseks.

Avatud hankemenetluse kasutamine teadmiste eelise olukorras

2.32. 2020. aasta aprillis algatas FCH avatud hankemenetluse raamlepingu

sõlmimiseks, mis on seotud ühe H2 sertifitseerimissüsteemi loomise projekti kolmanda
etapi rakendamisega. Konsortsium, kes oli juba ellu viinud kaks esimest projektietappi
ja kes oli seega olukorras, kus tal oli eelis teadmistes, oli ainus pakkumuse esitanud
kandidaat. See finantspakkumus oli ligilähedane hanke tehnilises kirjelduses kindlaks
määratud maksimaalsele hinnangulisele maksumusele.
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5. meede
Teadmiste eelise korral julgustatakse ühisettevõtteid tegema esialgseid turuuuringuid hinna kohta ja konsulteerima eelnevalt teiste turul tegutsevate
ettevõtjatega, et hinda ning parimat hinna ja kvaliteedi suhet oleks võimalik
paremini hinnata.

Ühisettevõtted ei kasuta komisjoni e-riigihangete lahendust täies
ulatuses, ja F4E töötas välja oma portaali

2.33. ELi finantsmääruses nõutakse, et kõik ELi institutsioonid ja organid, sh

ühisettevõtted, töötavad välja lahendused hindamismenetluste raames andmete
esitamiseks, säilitamiseks ja töötlemiseks ja kohaldavad neid ning loovad sel eesmärgil
osalejate jaoks ühtse elektrooniliste andmete vahetuse keskkonna. Seetõttu töötab
komisjon praegu välja e-riigihangete lahendust koos integreeritud rahastamis- ja
hankeportaaliga ning TEDi e-riigihangete platvormiga, kus kõik avaldatud hanked on
avalikult kättesaadavad. E-riigihangete lahendus pakub ühtlustatud lähenemisviisi ja
järgib väljakujunenud tavasid hankemenetluste jaoks, toetades neid täielikult
integreeritud elektroonilise lahenduse abil. Näiteks võimaldab see potentsiaalsetele
töövõtjatele tasuta elektroonilist juurdepääsu kõikidele hankedokumentidele, seotud
tehnilistele kirjeldustele, lisadele, küsimustele ja vastustele, pakkumuste
elektroonilisele esitamisele, pakkumuste hindamisele ja edukaks kuulutamise
dokumentidele. E-riigihangete lahendusega juba toetatakse avatud ja piiratud
(sealhulgas kiirendatud) menetlusi, keskmise ja madala maksumusega menetlusi ning
erakorralisi läbirääkimistega menetlusi ELi institutsioonide ja asutuste, sealhulgas
ühisettevõtete jaoks.

2.34. CS, FCH ja S2R kasutasid 2020. aastal oma avatud hankemenetlustes e-

riigihangete lahendust, IMI ja SESAR hakkasid seda kasutama 2021. aasta alguses. BPT
ja ECSEL aga ei plaani kasutada platvormi kõiki mooduleid oma suure maksumusega
hankemenetluste väikese arvu tõttu.

2.35. F4E kasutab oma e-riigihangete rakendust, mis ei ole täielikult

sünkroniseeritud komisjoni e-riigihangete lahendusega. F4E e-riigihangete rakenduse
edasiarendamine võib põhjustada komisjoni arengualaste jõupingutuste ja
investeeringute tarbetut dubleerimist. See ei toetaks ühtse elektroonilise
andmevahetuskeskkonna põhimõtet osalejate jaoks, nagu on ette nähtud ELi
finantsmääruses.
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6. meede
Ühisettevõtteid kutsutakse üles ühinema komisjoni e-riigihangete lahendusega
kooskõlas ühtse elektroonilise andmevahetuse põhimõttega, mis on ette nähtud
ELi finantsmääruses, tagades seega, et nende hangete suhtes kohaldatakse
võimalikult laiapõhjalist konkurentsi.
F4E peaks koordineerima oma e-riigihangete rakenduse edasist täiustamist
komisjoni arendustöö ja investeeringutega.

Ühisettevõtted kasutasid 2020. aastal sünergiat COVID-19
kriisist ülesaamiseks
Meie läbivaatamise metoodika

2.36. 2020. aastal analüüsisime meetmeid, mida ühisettevõtted võtsid

talitluspidevuse säilitamiseks COVID-19 pandeemia ajal ja selle võimalikku mõju nende
teenuste osutamisele. Joonisel 2.3 on näidatud valdkonnad, millele me oma töö käigus
keskendusime. Analüüs põhines finantsandmetel, mis olid kättesaadavad komisjoni
keskses tekkepõhise raamatupidamisarvestuse finantsteabesüsteemis (ABAC) ja etoetuse platvormis (COMPASS). Andmeid täiendasid intervjuud ühisettevõtete
töötajatega ja ühisettevõtete dokumentide analüüs. Tulemused on pigem analüütilised
ja kirjeldavad kui hindavad. Seetõttu ei esita me soovitusi, vaid pigem rõhutame häid
tavasid. EuroHPC jäeti sellest analüüsist välja, sest ta alustas iseseisvalt tööd alles
2020. aasta septembris.

Joonis 2.3. Meie tähelepanu all olevad valdkonnad

Valmisolek ja
talitluspidevuse
meetmete
rakendamine

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Otsuste
tegemise
suutlikkus,
igapäevane
tegevus

Meetmed töötajate
heaolu ja
vastupanuvõime
toetamiseks

Põhitegevuse
elluviimine
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Ühisettevõtted tegid COVID-19 pandeemia olukorras talitluspidevuse
tagamiseks tihedat koostööd

2.37. Brüsselis asuvad ühisettevõtted (SESAR, CS, IMI, FCH, ECSEL, BPT ja S2R) tulid

oma väiksusele ja piiratud ressurssidele vaatamata küllatki hästi toime COVID-19
pandeemia mõjuga, kuna nad tegid pandeemia alguses 2020. aasta märtsis tihedat
koostööd ühise valmisoleku nimel.

2.38. Kuna CS, IMI, FCH, ECSEL, BPT ja S2R asuvad samas hoones, võtsid nad

2019. aasta jaanuaris vastu ühise talitluspidevuse kava, sealhulgas ühise IT
avariitaastekava, mida ajakohastati 2020. aasta veebruaris. SESAR ja F4E võtsid
vastavalt 2016. ja 2017.aastal vastu oma talitluspidevuse haldamise dokumendid ning
ajakohastasid neid 2019. aastal. Kava põhineb riskihindamisel ja stsenaariumide
kavandamisel ning moodustab olulise osa organisatsiooni sisekontrolliraamistikust (vt
selgitus 2.2).

Selgitus 2.2.
Ühine talitluspidevuse kava ühisettevõtetele CS, IMI, FCH, ECSEL, BPT
ja S2R
Talitluspidevuse põhiteave:

Talitluspidevuse põhimõtted:

o

erakorralise olukorra
kontaktisikud,

o

määratlused ja kohaldamisala

o

kriitilise tähtsusega
töötajate nimekiri;

o

kokkuvõte kriitilistest ja olulistest
funktsioonidest ja menetlustest

o

teabevahetus (olenevalt
stsenaariumist).

o

rakendamisala ja stsenaariumid

o

koolitus ja teadlikkuse tõstmine

o

testimine.

Reaktsioon ja vastumeetmed:

IT avariitaastekava:

o

talitluspidevusega
tegelevad ametnikud

o

täielik käitamine organisatsiooni
varuasukohas

o

ühiste infrastruktuuridega
seotud sõltuvused.

o

algsete toimingute taastamine

o

DG RTD varuasukoht.

Allikas: ühisettevõtete ühine talitluspidevuse kava.
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2.39. CS, IMI, FCH, ECSEL, BPT ja S2R testisid juba 2019. aasta jaanuaris oma ühist

IT avariitaastekava, keskendudes järgmisele:
o

organisatsiooni asukoha kasutusvalmidus ja juurdepääs varukontorile;

o

IT-taristu (riist- ja tarkvara) kasutusvalmidus ning

o

EU Logini kontode funktsionaalsus ja kaugjuurdepääs rakendustele.

Testitulemusi analüüsiti ja leitud häirete jaoks koostati lahendused.

2.40. Seega oli kõigil ühisettevõtetel enne COVID-19 pandeemia puhkemist

ajakohastatud ja ametlikult heaks kiidetud talitluspidevuse kava (vt joonis 2.4).

Joonis 2.4. Kõigil ühisettevõtetel oli heakskiidetud talitluspidevuse kava

COVID-19 pandeemia puhkemise
ajal olid kõigil ühisettevõtetel
olemas heakskiidetud
talitluspidevuse kavad

Allikas: Euroopa Kontrollikoda ühisettevõtete andmete põhjal.

2.41. 2020. aasta märtsis tegid kõik Brüsselis asuvad ühisettevõtted ECSELi

koordineerimisel IT-kaugtöövõime hindamiseks stressitesti, eeldades, et kõik töötajad
jäävad teatavaks ajaks kaugtööle. See võimaldas kõigi ühisettevõtte töötajate kiiret
üleminekut kaugtööle 18. märtsil 2020, kui Belgia valitsus kehtestas tööl käimisele
piirangud. F4E tegi sarnased testid 2020. aasta märtsis ja alates pandeemia algusest on
kaugtöö olnud üldreegel kõigis F4E asukohtades (Barcelona, Cadarache ja Garching).

Ühisettevõtted koordineerisid oma leevendusmeetmeid ja tagasid
juhtimise

2.42. Brüsselis asuvate ühisettevõtete teine edutegur oli nende tegevuse

koordineerimine, et ületada oma eripärast, eelkõige nende väiksusest ja piiratud
ressurssidest tingitud piirangud.
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2.43. Brüsselis asuvate ühisettevõtete direktorid pidasid igal nädalal koosolekuid,

et arutada pandeemia mõju, tegevusriske ja ühist käsitlusviisi nende leevendamiseks.
Sarnaseid kohtumisi pidasid ka haldusjuhid ja siseaudititalitused. 2020. aasta mais
käivitasid ühisettevõtted IMI juhtimisel kaitsevahendite ühishanke, et tagada oma
töötajate ohutus, kui neilt nõutakse kontoris töötamist.

2.44. Lisaks kohanesid ühisettevõtete juhatused COVID-19 pandeemiaga kiiresti,

korraldades kaugkohtumisi ja jätkates 2020. aastal otsuste vastuvõtmist samas tempos
kui 2019. aastal. Juhatuse koosolekute arv püsis 2020. aastal stabiilsena – 27
(2019. aastal 25) ning 2020. aastal võeti vastu 110 juhatuse otsust (2019. aastal 108).

Ühisettevõtted täitsid oma hoolsuskohustuse töötajate ees…

2.45. Selleks et pakkuda töötajatele piisavat tuge COVID-19 pandeemia

põhjustatud uute probleemide parimal viisil lahendamiseks, kehtestasid Brüsselis
asuvad ühisettevõtted heaolu ja vastupidavuse koolitusprogrammi. 2020. aasta
oktoobris osalesid kõigi Brüsselis asuvate ühisettevõtete töötajad koolitusel
„Toimetulek COVIDi ajal“, mille algatas SESAR ja mida viis läbi sertifitseeritud
juhendaja. Koolitus hõlmas rühmaarutelusid, et osalejad saaksid vahetada arvamusi
oma töötingimuste kohta.

2.46. Et toetada ja teavitada oma töötajaid COVID-19 pandeemia ajal, korraldasid

ühisettevõtete direktorid korrapäraseid veebipõhiseid kohtumisi, kus vastati ka
töötajate esitatud küsimustele. Veebikoosolekute toimumissagedus oli ühisettevõtetes
erinev ja sõltus pandeemia intensiivsusest: kord nädalas kuni kord kuus. Selgituses 2.3
esitame mõned näited selle perioodi jooksul ühisettevõtetes seoses tugipersonaliga
täheldatud ühismeetmetest.
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Selgitus 2.3.
Ühisettevõtete töötajate heaolu ja vastupanuvõimet toetavad
meetmed
Regulaarne
teabevahetus ja
sõnumid, sealhulgas
regulaarsed
veebikoosolekud kõigi
töötajatega

Vastupanuvõimealane
koolitus „Coping in a
time of COVID“ kõigile
ühisettevõtte töötajatele,
et vahetada arvamusi
töötingimuste kohta

IT-keskkonda kohandati
kiiresti, et tagada
virtuaalse tehnoloogia
optimaalne kasutamine ja
kaugtöö

Sotsiaalsed
veebipõhised üritused,
nt nn vestlusrulett

Mitu töötajate küsitlust,
et anda juhtkonnale
tagasisidet töötamise
kohta COVID-19
pandeemia ajal

Rahaline toetus
kontoriseadmete
soetamiseks, mis aitavad
luua nõuetekohast
kodukontorit

Vajaduse korral turvalise
töökoha tagamine
kaitsevahendite
(näomaskid,
desinfitseerimisvahendite
dosaatorid),
kontoriruumide
puhastamise,
suhtlemisdistantsi
hoidmise ja muude
kaitsemeetmete abil

Heaoluprogramm pakub
veebiseminare, mis
käsitlevad psühholoogilist ja
füüsilist heaolu,
meditatsiooniharjutusi,
teadvelolekut,
individuaalseid
enesearendussessioone jne.

Ajurünnakud, et teha
kindlaks mis tahes uued
COVID-19 riskid. Neis
osalevad kõik töötajad

Allikas: Euroopa Kontrollikoda ühisettevõtete andmete põhjal.

2.47. Et saada töötajatelt tagasisidet töötingimuste kohta COVID-19 pandeemia

ajal, korraldasid viis ühisettevõtet (SESAR, CS, IMI, ECSEL ja BPT) 2020. aasta aprillist
novembrini personaliküsitlusi. Neis keskenduti peamiselt kahele aspektile: tööga
seotud tingimused, nagu IT-seadmete ja juhtkonna pakutava toe kättesaadavus ja
toimimine ning isiklikud kogemused seoses liikumispiirangutega (nt kolleegidega
suhtlemise tase, töökoormuse muutumisest tingitud stressitase jne). Küsitluse
tulemused näitasid, et enamik ühisettevõtete töötajaid oli rahul juhtkonna juhtimise ja
toega ega seisnud silmitsi märkimisväärsete IT-probleemidega. Samas hinnati kõrgeks
ka talitluspidevuse tõhusust.
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2.48. Kuigi enamik töötajatest leidis, et nad on olukorraga hästi toime tulnud,

teatati mõningatest negatiivsetest kaugtöökogemustest, eelkõige sellest, et neil on
vaja pidevalt olla kättesaadav, samuti raskustest töö- ja eraelu tasakaalu säilitamisel
ning lastehoiu ja distantsõppega seotud probleemidest.

…mis aitas kaasa stabiilsele personaliolukorrale kriisi ajal

2.49. COVID-19 pandeemial ei olnud mõõdetavat mõju töötajate arvule ega

ühisettevõtete vabade ametikohtade määrale. Brüsselis asuvate ühisettevõtete
töötajate arv suurenes 2020. aastal 1,3%, mis on võrreldav eelmiste aastatega
(2019. aastal + 2,2%; 2018. aastal + 2,2%). F4E töötajate arv vähenes 2020. aastal 0,9%,
mis on võrreldav ka eelmiste aastatega (2019. aastal - 0,7%; 2018. aastal - 1,6%).
Ühisettevõtete vabade ametikohtade arv järgis sama suundumust ja suurenes veidi
Brüsselis asuvate ühisettevõtete puhul ning vähenes F4E puhul.

2.50. Brüsselis asuvad ühisettevõtted järgivad praegu komisjoni tegevuskava,

milles käsitletakse järkjärgulist kontorisse naasmist. Kava (vt selgitus 2.4) sisaldab
piirangute leevendamise meetmeid: näiteks töötajate järkjärguline kontorisse
naasmine. Järkjärguline lähenemisviis võimaldab kontrollitud meetmete karmistamist
või leevendamist sõltuvalt pandeemia arengust. Meetmete
karmistamise/leevendamise puhul on eesmärgiks järgida riiklike ja piirkondlike
tervishoiuasutuste soovitusi ja juhiseid ning Euroopa Komisjoni riskihindamisi ja
suuniseid.
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Selgitus 2.4.
Kontorisse naasmise etapid
0. ETAPP

1. ETAPP

2. ETAPP

3. ETAPP

Reeglina kaugtöö

Esimene ettevaatlik
piirangute
leevendamine

Järk-järguline
piirangute
leevendamine

„Uus normaalsus“
üldine piirangute
kaotamine

Reegel: Kaugtöö +
piiratud, ettevaatlik ja
vabatahtlik
tagasipöördumine
kontorisse
vahetustega.

Reegel: Täielik
vahetuste süsteem on
reegel, mis võimaldab
paindlikkust kaugtöö
puhul. Kaugtöö jääb
normiks ainult
teatavate töötajate
kategooriate puhul.

Reegel: Kontoris
viibimine on reegel.
Saadud kogemuste
põhjal kaalutakse uusi
kaugtöö üldeeskirju.
Tuleb luua asjakohane
IT-suutlikkus.

Töökorraldus:
Reegel: kaugtöö
Eriasjaolud:
Kriitilise tähtsusega /
olulised töötajad , kes
ei saa täita oma
ülesandeid
kaugjuhtimise teel. Nad
on nädalaste
vahetustega kontoris ja
kaugtööl. Kriitilise
tähtsusega / olulisi
töötajaid, kellel on
terviseprobleemid (või
kes elavad haavatava
isikuga leibkonnas), ei
lubata kontoris
töötada.

Nagu 0-etapil, võib
väike arv kolleege iga
üksuse kohta (mitte
rohkem kui 10–20%)
töötada büroost
vabatahtlikult ja
nädalaste vahetustega,
tingimusel et järgitakse
suhtlemisdistantsi
hoidmise ja muid
ohutusmeetmeid. Kaugtöö on endiselt
norm, eriti töötajate
puhul, kelle tervislik
seisund suurendab
riski.

Kõik töötajad
jagunevad kahte
rühma, mis töötavad
nädalastes vahetustes.
1. etapis kasutusele
võetud vahetuste
süsteemi kohaldatakse
vaikimisi kõigi töötajate
suhtes. Kasutatakse
laialdasi kaugtöö
võimalusi.

Eriasjaolud:
COVID-19 haigestumise
riski suurendava
terviseprobleemiga
töötajatele võib
erandkorras
võimaldada kaugtööd.

Allikas: komisjoni tegevuskava, mis käsitleb järkjärgulist kontorisse naasmist.

Hoolimata COVID-19 pandeemiast andsid ühisettevõtted toetusi…

2.51. Hoolimata keerulisest olukorrast jäid programmi „Horisont

2020“ rakendavate ühisettevõtete toetuslepingutega seotud eelarvelised
kulukohustused 2020. aastal stabiilseks, moodustades 889,2 miljonit eurot
(2019. aastal 855,6 miljonit eurot). F4E puhul jätkusid tegevusega seotud hanked
samas tempos ning tema tegevusega seotud lepingutega seotud eelarvelised
kulukohustused suurenesid 67,5 miljonilt eurolt 2019. aastal 826,1 miljoni euroni
2020. aastal.

2.52. IMI aitas oluliselt kaasa komisjoni koordineeritud Euroopa ühisele

reageerimisele COVID-19 pandeemiale. Ühisettevõte eraldas oma 2020. aasta
eelarvest 45 miljonit eurot 2020. aasta märtsis käivitatud kiirkonkursile, mis keskendus
koroonaviirusega seotud nakkuste vastu võitlemisele suunatud ravi ja diagnostika
väljatöötamisele. Komisjoni täiendavad programmi „Horisont 2020“ vahendid
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suurendasid konkursi summat 72 miljoni euroni. Pärast ühisettevõtte tavapärasesse
projektikonkursi hindamisprotsessi tehtud olulisi muudatusi hinnati kaughindamise
teel ja rekordiliselt kiiresti üle 140 laekunud taotluse. Toetuslepingute sõlmimiseks
valiti välja kaheksa projekti (kolm ravi ja viis diagnostikat käsitlevat projekti), millele
eraldati üle 115 miljoni euro. Projektide rakendamine algas enne 2020. aasta suve.

2.53. Programmi „Horisont 2020“ meetmeid rakendavate ühisettevõtete puhul

püsis keskmine ajavahemik alates ettepanekute esitamise tähtajast kuni
toetuslepingute allkirjastamiseni 2020. aastal stabiilsena – keskmiselt 220 päeva
(2019. aastal 221 päeva)16. See oli tunduvalt väiksem programmi „Horisont
2020“ osalemiseeskirjades sätestatud maksimaalset lubatud kaheksakuulisest või
umbes 240 päeva pikkusest ajavahemikust 17 (vt joonis 2.5). See tulemus on peamiselt
seletatav ühisettevõtete märkimisväärsete jõupingutustega rakendada õigeaegselt
asjakohased menetlused taotluste kaughindamiseks välisekspertide poolt.

Joonis 2.5. Keskmine toetuse määramiseni kuluv aeg
240

220

200

2017

2018

2019

2020

Allikas: Euroopa Kontrollikoda ühisettevõtete andmete põhjal.

16

Andmetes võetakse arvesse kõiki aastal N - 1 avaldatud programmi „Horisont
2020“ rakendavate ühisettevõtete projektikonkursse ja nende aastal N allkirjastatud
toetuslepinguid.

17

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1290/2013
(millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont
2020“ aastateks 2014–2020 osalemis- ja levitamiseeskirjad) artikkel 20 (ELT L 347,
20.12.2013, lk 81).
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…ja tegid toetusesaajatele makseid

2.54. 2020. aastal püsis programmi „Horisont 2020“ rakendavate ühisettevõtete ja

F4E põhitegevuse maksete maht viimase nelja aasta suundumusega sarnane (vt
joonis 2.6). Programmi „Horisont 2020“ rakendavate ühisettevõtete põhitegevuse
kogumaksed vähenesid vaid veidi – 847,1 miljonilt eurolt 2019. aastal 827,8 miljoni
euroni 2020. aastal. F4E puhul suurenesid lepingutega seotud tegevuskulud
681,3 miljonilt eurolt 2019. aastal 741,1 miljoni euroni 2020. aastal.

Joonis 2.6. Ühisettevõtete tegevuskulud (tuhandetes eurodes)

Programmi „Horisont 2020“
rakendavad ühisettevõtted

F4E
900 000

900 000

700 000

700 000

500 000

2017

2018

2019

2020

500 000

2017

2018

2019

2020

Allikas: Euroopa Kontrollikoda ühisettevõtete andmete põhjal.

2.55. Hoolimata raskustest sisekontrolliprotsesside tööshoidmisel kaugtöö

tingimustes, eelkõige tegevpõhitegevusega seotud toetuste vahe- ja lõppmaksete ning
keeruliste lepingumaksete puhul, vähenes hilinenud maksete arv keskmiselt 8%-lt
2019. aastal keskmiselt 6%-le 2020. aastal (vt joonis 2.7).
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Joonis 2.7. Hilinenud maksete vähenemine (kõigi ühisettevõtete
keskmine) protsendina heakskiidetud maksetehingute aastasest
koguarvust
16%

12%

8%

4%

0%

2017

2018

2019

2020

Allikas: Euroopa Kontrollikoda ühisettevõtete andmete põhjal.

Mõned ühisettevõtted teatasid üldistest viivitustest programmi
„Horisont 2020“ meetmete rakendamisel COVID-19 pandeemia tõttu

2.56. ECSEL teatas, et mõnel toetusesaajal oli raskusi projekti esitluse

lõpuleviimisega, ja nad taotlesid rakendusperioodi pikendamist. Projektide
kontrollimist ja hindamist takistasid samad COVID-19 pandeemia tõttu kehtestatud
piirangud.

2.57. S2R prognoosis, et projektide puhul, mis nõuavad koostööd Euroopa eri

paikades, on üldine viivitus ligikaudu kaks kuni kuus kuud. Nende projektide puhul
esines viivitusi reisipiirangute või muude pandeemiast tingitud piirangute tõttu. Lisaks
ei toimunud COVID-19 pandeemiast tulenevate piirangute tõttu 2020. aastal
kohapealset valideerimist, nagu algselt kavandati.

2.58. CS prognoosis, et programmi „Horisont 2020“ rakendamine hilineb üldiselt

ligikaudu neli kuni kuus kuud. COVID-19 pandeemiast tulenes partnerite
toetuslepingute sõlmimise aeglustumine ja 2018.–2019. aasta toetuslepingute täitmise
viibimine. Viimase tulemusena nõuti 2020. aastal märkimisväärselt tagasi
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enammakstud eelrahastamist. See suurendas 2020. aasta tegevuseelarvet
(sihtotstarbelised tulud), mis mõjutas negatiivselt ühisettevõtte tegevuseelarve
täitmise määra.

2.59. SESAR reageeris COVID-19 pandeemia tõsisele mõjule lennundussektorit

esindavate liikmete jaoks, rakendades mitmeid eelarvemeetmeid (nt toetuslepingute
eelrahastamise määrade suurendamine ja ühisettevõtte halduskuludesse tehtavate
rahaliste osamaksete edasilükkamine), et tagada neile kohene parem rahavoog.

2.60. Mõne ühisettevõtte (CS, IMI, FCH ja EuroHPC) puhul vähendas COVID-19

pandeemia mõju IT, teabevahetuse, lähetuste, kohtumiste, ürituste ja muude teenuste
kavandatud kuludele oluliselt halduskulude eelarve (ligikaudu 2–3% kogu
olemasolevast eelarvest) täitmise määra.

F4E tegevus seoses ITER-projektiga hilines

2.61. F4E teatas, et paljusid tema tarnijaid mõjutas COVID-19 pandeemia ja sellega

seotud piirangud. Ühisettevõtte hinnangul põhjustas pandeemia 2020. aasta lõpus
mõne tarne puhul kuni neljakuulisi viivitusi, millest tingituna suurenesid F4E ITERi
projekti väljunditega seotud kulud ligikaudu 47 miljoni euro võrra (2008. aasta
hindades).

2.62. Komisjon korraldas 2020. aasta oktoobris veebipõhise küsitluse, et mõista
COVID-19 pandeemia tagajärgi ITERi projektis osalevatele ettevõtetele ja seda, mil
määral aitas osalemine ITERis neil taastuda.

2.63. Nagu on näidatud selgituses 2.5, avaldas ITERi projektis osalemine vastanud
ettevõtetele mõõdetavat mõju (personali ja käibe osas). Kahe kolmandiku vastajate
jaoks oli pandeemial negatiivne mõju, kuna põhjustas viivitusi (70%) ja vähendas
nõudlust, millel olid negatiivsed finantstagajärjed (50%). Teisest küljest nõustus 31%
vastanutest, et nende osalemine ITERi projektis muudab nende ettevõtte kriisi
tagajärgede suhtes vastupidavamaks.
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Selgitus 2.5.
Covid-19 mõju ITERi projekti kaasatud ettevõtete praegusele
tegevusele

Mõned väiksemad katkestused ja viivitused

Suured häired

Tavapärane tegevus

Hindamine ei ole võimalik

Kogu tegevuse peatamine
0%

20%

40%

60%

80%

Allikas: Report of an EU survey ITER and COVID-19: Understanding the situation of companies
involved in the project, December 2020.

Ühisettevõtted võtavad varasemate aastate auditileidude
põhjal meetmeid

2.64. Enamikul juhtudest võtsid ühisettevõtted parandusmeetmeid, et käsitleda
meie varasemates iga-aastastes eriaruannetes esitatud tähelepanekuid, mille
üksikasjad on esitatud meie arvamuste lisades 3. peatükis.

2.65. Joonisel 2.8 on näidatud, et 19 tähelepaneku suhtes, mida ei olnud

2019. aasta lõpuks käsitletud, võeti 2020. aastal parandusmeetmeid, mille tulemusel
kõrvaldati 16 tähelepanekus loetletud puudused (84%), ning kolme tähelepaneku
(16%) käsitlemine oli 2020. aasta lõpus pooleli või ei olnud seda veel alustatud 18.

18

Märkus: ühisettevõtete SESAR, CS, IMI, FCH, ECSEL ja S2R kõigi varasemate aastate
tähelepanekute käsitlemine oli tänu parandusmeetmete võtmisele 2020. aasta auditi ajal
lõpetatud. EuroHPC puhul oli 2020. aasta esimene auditiaasta.
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Joonis 2.8. Ühisettevõtete jõupingutused varasemate aastate
tähelepanekute põhjal meetmete võtmiseks
20,00
18,00

Pooleli/alust
amata
16%

16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00

Lõpetatud /
ei kohaldata
84%

2,00
0,00

Pooleli/alustamata

Lõpetatud / ei kohaldata

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Pooleli/alustamata

SESAR
FCH
S2R

Lõpetatud / ei kohaldata
CS
ECSEL
EuroHPC

IMI
BPT
F4E
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Muudes hiljuti ühisettevõtete kohta
koostatud kontrollikoja väljaannetes
avaldatud audititulemused
2.66. Lisaks ühisettevõtete raamatupidamise aastaaruannetega seotud iga-

aastasele auditiaruandele avaldasime 2020. aasta jooksul ka eraldi auditiaruandeid ja
ülevaateid, milles käsitleti ühisettevõtteid (vt joonis 2.9).
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Joonis 2.9. Muudes hiljuti ühisettevõtete ja/või teadusuuringute valdkonna kohta koostatud kontrollikoja väljaannetes
avaldatud audititulemused
Euroopa Kontrollikoja ülevaade nr 1/2021:
„ELi esialgne panus rahvatervishoiu meetmetesse COVID-19
puhangule reageerimisel“

Kontrollikoja eriaruanne nr 19/2020:
„Euroopa tööstuse digiteerimine: ambitsioonikas algatus, mille
edu sõltub ELi, liikmesriikide valitsuste ja ettevõtete jätkuvast
pühendumusest“

Kontrollikoja eriaruanne nr 2/2020:
„VKEde rahastamisvahend: tõhus ja uuenduslik programm,
mille ees on lahendamata ülesandeid“

Maailma Terviseorganisatsioon liigitas 11. märtsil 2020 COVID-19
puhangu pandeemiaks. Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaselt
on ELil rahvatervise valdkonnas üksnes toetav ja koordineeriv
roll, sest see valdkond jääb peamiselt liikmesriikide pädevusse.

Kuigi digiüleminek on paljude ELi ettevõtjate konkurentsivõime
säilitamiseks väga oluline, ei kasuta nad innovatsiooniks täielikult
ära kõrgtehnoloogiat.
Sellega seoses käivitas komisjon 2016. aastal algatuse „Euroopa
tööstuse digitaliseerimine“, mille eesmärk on tugevdada ELi
konkurentsivõimet digitehnoloogia valdkonnas.

VKEde rahastamisvahend loodi teadusuuringute ja innovatsiooni
raamprogrammi „Horisont 2020“ raames, et toetada väikeste ja
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) innovatsiooni.
Rahastamisvahendi eesmärk on arendada VKEde
innovatsioonipotentsiaali ja seda kasutada, täites lünga varajases
kasvuetapis suure riskiga projektide rahastamises ja suurendades
teadusuuringute tulemuste ärilist kasutust erasektoris. See on
suunatud ELi ja 16 assotsieerunud riigi innovatiivsetele VKEdele.
Rahastamisvahendi 2014.–2020. aasta kogueelarve on 3 miljardit
eurot ja toetust antakse suure potentsiaaliga ettevõtetele.

Vaatasime läbi ELi esialgse reageerimise 3. jaanuarist kuni 30.
juunini 2020 võetud pandeemiameetmetele, keskendudes
piiriüleste terviseohtudega tegelemise ELi raamistiku
kasutamisele, täiendavatele ELi meetmetele, mis on võetud
meditsiiniseadmetega varustamise toetamiseks, ning ELi
toetusele COVID-19 testide ja vaktsiinide väljatöötamiseks.
Komisjon edendas teabevahetust liikmesriikide vahel ning toetas
tegevusi nagu COVID-19 teadusuuringud ja vaktsiinide
eelostulepingud. Innovatiivsete ravimite algatuse (IMI)
ühisettevõte kuulutas välja ka koroonaravi ja -testimisega seotud
projektikonkursi.
Tõime välja mõned probleemid, millega EL silmitsi seisab,
toetades liikmesriikide reageerimist COVID-19-le, näiteks
asjakohase raamistiku loomine piiriüleste terviseohtude jaoks,
asjakohaste varude pakkumise hõlbustamine ja vaktsiinide
väljatöötamise toetamine.

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

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Uurisime, kuivõrd pakkus EL tõhusat toetust tööstuse
digiteerimise riiklikele strateegiatele ja digitaalse innovatsiooni
keskustele, ning kas komisjon ja liikmesriigid rakendasid tõhusalt
digitaalse innovatsiooni strateegiat.
Leidsime, et komisjoni strateegial Euroopa tööstuse digiteerimise
toetamiseks oli usaldusväärne alus ning liikmesriikide toetus, aga
selles puudus info kavandatud tulemuste, tulemusnäitajate ja
eesmärkide kohta. See muudab komisjoni ja liikmesriikide jaoks
raskemaks oma tegevuse parema suunamise ja mõju
maksimeerimise ning liikmesriike ei julgustatud eraldama
algatusele Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide
vahendeid.
Soovitame komisjonil koos liikmesriikidega pakkuda
liikmesriikidele tuge nende rahastamislünkade kindlakstegemisel,
järelevalve parandamisel ja täiendavate meetmete võtmisel
lairibaühenduse asjakohase taseme saavutamiseks.
Täielikud auditijäreldused, nendega seotud soovitused ja
auditeeritava vastused on kättesaadavad kontrollikoja
veebisaidil eca.europa.eu.

Uurisime, kas see on suunatud õiget liiki VKEdele, kas see on
saavutanud suure geograafilise katvuse, kas valikuprotsess oli
tõhus ja kas komisjon tegi rahastamisvahendi üle piisavat seiret.
Leidsime, et sellega toetatakse tõhusalt VKEsid nende
innovatsiooniprojekti väljatöötamisel, kuid tuvastasime ohu, et
rahastamisvahendist rahastatakse mõningaid VKEsid, mis oleksid
võinud kaasata rahastamist ka turult, rahastamisvahendi
kasutamise aktiivsus on riigiti väga erinev ning tagasilükatud
taotluste uuesti esitamine raiskab üha kasvaval määral haldus- ja
hindamisressursse ilma lisaväärtust andmata.

Täielikud auditijäreldused, nendega seotud soovitused ja
auditeeritava vastused on kättesaadavad kontrollikoja
veebisaidil eca.europa.eu.
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Ühisettevõtete vastused 2. peatükile
2.9, 2.19, 2.30, 2.31, 2.32, ja 2.58
Ühisettevõtted võtavad kõik tähelepanekud ühiselt teadmiseks. Mõistame, et need
tähelepanekud kehtivad individuaalsetele ühisettevõtetele ja ei tekita valdkondadevahelisi
küsimusi. Jääme ettevaatlikuks ja võtame saadud kogemused teadmiseks.
2.18
Ühisettevõtete arvates ei esine sellist riski, kuna ühisettevõtted on rakendanud konkreetselt
mitterahalise osalusega täiendavate meetmete valideerimisprotsessi, mis hõlmab
täiendavate meetmete osalust individuaalsete ühisettevõtete eesmärkides ning teatatud
väärtuste sertifitseerimist sõltumatute audiitorite poolt kooskõlas ühisettevõtete
määrustega.
2.34
BPT ühisettevõte ja ühisettevõte ECSEL leiavad, et e-hangete lahendus ei ole põhjendatud
nende asutuste suure väärtusega hankemenetluste väga väikese arvu ja õiguslike erinõuete
tõttu. Mõlemad ühisettevõtted kavatsevad kasutamise uuesti läbi vaadata, kui seda on vaja
tulevaste tingimuste tõttu.
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3. peatükk
ELi ühisettevõtete kinnitavad avaldused
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3.1. Kinnitavaid avaldusi toetav teave
Alus arvamuste esitamiseks

3.1.1. Viisime auditi läbi kooskõlas IFACi rahvusvaheliste auditistandardite (ISA) ja

eetikanormidega ning INTOSAI kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvaheliste
standarditega (ISSAI). Nimetatud standarditest tulenevaid kontrollikoja kohustusi
kirjeldatakse täpsemalt käesoleva aruande audiitori kohustusi käsitlevas osas.
Kooskõlas rahvusvahelise arvestusekspertide eetikastandardite nõukogu (IESBA)
eetikakoodeksi ja auditeerimisega seotud eetikanõuetega oleme sõltumatu asutus ning
täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt nimetatud nõuetele ja IESBA
eetikakoodeksile. Oleme seisukohal, et kogutud auditi tõendusmaterjal on arvamuse
avaldamiseks piisav ja asjakohane.

Juhtkonna ja organisatsiooni järelevalve eest vastutavate
isikute kohustused

3.1.2. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 310–325 ja

ühisettevõtete finantsmäärustele vastutavad ühisettevõtete juhtkonnad
rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori raamatupidamisstandardite kohase
raamatupidamise aastaaruannete koostamise ja esitamise ning oma raamatupidamise
aastaaruannete aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse eest. Juhtkonna
kohustused hõlmavad finantsaruannete koostamiseks ja esitamiseks vajalike
sisekontrollimehhanismide kavandamist, rakendamist ja käigushoidmist nii, et neis ei
esineks pettusest või vigadest tingitud olulist väärkajastamist. Juhtkond vastutab ka
selle eest, et finantsaruannetes kajastatud tegevus, finantstehingud ja teave oleksid
kooskõlas neid reguleeriva õigusraamistikuga.

3.1.3. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkonna ülesanne hinnata

ühisettevõtte vastavust tegevuse jätkuvuse põhimõttele, avaldades tegevuse
jätkuvusega seotud küsimused, kui see on asjakohane, ja lähtudes raamatupidamises
tegevuse jätkuvuse põhimõttest, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb üksuse
likvideerida või tegevuse lõpetada või kui tal puuduvad muud realistlikud alternatiivid.

3.1.4. Ühisettevõtete finantsaruandluse üle järelevalve tegemise eest vastutavad

nende järelevalveorganite liikmed.
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Audiitori kohustused raamatupidamise aastaaruannete ja
nende aluseks olevate tehingute auditeerimisel

3.1.5. Meie eesmärk on saada piisav kindlus selle kohta, et ühisettevõtete

raamatupidamise aastaaruanded ei sisalda olulisi väärkajastamisi ning nende aluseks
olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed, ning esitada oma auditi põhjal Euroopa
Parlamendile ja nõukogule kinnitavad avaldused, mis kinnitavad raamatupidamise
aastaaruannete usaldusväärsust ning nende aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja
korrektsust. Piisav kindlus on väga suurt tõenäosust tähistav kindlus, kuid see ei taga,
et oluline väärkajastamine või nõuete mittejärgimine auditi käigus alati avastatakse.
Need võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib
põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majandusotsuseid,
mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.

3.1.6. Tulude puhul kontrollime komisjonilt, teistelt partneritelt ja osalevatelt

riikidelt saadud sissemakseid ning hindame ühisettevõtete muude tulude kogumise
korda (kui nad on sellist tulu saanud).

3.1.7. Kulude puhul auditeerime maksetehinguid, kui kulud on kantud, kirjendatud

ja heaks kiidetud. Kõiki makseliike (sealhulgas vara soetamiseks tehtud makseid), välja
arvatud eelmaksed, auditeeritakse nende tegemise seisuga. Ettemakseid
auditeeritakse siis, kui vahendite saaja on nende korrakohast kasutamist tõendanud
ning ühisettevõte on need kas samal aastal või hiljem tasaarvestuse tegemisega heaks
kiitnud.

3.1.8. Kooskõlas rahvusvaheliste auditistandardite ja kõrgeimate kontrolliasutuste

rahvusvaheliste standarditega tugineme kogu auditi vältel oma professionaalsusele ja
kutsealasele skeptitsismile. Meie ülesandeks on ka
—

kindlaks teha ja hinnata raamatupidamise aastaaruandes pettusest või vigadest
põhjustatud olulise väärkajastamise ja selle aluseks olevate tehingute Euroopa
Liidu õigusraamistiku olulise nõuetele mittevastavuse riski, töötada välja ja
rakendada auditiprotseduure nende riskide käsitlemiseks ning saada auditi
tõendusmaterjali, mis annaks meie arvamusele piisava ja asjakohase aluse.
Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise või mittevastavuse avastamata jätmise
risk on suurem kui vigade puhul, sest pettus võib hõlmata keelatud kokkuleppeid,
võltsimist, tahtlikku tegevusetust, andmete moonutamist või
sisekontrollimehhanismide eiramist;
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—

teha endale asjakohaste auditiprotseduuride kavandamiseks (kuid mitte
sisekontrollimehhanismide tõhususe kohta arvamuse esitamiseks) selgeks auditi
seisukohast oluline sisekontrollisüsteem;

—

hinnata kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna koostatud
arvestushinnangute ja nendega seotud avalduste põhjendatust;

—

teha järeldus selle kohta, kas juhtkond lähtub raamatupidamises tegevuse
jätkuvuse põhimõttest, ning hinnata saadud auditi tõendusmaterjali põhjal, kas
on olulist ohtu sündmusteks või tingimusteks, mis võivad ühisettevõtte tegevuse
jätkuvuse tõsise kahtluse alla seada. Kui meie arvates oluline oht eksisteerib, siis
peame oma audiitori aruandes juhtima tähelepanu raamatupidamise
aastaaruande asjaomastele avaldustele, või kui need on puudulikud, siis muutma
oma arvamust. Meie järeldused põhinevad enne audiitori aruande valmimise
kuupäeva saadud auditi tõendusmaterjalil. Edaspidised sündmused või
tingimused võivad aga põhjustada olukorra, kus üksusel ei ole võimalik oma
tegevust jätkata;

—

hinnata raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, ülesehitust ja sisu,
sealhulgas kogu avalikustatud teavet, samuti seda, kas raamatupidamise
aastaaruanne kajastab selle aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi õiglaselt;

—

hankida piisavat asjakohast auditi tõendusmaterjali ühisettevõtete finantsteabe
kohta, et esitada arvamus raamatupidamise aastaaruannete ja nende aluseks
olevate tehingute kohta. Vastutame auditi juhtimise, järelevalve ja läbiviimise
eest. Oleme ainuvastutavad oma auditiarvamuse eest;

—

võtta arvesse sõltumatu välisaudiitori audititööd ühisettevõtete raamatupidamise
aastaaruannete kontrollimisel vastavalt ELi finantsmääruse artikli 70 lõikes 6 19
sätestatud nõuetele.

3.1.9. Vahetame juhtkonnaga teavet muu hulgas auditi kavandatud ulatuse ja

ajakava ning auditi käigus tuvastatud oluliste leidude (sh sisekontrollimehhanismide
oluliste puuduste) kohta.

19

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) 2018/1046 (ELT L 193, 30.7.2018,
lk 1).
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3.1.10. Ühisettevõtetega arutatavate teemade seast valime vaatlusaluse perioodi

raamatupidamise aastaaruannete auditeerimise seisukohast kõige olulisemad teemad,
mida nimetatakse seetõttu peamisteks audititeemadeks. Kirjeldame nimetatud
teemasid meie audiitori aruandes, välja arvatud juhul, kui teabe avalikustamine on
õigusaktiga keelatud, või kui äärmiselt erandlikel juhtudel otsustame, et teemat ei tohi
meie aruandes käsitleda, kuna vastasel juhul võib see tõenäoliselt üles kaaluda avaliku
huviga saadava kasu.
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ELi raamprogramme ellu viivad
ühisettevõtted
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3.2. Ühisettevõte Euroopa lennuliikluse
uue põlvkonna juhtimissüsteemi
(SESAR) väljaarendamiseks
Sissejuhatus

3.2.1. Brüsselis asuv ühisettevõte Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna

juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks asutati 2007. aasta veebruaris kaheksaks
aastaks 20 (SESAR 1). 2014. aasta juunis muutis nõukogu määrust ja pikendas
ühisettevõtte tegutsemisaega kuni 31. detsembrini 2024 21 (SESAR 2020).

3.2.2. Ühisettevõte on avaliku ja erasektori partnerlus, mille eesmärk on Euroopa

lennuliikluse korraldamise moderniseeritud süsteemi väljatöötamine. Ühisettevõtte
asutajaliikmed on Euroopa Liit, keda esindab Euroopa Komisjon (DG MOVE), ja
Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsioon (Eurocontrol)22. 2015. aasta
osalemiskutse alusel valiti ühisettevõtte liikmeteks 19 aeronavigatsioonitööstuse
avaliku ja erasektori üksust. Nende seas on lennukitootjaid, lennuvälja- ja
kosmoseseadmete tootjaid, aeronavigatsiooniteenuste ja lennujaamateenuste
pakkujaid.

20

Nõukogu 27. veebruari 2007. aasta määrus (EÜ) nr 219/2007 ühisettevõtte loomise kohta
Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks (ELT L 64,
2.3.2007, lk 1), mida on muudetud määrusega (EÜ) nr 1361/2008 (ELT L 352, 31.12.2008,
lk 12).

21

Nõukogu 16. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 721/2014, millega muudetakse määrust (EÜ)
nr 219/2007 ühisettevõtte loomise kohta Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna
juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks seoses ühisettevõtte tegevusaja
pikendamisega aastani 2024 (ELT L 192, 1.7.2014, lk 1).

22

Eurocontrol on rahvusvaheline organisatsioon, mis kuulub 41 liikmesriigile. EL on
delegeerinud mõned oma ühtse Euroopa taeva reguleerimise ülesanded Eurocontrolile, mis
annab organisatsioonile keskse rolli Euroopa lennuliikluse juhtimise koordineerimisel ja
planeerimisel. Eurocontroli liikmed on nii EL ise kui liidu kõik liikmesriigid.
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3.2.3. Tabelis 3.2.1 esitatakse ühisettevõtte peamised arvandmed23.
Tabel 3.2.1. Ühisettevõtte peamised arvandmed
2020

2019

Eelarves sisalduvad uute maksete assigneeringud
(miljonites eurodes)

119,5

125,7

Eelarves sisalduvad uute kulukohustuste assigneeringud
(miljonites eurodes)

151,3

119,6

Kasutatav maksete eelarve (miljonites eurodes) (1)

179,2

183,3

Kasutatav kulukohustuste eelarve (miljonites
eurodes) (1)

163,2

161,0

38

40

Töötajate arv seisuga 31. detsember (2)
(1)

Kasutatav eelarve sisaldab eelmiste aastate kasutamata assigneeringuid, mille
ühisettevõte kandis uuesti jooksva aasta eelarvesse, sihtotstarbelisi tulusid ja järgmisse
aastasse ümberjaotamisi.

(2)

Töötajaskond hõlmab ametnikke, ajutisi teenistujaid, lepingulisi töötajaid ja lähetatud
riiklikke eksperte.

Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed.

Kinnitavat avaldust toetav teave

3.2.4. Auditi käsitlusviis, mida rakendasime, koosneb analüütilistest

auditiprotseduuridest, tehingute otsesest substantiivsest testimisest ühisettevõtetes ja
toetusesaajate juures ning ühisettevõtete järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste
kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutati vajaduse korral teiste audiitorite
tööst saadud auditi tõendusmaterjali ning analüüsiti ühisettevõtte juhtkonna esitatud
teavet.

3.2.5. Alus arvamuse esitamiseks, juhtkonna ja organisatsiooni järelevalve eest

vastutavate isikute kohustused ning audiitori kohustused raamatupidamise
aastaaruande ja selle aluseks olevate tehingute auditeerimisel on esitatud punktis 3.1.
Leheküljel 151 olev allkiri on arvamuse lahutamatu osa.

23

Ühisettevõtte pädevust ja tegevust tutvustav lisateave on leitav selle veebisaidil
www.sesarju.eu.

67
Euroopa taeva lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi väljaarendamisega
tegelev ühisettevõte (SESAR)

Kontrollikoja kinnitav avaldus Euroopa Parlamendile ja
nõukogule – sõltumatu audiitori aruanne

Arvamus
3.2.6. Auditeerisime
a)

ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb
finantsaruannetest 24 ja eelarve täitmise aruannetest 25 31. detsembril
2020. aastal lõppenud eelarveaasta kohta, ning

b)

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja
korrektsust vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artiklis 287
sätestatud nõuetele.

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus
Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

3.2.7. Meie hinnangul annab ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruanne

31. detsembril 2020 lõppenud eelarveaasta kohta kõikides olulistes aspektides
õiglase pildi ühisettevõtte finantsseisundist 31. detsembri 2020. aasta seisuga,
finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud aastal
vastavalt selle finantsmäärusele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud
arvestuseeskirjadele. Need põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori
raamatupidamisstandarditel.

24

Finantsaruanded sisaldavad bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara
muutuste aruannet, tähtsamate arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muid selgitavaid lisasid.

25

Eelarve täitmise aruanded sisaldavad kõiki eelarvetoiminguid koondavaid aruandeid ja
selgitavaid lisasid.
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Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute
seaduslikkus ja korrektsus
Tulud
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja
korrektsuse kohta

3.2.8. Meie hinnangul on 31. detsembril 2020 lõppenud eelarveaasta

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tulud kõigis olulistes aspektides
seaduslikud ja korrektsed.

Maksed
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate maksete seaduslikkuse
ja korrektsuse kohta

3.2.9. Meie hinnangul on 31. detsembril 2020 lõppenud eelarveaasta

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad maksed kõigis olulistes aspektides
seaduslikud ja korrektsed.

3.2.10. Järgnevad tähelepanekud ei sea kontrollikoja arvamust kahtluse alla.
Tähelepanekud seitsmenda raamprogrammi eelarve täitmise
kohta

3.2.11. Programm SESAR 1 suleti ametlikult 2016. aastal ning viimased

korrigeerivad maksed ja seitsmenda raamprogrammi projektide eest saadud
ülemääraste rahaliste toetuste hüvitamine toetusesaajatele viidi lõpule 2020. aastal.

3.2.12. Tabelis 3.2.2 on esitatud ülevaade liikmete toetusest SESAR 1-le

2020. aasta lõpu seisuga.
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Tabel 3.2.2. Liikmete toetus SESAR 1-le (miljonites eurodes)
Liikmete toetused
(vastavalt asutamismäärusele)
Liikmed
EL (DG Move)
Eurocontrol
Erasektori liikmed
Kokku

Ühisettevõtte
Lisategevus (1)
põhitegevus
700,0
700,0
584,3
1 984,3

Ei kohaldata
Ei kohaldata
Ei kohaldata
Ei kohaldata

Kokku
700,0
700,0
584,3
1 984,3

Rahalised
sissemaksed
610,2
133,0
23,7
766,9

Liikmete toetused
(seisuga 31.12.2020)
Mitterahaline
Mitterahaline
Mitterahaline
toetus
toetus
toetus
(deklareeritud,
(kinnitatud)
lisategevusele
kuid kinnitamata)
0,0
0,0
Ei kohaldata
422,9
0,0
Ei kohaldata
512,6
0,0
Ei kohaldata
935,5
0,0
Ei kohaldata

Kokku
610,2
555,9
536,3
1 702,4

(1) Kontrollikoja audit ei hõlma lisategevust.

Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed.

Tähelepanek programmi „Horisont 2020“ eelarve täitmise
kohta

3.2.13. Tabelis 3.2.3 on esitatud ülevaade liikmete toetusest SESAR 2020-le

2020. aasta lõpu seisuga.

Tabel 3.2.3. Liikmete toetus SESAR 2020-le (miljonites eurodes)
Liikmete toetused
(vastavalt asutamismäärusele)

Liikmed

EL (DG Move)
Eurocontrol
Erasektori liikmed
Kokku

Ühisettevõtte
Lisategevus (1)
põhitegevus
585,0
500,0
500,0
1 585,0

Ei kohaldata
Ei kohaldata
Ei kohaldata
Ei kohaldata

Liikmete toetused
(seisuga 31.12.2020)

Kokku

585,0
500,0
500,0
1 585,0

Rahalised
sissemaksed
441,6
14,9
6,6
463,1

Mitterahaline
Mitterahaline
toetus
Mitterahaline
(deklareeritud,
toetus
toetus
kuid
lisategevusele
(kinnitatud)
kinnitamata)
0,0
186,3
150,5
336,8

0,0
51,4
41,8
93,2

Ei kohaldata
Ei kohaldata
Ei kohaldata
Ei kohaldata

Kokku

441,6
252,6
198,9
893,1

(1) Kontrollikoja audit ei hõlma lisategevust.

Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed.

3.2.14. Ühisettevõtte programmi „Horisont 2020“ raames kasutada oleva

2020. aasta eelarves olid kulukohustuste ja maksete assigneeringute täitmise määrad
vastavalt 87,1% ja 81,9%.

3.2.15. 2020. aasta jaanuaris sai ühisettevõte DG MOVE-ilt täiendavad Euroopa

ühendamise rahastu vahendid kuue miljoni euro ulatuses vastavalt U-Space’i
delegeerimislepingule (teine ja viimane osamakse). Ühisettevõte ei ole siiski kandnud
saadud Euroopa ühendamise rahastu vahendeid 2020. aasta eelarvesse
paranduseelarve abil ega võtnud neid arvesse eelarverea 3700 tegelike vajaduste
planeerimisel. Sellest tulenevalt oli ühisettevõtte eelarverea 3700 lõplikust maksete
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kogueelarvest (36,8 miljonit eurot) 2020. aasta lõpuks täidetud ainult 21,2 miljonit
eurot (ehk 58%).

Tähelepanekud sisekontrollimehhanismide kohta

3.2.16. Ühisettevõte on loonud finants- ja tegevusalaste dokumentide kontrollil

põhinevad usaldusväärsed eelkontrollimenetlused. Ühisettevõte rakendas 2020. aastal
komisjoni sisekontrolliraamistikku, mis põhineb 17-l sisekontrolli põhimõttel.
Sisekontrolliraamistikuga nõutava iga-aastase enesehindamise ja kontrollitegevuse
tulemuslikkuse jälgimiseks töötas ühisettevõte välja asjakohased näitajad kõigi
sisekontrolli põhimõtete ja nendega seotud omaduste jaoks.

3.2.17. Programmi „Horisont 2020“ maksete järelauditite eest vastutab komisjoni

ühine audititalitusus. Tuginedes 2020. aasta lõpus kättesaadavatele järelauditite
tulemustele, teatas ühisettevõte programmi „Horisont 2020“ projektide
(tasaarvestused ja lõppmaksed) esinduslikuks veamääraks 3,46% ja allesjäänud
veamääraks 1,00%26. Komisjon leidis oma ettepanekus programmi „Horisont
2020“ käsitleva määruse kohta 27, et „programmi „Horisont 2020“ raames
teadusuuringutega seoses tekkinud kulude puhul on 2–5% aastane veariskimäär
realistlik eesmärk, võttes arvesse kontrollide maksumust, eeskirjade keerukuse
vähendamiseks kavandatavaid lihtsustamismeetmeid ning uurimisprojektide
hüvitamiskuludega kaasnevat riski. Programmide kehtivusaja lõpuks, pärast seda, kui
on arvesse võetud auditite ning sissenõudmiste ja korrigeerimiste mõju, on seatud
lõppeesmärk saavutada jääkveamäär 2%-le võimalikult lähedal.“

3.2.18. Maksete kontrolli osana auditeerisime programmi „Horisont

2020“ raames 2020. aastal lõplike toetusesaajate tasandil tehtud maksete juhuvalimit,
et leida kinnitust järelauditite veamäärade õigsusele 28. Nende üksikasjalike audititega
ei ilmnenud valimisse kaasatud ühisettevõtte toetusesaajate puhul märkimisväärseid
vigu ega kontrollialaseid puudusi.

26

Ühisettevõtte SESAR 2020. aasta konsolideeritud tegevusaruande punkt 2.7.4.

27

COM(2011) 809 final.

28

Toetusesaajate juures kontrollitud toetustega seotud maksetehingute puhul on
kvantifitseeritavate vigade aruandluskünnis 1% auditeeritud kuludest.
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Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed

3.2.19. Ülevaade kontrollikoja eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud

parandusmeetmetest on esitatud lisas.
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Lisa. Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed
Aasta

Kontrollikoja kommentaarid

Parandusmeetmete võtmise
seis
(lõpetatud / pooleli /
alustamata / ei kohaldata)

2018

Ühisettevõttel oli 2018. aasta lõpus (programmi SESAR 1 sulgemisetapis) endiselt täitmata
kulukohustusi summas 61,4 miljonit eurot. Kuna programm lõpetati 2016. aasta lõpus ja
viimane toetusmakse tehti 2017. aasta lõpus, ei kasutata neid ühisettevõttele eraldatud
vahendeid täiel määral ära.

2019

2019. aasta lõpus oli programmi SESAR 1 rahalise toetuse ülejääk 30,7 miljonit eurot.
Ühisettevõtte raamatupidamisandmete põhjal tuleb see summa ühisettevõtte liikmetele
tagasi maksta järgmiselt: 23,8 miljonit eurot komisjonile, 4,8 miljonit eurot Eurocontrolile ja
2,1 miljonit eurot tööstusharu esindavatele liikmetele. Kuna puudub pragmaatiline lahendus
ennetähtaegseks hüvitamiseks, jäävad need vahendid ühisettevõttele, ilma et neid kasutataks
teadusprojektideks, mis on vastuolus usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttega.

Lõpetatud

2019

Ühisettevõte on kohustatud rakendama komisjoni uut sisekontrolliraamistikku, mis põhineb
17-l sisekontrolli põhimõttel. 2019. aasta lõpuks oli ühisettevõte juba lõpetanud puudujääkide
analüüsi, mis põhines olemasoleval sisekontrollisüsteemil, ja kindlaks määranud näitajad
enamiku uute sisekontrolli põhimõtete ja nende erijoonte kohta. Suurem osa neist näitajatest
oli siiski seotud pigem kontrollitegevuse olemasolu kui selle tulemuslikkusega. Ühisettevõte
peab asjakohaseid peamisi kontrollinäitajaid edasi arendama, et hinnata oma
kontrollitegevuse tõhusust ja teha kindlaks kontrollialased puudused.

Lõpetatud

Ei kohaldata
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Ühisettevõtte vastus
3.2.15
Ühisettevõte SESAR nõustub tähelepanekuga, kuid soovib rõhutada, et kontrollikoja
nimetatud sihtotstarbelisi tulusid on kasutatud üksnes selleks, et rahastada Euroopa
Komisjonilt saadud asjaomaseid delegeeritud ülesandeid, mis on ametlikult
vormistatud süsteemi U-Space rahalist toetust käsitlevas lepingus viitega
MOVE/E3/DA/2017-564/SI2.771 010 (allkirjastatud 13.12.2017).
Ühisettevõte SESAR annab igal aastal aru meetmetest, mida võetakse süsteemi USpace rahalist toetust käsitleva lepingu rakendamiseks, nagu on määratletud eespool
nimetatud lepingu artikli 21 lõikes 1. Iga-aastast rakendusaruannet jagatakse Euroopa
Komisjoni ja Euroopa Parlamendiga ning seda jälgitakse täpselt eraldi tabelite abil, mis
kajastavad konkreetseid rahavooge. Lisaks sisaldab ühisettevõtte SESAR iga-aastane
konsolideeritud tegevusaruanne eripeatükki, mis käsitleb U-Space’iga seotud
tegevuste rakendamist.
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3.3. Ühisettevõte Clean Sky (CS)
Sissejuhatus

3.3.1. Brüsselis asuv ühisettevõte lennunduse valdkonnas ühise

tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks (edaspidi „ühisettevõte“ või „ühisettevõte Clean
Sky“) asutati seitsmenda teadusuuringute raamprogrammi raames 2007. aasta
detsembris kümneaastaseks perioodiks 29 (Clean Sky 1). 6. mail 2014. aastal pikendas
nõukogu ühisettevõtte tegutsemisaega kuni 31. detsembrini 2024 30 (Clean Sky 2).

3.3.2. Ühisettevõte on lennundusvaldkonna teadustegevuse ja innovatsiooni

valdkonnas tegutsev avaliku ja erasektori partnerlus. Uue määruse kohaselt on
ühisettevõtte asutajaliikmed Euroopa Liit (EL), keda esindab komisjon
(teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat (DG RTD)), ning eraliikmed, kelle
hulka kuuluvad tööstusharu esindavad juhid ning integreeritud tehnoloogia
tutvustusvaldkondi (ITD), uuenduslikke õhusõidukite tutvustusplatvorme (IADP) ja
läbivaid valdkondi esindavad toetajaliikmed. Lisaks teeb ühisettevõte koostööd avatud
ja konkurentsipõhiste projektikonkursside alusel valitavate tuumikpartneritega 31. Neil
partneritel on ühisettevõtte Clean Sky 2 asutamismääruse kohaselt eraliikme staatus.

3.3.3. Tabelis 3.3.1 esitatakse ühisettevõtte peamised arvandmed32.
29

Nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 71/2008, millega asutatakse
ühisettevõte Clean Sky (ELT L 30, 4.2.2008, lk 1).

30

Nõukogu 6. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 558/2014 ühisettevõtte Clean Sky 2 asutamise
kohta (ELT L 169, 7.6.2014, lk 77).

31

2008. aastal ühinesid 16 juhti ja 66 toetajaliiget ühisettevõtte Clean Sky esimese etapiga
(programm Clean Sky 1). Kooskõlas nõukogu määruse (EL) nr 558/2014 lisas toodud
põhikirja artikli 4 lõikega 6 säilitavad programmi Clean Sky 1 toetajaliikmed oma staatuse
kuni teadusuuringute alase tegevuse lõpetamiseni, kuid hiljemalt 31. detsembrini 2017.
2017. aastal, kui 2016. aastal käivitatud neljas tuumikpartnerite leidmiseks mõeldud
projektikonkurss oli lõppenud, lõpetas ühisettevõte liikmete valiku- ja liitumismenetluse
kokku üle 230 juriidilise isikuga, kes osalesid programmis Clean Sky 2. See hõlmab 16 juhti
koos nendega seotud üksuste ja kolmandate pooltega, ning valitud tuumikpartnereid koos
nendega seotud üksuste ja kolmandate pooltega.

32

Ühisettevõtte pädevust ja tegevust tutvustav lisateave on leitav selle veebisaidil
www.cleansky.eu.

75
Ühisettevõte Clean Sky (CS)

Tabel 3.3.1. Ühisettevõtte peamised arvandmed
2020

2019

Eelarves sisalduvad uute maksete assigneeringud
(miljonites eurodes)

315,6

327,8

Eelarves sisalduvad uute kulukohustuste assigneeringud
(miljonites eurodes)

315,7

294,9

Kasutatav maksete eelarve (miljonites eurodes) (1)

356,6

341,4

Kasutatav kulukohustuste eelarve (miljonites
eurodes) (1)

346,7

305,8

43

42

Töötajate arv seisuga 31. detsember (2)
(1)

Kasutatav eelarve sisaldab eelmiste aastate kasutamata assigneeringuid, mille
ühisettevõte kandis uuesti jooksva aasta eelarvesse, sihtotstarbelisi tulusid ja järgmisse
aastasse ümberjaotamisi.

(2)

Töötajaskond hõlmab ametnikke, ajutisi teenistujaid, lepingulisi töötajaid ja lähetatud
riiklikke eksperte.

Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed.

Kinnitavat avaldust toetav teave

3.3.4. Auditi käsitlusviis, mida rakendasime, koosneb analüütilistest

auditiprotseduuridest, tehingute otsesest substantiivsest testimisest ühisettevõtetes ja
toetusesaajate juures ning ühisettevõtete järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste
kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutati vajaduse korral teiste audiitorite
tööst saadud auditi tõendusmaterjali ning analüüsiti ühisettevõtte juhtkonna esitatud
teavet.

3.3.5. Alus arvamuse esitamiseks, juhtkonna ja organisatsiooni järelevalve eest

vastutavate isikute kohustused ning audiitori kohustused raamatupidamise
aastaaruande ja selle aluseks olevate tehingute auditeerimisel on esitatud punktis 3.1.
Leheküljel 151 olev allkiri on arvamuse lahutamatu osa.
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Kontrollikoja kinnitav avaldus Euroopa Parlamendile ja
nõukogule – sõltumatu audiitori aruanne

Arvamus
3.3.6. Auditeerisime
a)

ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb
finantsaruannetest 33 ja eelarve täitmise aruannetest 34 31. detsembril
2020. aastal lõppenud eelarveaasta kohta, ning

b)

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja
korrektsust vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artiklis 287
sätestatud nõuetele.

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus
Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

3.3.7. Meie hinnangul annab ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruanne

31. detsembril 2020 lõppenud eelarveaasta kohta kõikides olulistes aspektides
õiglase pildi ühisettevõtte finantsseisundist 31. detsembri 2020. aasta seisuga,
finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud aastal
vastavalt selle finantsmäärusele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud
arvestuseeskirjadele. Need põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori
raamatupidamisstandarditel.

33

Finantsaruanded sisaldavad bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara
muutuste aruannet, tähtsamate arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muid selgitavaid lisasid.

34

Eelarve täitmise aruanded sisaldavad kõiki eelarvetoiminguid koondavaid aruandeid ja
selgitavaid lisasid.

77
Ühisettevõte Clean Sky (CS)

Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute
seaduslikkus ja korrektsus
Tulud
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja
korrektsuse kohta

3.3.8. Meie hinnangul on 31. detsembril 2020 lõppenud eelarveaasta

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tulud kõigis olulistes aspektides
seaduslikud ja korrektsed.

Maksed
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate maksete seaduslikkuse
ja korrektsuse kohta

3.3.9. Meie hinnangul on 31. detsembril 2020 lõppenud eelarveaasta

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad maksed kõigis olulistes aspektides
seaduslikud ja korrektsed.

3.3.10. Järgnevad tähelepanekud ei sea kontrollikoja arvamust kahtluse alla.
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Tähelepanek seitsmenda raamprogrammi eelarve täitmise
kohta

3.3.11. Tabelis 3.3.2 on esitatud ülevaade liikmete toetusest Clean Sky 1-le

2020. aasta lõpu seisuga. 2020. aastal ei muutunud liikmete sissemaksed
seitsmendasse raamprogrammi.

Tabel 3.3.2. Liikmete toetus Clean Sky 1-le (miljonites eurodes)
Liikmete toetused
(vastavalt asutamismäärusele ja juriidilistele
otsustele)
Liikmed

EL (DG RTD)
Erasektori liikmed
Kokku

Ühisettevõtte
Lisategevus (1)
põhitegevus
800,0
600,0
1 400,0

Ei kohaldata
Ei kohaldata
Ei kohaldata

Liikmete toetused
(seisuga 31.12.2020)

Mitterahaline
toetus
Mitterahaline
Mitterahaline
Rahalised
(deklareeritud,
toetus
toetus
Kokku
sissemaksed
kuid
(kinnitatud)
lisategevusele
kinnitamata)
800,0
800,0
0,0
0,0
Ei kohaldata
600,0
14,9
593,0
0,0
Ei kohaldata
1 400,0
814,9
593,0
0,0
Ei kohaldata

Kokku

800,0
607,9
1 407,9

(1) Kontrollikoja audit ei hõlma lisategevust.

Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed.

Tähelepanek programmi „Horisont 2020“ eelarve täitmise
kohta

3.3.12. Tabelis 3.3.3 on esitatud ülevaade liikmete toetusest Clean Sky 2-le

2020. aasta lõpu seisuga.

Tabel 3.3.3. Liikmete toetus Clean Sky 2-le (miljonites eurodes)
Liikmete toetused
(vastavalt asutamismäärusele ja juriidilistele
otsustele)

Liikmed

EL (DG RTD)
Erasektori liikmed
Kokku

Ühisettevõtte
Lisategevus (1)
põhitegevus
1 755,0
1 228,5
2 983,5

0,0
965,3
965,3

Kokku

1 755,0
2 193,8
3 948,8

Liikmete toetused
(seisuga 31.12.2020)

Rahalised
sissemaksed
1 451,0
23,1
1 474,1

Mitterahaline
Mitterahaline
toetus
Mitterahaline
(deklareeritud,
toetus
toetus
kuid
(kinnitatud)
lisategevusele
kinnitamata)
Ei kohaldata
581,3
581,3

Ei kohaldata
136,3
136,3

Ei kohaldata
1 144,2
1 144,2

Kokku

1 451,0
1 884,9
3 335,9

(1) Kontrollikoja audit ei hõlma lisategevust.

Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed.

3.3.13. Mis puudutab programmi „Horisont 2020“ projektide jaoks ette nähtud

ühisettevõtte 2020. aasta maksete eelarvet, siis COVID-19 pandeemia tõi kaasa
partnerite toetuslepingute täitmise aeglustumise ja lisaks liikmete 2018.–2019. aasta
toetuslepingute alatäitmise. Viimane tõi kaasa enammakstud eelmaksete
märkimisväärse tagasinõudmise, mis suurendas põhitegevuse maksete assigneeringuid
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(sihtotstarbelise sisetulu vahendid) 2020. aastal 22,6 miljoni euroni. See olukord
mõjutas negatiivselt ühisettevõtte tegevuseelarve täitmise määra, mis oli 2020. aasta
lõpus 82,6% (2019. aastal 97,2%). Vastupidiselt ühisettevõtte finantseeskirjadele ei
kasutanud ta enne aasta maksete assigneeringute kasutamist täielikult ära eelmiste
aastate 13,3 miljoni euro suurust assigneeringut, mis kanti uuesti 2020. aasta
tegevuseelarvesse.

3.3.14. Ühisettevõtte taristu- ja kommunikatsioonikulude (mis moodustavad

ligikaudu 1,5% ühisettevõtte kogu olemasolevast maksete eelarvest) maksete eelarvet
2020. aastal enam kui kahekordistati. Maksete eelarve kahekordistamise ja COVID-19
pandeemia mõju tõttu IT, teabevahetuse, ürituste ja muude välisteenuste kavandatud
kuludele oli eelarve täitmise määr 2020. aasta lõpus 42,7% (2019. aastal 98,7%).

Tähelepanekud sisekontrollimehhanismide kohta

3.3.15. Ühisettevõte on loonud finants- ja tegevusalaste dokumentide kontrollil

põhinevad usaldusväärsed eelkontrollimenetlused. Ühisettevõte rakendas 2020. aastal
komisjoni sisekontrolliraamistikku, mis põhineb 17-l sisekontrolli põhimõttel.
Sisekontrolliraamistikuga nõutava iga-aastase enesehindamise ja kontrollitegevuse
tulemuslikkuse jälgimiseks töötas ühisettevõte välja asjakohased näitajad kõigi
sisekontrolli põhimõtete ja nendega seotud omaduste jaoks.

3.3.16. Programmi „Horisont 2020“ maksete järelauditite eest vastutab komisjoni

ühine audititalitus. Tuginedes 2020. aasta lõpus kättesaadavatele järelauditite
tulemustele, teatas ühisettevõte programmi „Horisont 2020“ projektide
(tasaarvestused ja lõppmaksed) esinduslikuks veamääraks 1,60% ja allesjäänud
veamääraks 0,91%35. Komisjon leidis oma ettepanekus programmi „Horisont
2020“ käsitleva määruse kohta 36, et „programmi „Horisont 2020“ raames
teadusuuringutega seoses tekkinud kulude puhul on 2–5% aastane veariskimäär
realistlik eesmärk, võttes arvesse kontrollide maksumust, eeskirjade keerukuse
vähendamiseks kavandatavaid lihtsustamismeetmeid ning uurimisprojektide
hüvitamiskuludega kaasnevat riski. Programmide kehtivusaja lõpuks, pärast seda, kui
on arvesse võetud auditite ning sissenõudmiste ja korrigeerimiste mõju, on seatud
lõppeesmärk saavutada jääkveamäär 2%-le võimalikult lähedal.“

35

Clean Sky ühisettevõtte 2020. aasta tegevusaruande eelnõu, lk 97.

36

COM(2011) 809 final.
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3.3.17. Maksete kontrolli osana auditeerisime programmi

„Horisont 2020“ raames 2020. aastal lõplike toetusesaajate tasandil tehtud maksete
juhuvalimit, et leida kinnitust järelauditite veamäärade õigsusele 37. Need
üksikasjalikud auditid tõid ühel juhul välja vea, mis ületas 1% auditeeritud kuludest,
mis oli seotud deklareeritud personalikuludega, mille puhul toetusesaaja ei pidanud
täielikult kinni projekti heaks töötavate töötajate töötundide ülemmäärast, kui nad
töötasid ainult projekti heaks ilma ajaarvestust pidamata.

Muud teemad

3.3.18. Kuigi ühisettevõtte koosseisuliste töötajate arv püsis 2017.–2020. aastal

42 juures, suurendas ühisettevõte samal ajavahemikul oluliselt ajutiste töötajate arvu:
kolmelt kümnele täistööajale taandatud töötajale ehk 8%-lt 24%-le ühisettevõtte
koosseisulistest töötajatest. Ajutiste töötajate täidetavad ülesanded ei ole siiski
ühekordsed või ajutised, mis tulenevad töökoormuse erakordsest suurenemisest või
ühekordse tegevuse teostamisest, vaid pigem alalised (nt õigusteenistuse assistent,
sekretariaadiabi, kommunikatsiooniassistent ja projektijuhi assistent). Ühisettevõtte
praktikaga luuakse alalised ametikohad, mis ületavad ametikohtade loetelus ette
nähtud ametikohtade arvu. See näitab, et ühisettevõtte koosseisuliste töötajate arv ei
ole piisav, et rakendada ühisettevõtte teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskava ja
sellega seotud töökavasid. Selline olukord tekitab ühisettevõttele märkimisväärseid
riske, mis on seotud põhipädevuste säilitamise, ebaselgete aruandluskanalite ning
töötajate väiksema tõhususega, mis võib negatiivselt mõjutada ühisettevõtte üldist
tulemuslikkust.

Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed

3.3.19. Ülevaade kontrollikoja eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud

parandusmeetmetest on esitatud lisas.

37

Toetusesaajate juures kontrollitud toetustega seotud maksetehingute puhul on
kvantifitseeritavate vigade aruandluskünnis 1% auditeeritud kuludest.
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Lisa. Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed
Aasta

Kontrollikoja kommentaarid

Parandusmeetmete võtmise
seis
(lõpetatud / pooleli /
alustamata / ei kohaldata)

2019

Maksete kontrolli osana auditeerisime programmi „Horisont 2020“ raames 2019. aastal
lõplike toetusesaajate tasandil tehtud maksete juhuvalimit, et leida kinnitust järelauditite
veamäärade õigsusele. Need üksikasjalikud auditid tõid esile deklareeritud
personalikuludega seotud süsteemsed vead. Vigade peamised allikad olid individuaalsete
töötundide kasutamine, mis on keelatud, kui kuludeklaratsioonid põhinevad igakuistel
tunnitasudel, ja ühikumäärade kasutamine, mis hõlmas hinnangulisi elemente, mis
kaldusid oluliselt kõrvale tegelikest ühikumääradest. Tulemused näitavad, et ühisettevõtte
vearisk on suurenenud, kuna ühisettevõtte programmi „Horisont 2020“ projekte
rakendavate eraliikmete ja nendega seotud üksuste arv on suur.

Lõpetatud

82
Ühisettevõte Clean Sky (CS)

Ühisettevõtte vastus
3.3.13
2020. aasta alguses oli ühisettevõttel Clean Sky 2 ainult maksete assigneeringud C1vahenditest. Aasta esimese eelarvemuudatusega võeti kasutamata assigneeringud
2020. aasta mais uuesti kasutusele C2-vahenditena. Samas ei prioriseerinud komisjoni
toetuste haldamise vahend C2-vahendite kasutamist ilma iga makse korral käsitsi
sekkumiseta. Sel põhjusel kasutati kõigepealt C1-assigneeringuid.
Ühisettevõte Clean Sky 2 kavatses kasutada C2-vahendeid täiendavate eelmaksete
tegemiseks aastate 2020–2021 liikmete toetuslepingute jaoks 2020. aasta viimastel
kuudel. Mõni neist maksetest tuli siiski edasi lükata 2021. aasta algusesse.
Ühisettevõte kehtestab täiendavad järelevalvemeetmed, et tagada taasaktiveeritud
vahendite kasutamine esimesena.
3.3.18
Ühisettevõtet Clean Sky 2 on olnud viimastel aastatel pidevalt kohustatud suurendama
ajutiste töötajate kasutamist range ametikohtade loetelu piirangute tõttu, sest
ülesanded ja töökoormus suurenevad. See kasvutrend eeldatavasti jätkub, sest
ühisettevõte alustab praegu etappi, milles kaht programmi – Clean Sky 2 ja uus puhta
lennunduse programm – rakendatakse paralleelselt, mis toob kaasa veelgi suurema
töömahu. Lisaks töötajate tõhususe suurendamisele on ainus võimalus toime tulla
kasvava töökoormusega kasutada ajutisi töötajaid.
Ühisettevõte Clean Sky 2 on kehtestanud leevendusmeetmed (nt asjakohased
järelevalvemehhanismid, ajutiste töötajate ülesannete piiramine
mittepõhiülesannetega ning asjakohase koolituse ja juhendamise pakkumine);
keskpikas ja pikas perspektiivis ei ole see olukord siiski optimaalne. Lahendus oleks
võimaldada ühisettevõttele suuremat paindlikkust seoses lepinguliste töötajate arvuga
ametikohtade loetelus.
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3.4. Innovatiivsete Ravimite Algatuse
(IMI) ühisettevõte
Sissejuhatus

3.4.1. Brüsselis asuv Innovatiivsete Ravimite Algatuse Ühisettevõte (edaspidi

„ühisettevõte“ või „ühisettevõte IMI“) asutati 2007. aasta detsembris 38
kümneaastaseks perioodiks (IMI 1). 2014. aasta mais võttis nõukogu vastu uue
asutamismääruse ja pikendas ühisettevõtte tegutsemisaega kuni 31. detsembrini
2024 39 (IMI 2).

3.4.2. Ühisettevõte on tervishoiualase teadustegevuse ja innovatsiooni valdkonnas

tegutsev avaliku ja erasektori partnerlus. Ühisettevõtte asutajaliikmed on Euroopa Liit
(EL), mida esindab komisjon (DG RTD), ja ravimisektor, mida esindab Euroopa
Ravimitootjate Organisatsioonide Liit (EFPIA).

38

Nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 73/2008, millega asutatakse
ühisettevõte innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks (ELT L 30,
4.2.2008, lk 38).

39

Nõukogu 6. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 557/2014 innovatiivsete ravimite algatuse teise
ühisettevõtte asutamise kohta (ELT L 169, 7.6.2014, lk 54).
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3.4.3. Tabelis 3.4.1 esitatakse ühisettevõtte peamised arvandmed40.
Tabel 3.4.1. Ühisettevõtte peamised arvandmed
2020

2019

Eelarves sisalduvad uute maksete assigneeringud
(miljonites eurodes)

233,8

200,1

Eelarves sisalduvad uute kulukohustuste assigneeringud
(miljonites eurodes)

260,5

134,1

Kasutatav maksete eelarve (miljonites eurodes) (1)

241,6

231,3

Kasutatav kulukohustuste eelarve (miljonites eurodes) (1)

276,5

261,4

53

53

Töötajate arv seisuga 31. detsember (2)
(1)

Kasutatav eelarve sisaldab eelmiste aastate kasutamata assigneeringuid, mille
ühisettevõte kandis uuesti jooksva aasta eelarvesse, sihtotstarbelisi tulusid ja järgmisse
aastasse ümberjaotamisi.

(2)

Töötajaskond hõlmab ametnikke, ajutisi teenistujaid, lepingulisi töötajaid ja lähetatud
riiklikke eksperte.

Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed.

Kinnitavat avaldust toetav teave

3.4.4. Auditi käsitlusviis, mida rakendasime, koosneb analüütilistest

auditiprotseduuridest, tehingute otsesest substantiivsest testimisest ühisettevõtetes ja
toetusesaajate juures ning ühisettevõtete järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste
kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutati vajaduse korral teiste audiitorite
tööst saadud auditi tõendusmaterjali ning analüüsiti ühisettevõtte juhtkonna esitatud
teavet.

3.4.5. Alus arvamuse esitamiseks, juhtkonna ja organisatsiooni järelevalve eest

vastutavate isikute kohustused ning audiitori kohustused raamatupidamise
aastaaruande ja selle aluseks olevate tehingute auditeerimisel on esitatud punktis 3.1.
Leheküljel 151 olev allkiri on arvamuse lahutamatu osa.

40

Ühisettevõtte pädevust ja tegevust tutvustav lisateave on leitav selle veebisaidil
www.imi.europa.eu.

85
Innovatiivsete Ravimite Algatuse (IMI) ühisettevõte

Kontrollikoja kinnitav avaldus Euroopa Parlamendile ja
nõukogule – sõltumatu audiitori aruanne

Arvamus
3.4.6. Auditeerisime
a)

ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb
finantsaruannetest 41 ja eelarve täitmise aruannetest 42 31. detsembril
2020. aastal lõppenud eelarveaasta kohta, ning

b)

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja
korrektsust vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artiklis 287
sätestatud nõuetele.

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus
Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

3.4.7. Meie hinnangul annab ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruanne

31. detsembril 2020 lõppenud eelarveaasta kohta kõikides olulistes aspektides
õiglase pildi ühisettevõtte finantsseisundist 31. detsembri 2020. aasta seisuga,
finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud aastal
vastavalt selle finantsmäärusele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud
arvestuseeskirjadele. Need põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori
raamatupidamisstandarditel.

41

Finantsaruanded sisaldavad bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara
muutuste aruannet, tähtsamate arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muid selgitavaid lisasid.

42

Eelarve täitmise aruanded sisaldavad kõiki eelarvetoiminguid koondavaid aruandeid ja
selgitavaid lisasid.
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Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute
seaduslikkus ja korrektsus
Tulud
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja
korrektsuse kohta

3.4.8. Meie hinnangul on 31. detsembril 2020 lõppenud eelarveaasta

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tulud kõigis olulistes aspektides
seaduslikud ja korrektsed.

Maksed
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate maksete seaduslikkuse
ja korrektsuse kohta

3.4.9. Meie hinnangul on 31. detsembril 2020 lõppenud eelarveaasta

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad maksed kõigis olulistes aspektides
seaduslikud ja korrektsed.

3.4.10. Järgnevad tähelepanekud ei sea kontrollikoja arvamust kahtluse alla.
Tähelepanek seitsmenda raamprogrammi eelarve täitmise
kohta

3.4.11. Tabelis 3.4.2 on esitatud ülevaade liikmete toetusest SESAR 1-le

2020. aasta lõpu seisuga.
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Tabel 3.4.2. Liikmete toetus IMI 1-le (miljonites eurodes)
Liikmete toetused
(vastavalt asutamismäärusele)

Liikmed

EL (DG RTD)
Erasektorit esindavad
liikmed
Kokku

Ühisettevõtte
Lisategevus (1)
põhitegevus

Liikmete toetused
(seisuga 31.12.2020)

Mitterahaline
Mitterahaline
toetus
Mitterahaline
Rahalised
Kokku
toetus
(deklareeritud,
toetus
sissemaksed
(kinnitatud)
kuid
lisategevusele
kinnitamata)
1 000,0
931,1
0,0
0,0
Ei kohaldata

Kokku

931,1

1 000,0

Ei kohaldata

1 000,0

Ei kohaldata

1 000,0

21,9

737,6

42,2

Ei kohaldata

801,7

2 000,0

Ei kohaldata

2 000,0

953,0

737,6

42,2

Ei kohaldata

1 732,8

(1) Kontrollikoja audit ei hõlma lisategevust.

Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed.

3.4.12. 2020. aasta lõpuks oli ühisettevõte kogu seitsmenda raamprogrammi

raames eraldanud allkirjastatud seitsmenda raamprogrammi toetuslepingutele
965,7 miljonit eurot, millest 94,5 miljonit eurot (ehk 10%) tuleb lähiaastatel veel välja
maksta. Ühisettevõtte seitsmenda raamprogrammi projektide jaoks kasutada olnud
2020. aasta maksete eelarve maksete assigneeringute kasutusmäär oli 96%.

Tähelepanekud programmi „Horisont 2020“ eelarve täitmise
kohta

3.4.13. Tabelis 3.4.3 on esitatud ülevaade liikmete toetusest IMI 2-le 2019. aasta

lõpu seisuga.

Tabel 3.4.3. Liikmete toetus IMI 2-le (miljonites eurodes)
Liikmete toetused
(vastavalt asutamismäärusele)

Liikmed

EL (DG RTD)
EFPIA
Assotsieerunud
partnerid
Kokku

Ühisettevõtte
Lisategevus (1)
tegevus

Liikmete toetused
(seisuga 31.12.2020)

Kokku

Rahalised
sissemaksed

Mitterahaline
Mitterahaline
Mitterahaline
toetus
toetus
(deklareeritud,
toetus
kuid
lisategevusele
(kinnitatud)
kinnitamata)

Kokku

1 638,0
1 425,0

Ei kohaldata
Ei kohaldata

213,0

Ei kohaldata

213,0

7,1

35,0

55,3

Ei kohaldata

97,4

3 276,0

Ei kohaldata

3 276,0

671,0

352,2

263,0

Ei kohaldata

1 286,2

1 638,0
1 425,0

643,2
20,7

0,0
317,2

0,0
207,7

Ei kohaldata
Ei kohaldata

643,2
545,6

(1) Kontrollikoja audit ei hõlma lisategevust.

Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed.

3.4.14. Ühisettevõtte programmi „Horisont 2020“ raames kasutada oleva

2020. aasta eelarves olid kulukohustuste ja maksete assigneeringute täitmise määrad
vastavalt 100% ja 99,7%.
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3.4.15. Ühisettevõtte halduseelarvet hallatakse eraldi eelarvena ja eelmiste

aastate kasutamata maksete assigneeringute tuleks uuesti kasutusele võtta ainult
selles ulatuses, mis jääb puudu lepinguliste kohustuste katmiseks käesoleva aasta
maksete assigneeringutest. Ühisettevõtte tava võtta uuesti kasutusele eelmiste aastate
kasutamata maksete assigneeringud täitmata halduskohustuste ulatuses toob kaasa
kasutamata maksete assigneeringute kuhjumise. Seda raskendab veelgi COVID-19
pandeemia mõju IT, teabevahetuse, kohtumiste, ürituste ja muude teenuste
kavandatud kuludele. Selle tulemusena oli ühisettevõtte halduseelarve (jaotis 2,
taristukulud, mis moodustasid ligikaudu 3% ühisettevõtte kasutada olevast maksete
kogueelarvest) täitmismäär 2020. aasta lõpus madal (51%).

Tähelepanekud sisekontrollimehhanismide kohta

3.4.16. Ühisettevõte on loonud finants- ja tegevusalaste dokumentide kontrollil

põhinevad usaldusväärsed eelkontrollimenetlused. Ühisettevõte rakendas 2018. aastal
komisjoni sisekontrolliraamistikku, mis põhineb 17-l sisekontrolli põhimõttel.
Sisekontrolliraamistikuga nõutava iga-aastase enesehindamise ja kontrollitegevuse
tulemuslikkuse jälgimiseks töötas ühisettevõte välja asjakohased näitajad kõigi
sisekontrolli põhimõtete ja nendega seotud omaduste jaoks.

3.4.17. Seitsmenda raamprogrammi vahe- ja lõppmaksete puhul teeb

ühisettevõte järelauditeid toetusesaajate juures, programmi „Horisont
2020“ projektide maksetaotluste järelauditite eest vastutab aga komisjoni ühine
audititalitus. Tuginedes 2020. aasta lõpus kättesaadavatele järelauditite tulemustele,
teatas ühisettevõte seitsmenda raamprogrammi projektide esinduslikuks veamääraks
2,16% ja allesjäänud veamääraks 1,14%43, ning programmi „Horisont 2020“ projektide
(tasaarvestused ja lõppmaksed) esinduslikuks veamääraks 1,13% ja allesjäänud
veamääraks 0,74%44. Komisjon leidis oma ettepanekus programmi „Horisont
2020“ käsitleva määruse kohta 45, et „programmi „Horisont 2020“ raames
teadusuuringutega seoses tekkinud kulude puhul on 2–5% aastane veariskimäär
realistlik eesmärk, võttes arvesse kontrollide maksumust, eeskirjade keerukuse
vähendamiseks kavandatavaid lihtsustamismeetmeid ning uurimisprojektide
hüvitamiskuludega kaasnevat riski. Programmide kehtivusaja lõpuks, pärast seda, kui

43

Ühisettevõtte IMI 2 2020. aasta tegevusaruande punkt 2.

44

Ühisettevõtte IMI 2 2019. aasta tegevusaruande punkt 2.

45

COM(2011) 809 final.
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on arvesse võetud auditite ning sissenõudmiste ja korrigeerimiste mõju, on seatud
lõppeesmärk saavutada jääkveamäär 2%-le võimalikult lähedal.“

3.4.18. Maksete kontrolli osana auditeerisime programmi

„Horisont 2020“ raames 2020. aastal lõplike toetusesaajate tasandil tehtud maksete
juhuvalimit, et leida kinnitust järelauditite veamäärade õigsusele 46. Need
üksikasjalikud auditid tõid ühel juhul välja süsteemse vea, mis ületas 1% deklareeritud
otseste kuludega seotud auditeeritud kuludest. Toetusesaaja deklareeris ekslikult
muude otseste kuludena mitu kaudset kuluartiklit, mis ei olnud projektiga otseselt
seostatavad. Sellised kaudsed kulud kaetakse siiski kindla määra alusel, mis on 25%
otseste kulude summast.

Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed

3.4.19. Ülevaade kontrollikoja eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud

parandusmeetmetest on esitatud lisas.

46

Toetusesaajate juures kontrollitud toetustega seotud maksetehingute puhul on
kvantifitseeritavate vigade aruandluskünnis 1% auditeeritud kuludest.
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Lisa. Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed
Aasta

Kontrollikoja kommentaarid

Parandusmeetmete võtmise
seis
(lõpetatud / pooleli /
alustamata / ei kohaldata)

2019

Pärast seda, kui ühisettevõte IMI rakendas mitmeid parandusmeetmeid, parandas ta
2019. aastal märkimisväärselt oma uute maksete assigneeringute vajaduse kavandamist ja
järelevalvet. Ühisettevõte pidi aga tagastama ELi eelarvesse 2019. aasta kulukohustuste
assigneeringutest 139,1 miljonit eurot, kuna 2019. aasta töökavas oli vähem
projektikonkursside teemasid. Kuna vajadus hindamisekspertide järele vähenes, kasutas
ühisettevõte 2019. aasta eelarvest taristukuludeks (eelarvejaotis 2) ette nähtud
5,8 miljonist eurost ainult 2,8 miljonit eurot (ehk 49%).

Ei kohaldata
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Ühisettevõtte vastus
3.4.15
Vastavalt Euroopa Komisjoni standardsele aastaeelarve menetlusele, mida järgib ka
ühisettevõtte IMI, planeeriti 2020. aasta eelarve juba 2018. aastal. Jäik
eelarveplaneerimise ja -muutmise mehhanism ei võimaldanud teha piisavaid kohandusi
ülemaailmsest pandeemiast tingitud kiiresti muutuvas ja ebakindlas kriisiolukorras.
Ühisettevõtte IMI2 halduseelarve täitmise tulemis 2020. aasta lõpus on pandeemia ja
kaugtöötamise mõju ilmne, kuid seda ebakindlust ei olnud võimalik vähendada eelarve
lihtsa vähendamisega aasta keskel.
2019. aasta lõpus ulatusid kasutamata haldusmaksete assigneeringud 4 miljoni euroni ning
kirje C2 raames 2020. aastal reaktiveeritud haldusmaksete assigneeringuid vähendati
2,1 miljoni euroni, mis oli vaevalt piisav selleks, et katta 2020. aasta lõpus rakendamise
lõppkuupäeva seisuga ülekantud olemasolevad kulukohustused.
Väike eelarve täitmise määr 2. eelarvejaotise (taristukulud) kirjes C1 oli peamiselt tingitud
COVID-19 pandeemia mõjust kavandatud juhtimis- ja projektikoosolekutele, välisüritustele
ja teabevahetusele, samuti hindamisekspertide kaugtöö madalast hinnast. Teine näide
pandeemia olulisest mõjust halduseelarve täitmisele on IMI sidusrühmade foorum. See
üritus, kuhu tuli tavaliselt füüsiliselt kohale ligikaudu 400 osalejat, tuli korraldada
2020. aastal veebis ning ehkki üritusele registreerus 954 osalejat, kasutati esialgu
kavandatud eelarvest väga vähe vahendeid.
2021. aastaks kavatseb ühisettevõte IMI2 kanda üle haldusmaksete assigneeringuid
väiksemas summas kui 2021. aastal 2. jaotises ülekantud assigneeringute summa. Erinevus
tasutakse jooksva aasta eelarvest (C1 krediit).
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3.5. Kütuseelementide ja Vesiniku
Valdkonna Ühisettevõte (FCH)
Sissejuhatus

3.5.1. Brüsselis asuv Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte

(edaspidi „ühisettevõte“ või „FCH ühisettevõte“) kütuseelementide ja vesiniku ühise
tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks asutati 2008. aasta mais ajavahemikuks kuni
31. detsember 2017 47 (FCH 1). 2014. aasta mais pikendas nõukogu ühisettevõtte
tegutsemisaega kuni 31. detsembrini 2024 48 (FCH 2).

3.5.2. Ühisettevõte on kütuseelementide ja vesiniku valdkonnas teadustegevuse ja

innovatsiooni alal tegutsev avaliku ja erasektori partnerlus. Ühisettevõtte liikmed on
Euroopa Liit (keda esindab Euroopa Komisjon), tööstusrühmitus (Hydrogen Europe) ja
teadusrühmitus (Hydrogen Europe Research).

47

Nõukogu 30. mai 2008. aasta määrus (EÜ) nr 521/2008, millega asutatakse
Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (ELT L 153, 12.6.2008, lk 1), mida on
muudetud nõukogu määrusega (EL) nr 1183/2011 (ELT L 302, 19.11.2011, lk 3).

48

Nõukogu 6. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 559/2014 kütuseelementide ja vesiniku
valdkonna teise ühisettevõtte asutamise kohta (ELT L 169, 7.6.2014, lk 108).
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3.5.3. Tabelis 3.5.1 esitatakse ühisettevõtte peamised arvandmed49.
Tabel 3.5.1. Ühisettevõtte peamised arvandmed
2020

2019

Eelarves sisalduvad uute maksete assigneeringud
(miljonites eurodes)

85,4

104,2

Eelarves sisalduvad uute kulukohustuste assigneeringud
(miljonites eurodes)

86,3

87,1

Kasutatav maksete eelarve (miljonites eurodes) (1)

103,8

113,9

Kasutatav kulukohustuste eelarve (miljonites eurodes) (1)

104,2

91,7

29

28

Töötajate arv seisuga 31. detsember (2)
(1)

Kasutatav eelarve sisaldab eelmiste aastate kasutamata assigneeringuid, mille
ühisettevõte kandis uuesti jooksva aasta eelarvesse, sihtotstarbelisi tulusid ja järgmisse
aastasse ümberjaotamisi.

(2)

Töötajaskond hõlmab ametnikke, ajutisi teenistujaid, lepingulisi töötajaid ja lähetatud
riiklikke eksperte.

Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed.

Kinnitavat avaldust toetav teave

3.5.4. Auditi käsitlusviis, mida rakendasime, koosneb analüütilistest

auditiprotseduuridest, tehingute otsesest substantiivsest testimisest ühisettevõtetes ja
toetusesaajate juures ning ühisettevõtete järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste
kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutati vajaduse korral teiste audiitorite
tööst saadud auditi tõendusmaterjali ning analüüsiti ühisettevõtte juhtkonna esitatud
teavet.

3.5.5. Alus arvamuse esitamiseks, juhtkonna ja organisatsiooni järelevalve eest

vastutavate isikute kohustused ning audiitori kohustused raamatupidamise
aastaaruande ja selle aluseks olevate tehingute auditeerimisel on esitatud punktis 3.1.
Leheküljel 151 olev allkiri on arvamuse lahutamatu osa.

49

Ühisettevõtte pädevust ja tegevust tutvustav lisateave on leitav selle veebisaidil
www.fch.europa.eu.
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Kontrollikoja kinnitav avaldus Euroopa Parlamendile ja
nõukogule – sõltumatu audiitori aruanne

Arvamus
3.5.6. Auditeerisime
a)

ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb
finantsaruannetest 50 ja eelarve täitmise aruannetest 51 31. detsembril
2020. aastal lõppenud eelarveaasta kohta, ning

b)

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja
korrektsust vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artiklis 287
sätestatud nõuetele.

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus
Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

3.5.7. Meie hinnangul annab ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruanne

31. detsembril 2020 lõppenud eelarveaasta kohta kõikides olulistes aspektides
õiglase pildi ühisettevõtte finantsseisundist 31. detsembri 2020. aasta seisuga,
finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud aastal
vastavalt selle finantsmäärusele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud
arvestuseeskirjadele. Need põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori
raamatupidamisstandarditel.

50

Finantsaruanded sisaldavad bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara
muutuste aruannet, tähtsamate arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muid selgitavaid lisasid.

51

Eelarve täitmise aruanded sisaldavad kõiki eelarvetoiminguid koondavaid aruandeid ja
selgitavaid lisasid.
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Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute
seaduslikkus ja korrektsus
Tulud
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja
korrektsuse kohta

3.5.8. Meie hinnangul on 31. detsembril 2020 lõppenud eelarveaasta

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tulud kõigis olulistes aspektides
seaduslikud ja korrektsed.

Maksed
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate maksete seaduslikkuse
ja korrektsuse kohta

3.5.9. Meie hinnangul on 31. detsembril 2020 lõppenud eelarveaasta

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad maksed kõigis olulistes aspektides
seaduslikud ja korrektsed.

3.5.10. Järgnevad tähelepanekud ei sea kontrollikoja arvamust kahtluse alla.
Tähelepanek seitsmenda raamprogrammi eelarve täitmise
kohta

3.5.11. Tabelis 3.5.2 on esitatud ülevaade liikmete toetusest FCH 1-le 2020. aasta
lõpu seisuga.
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Tabel 3.5.2. Liikmete toetus FCH 1-le (miljonites eurodes)
Liikmete toetused
(vastavalt asutamismäärusele ja juriidilistele
otsustele)

Liikmed

Ühisettevõtte
Lisategevus (1)
põhitegevus

EL (DG RTD)
Erasektorit
esindavad liikmed
Kokku

Liikmete toetused
(seisuga 31.12.2020)

Rahalised
sissemaksed

Kokku

Mitterahaline
Mitterahaline
Mitterahaline
toetus
toetus
(deklareeritud,
toetus
(kinnitatud)
kuid
lisategevusele
kinnitamata)

Kokku

470,0

Ei kohaldata

470,0

407,0

19,1

0,0

Ei kohaldata

426,1

470,0

Ei kohaldata

470,0

17,9

440,4

0,0

Ei kohaldata

458,3

940,0

Ei kohaldata

940,0

424,9

459,5

0,0

Ei kohaldata

884,4

(1) Kontrollikoja audit ei hõlma lisategevust.

Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed.

3.5.12. Kogu seitsmenda raamprogrammi jaoks oli ühisettevõte 2020. aasta

lõpuks eraldanud 428,5 miljonit eurot seitsmenda raamprogrammi allkirjastatud
toetuslepingutele, millest ligikaudu 7,1 miljonit eurot (ehk 2%) tuleb lähiaastatel veel
välja maksta. Ühisettevõtte seitsmenda raamprogrammi projektide jaoks kasutada
olnud 2020. aasta maksete eelarve maksete assigneeringute kasutusmäär oli 89%.

Tähelepanekud programmi „Horisont 2020“ eelarve täitmise
kohta

3.5.13. Tabelis 3.5.3 on esitatud ülevaade liikmete toetusest FCH 2-le 2020. aasta
lõpu seisuga.

Tabel 3.5.3. Liikmete toetus FCH 2-le (miljonites eurodes)
Liikmete toetused
(vastavalt asutamismäärusele ja juriidilistele
otsustele)

Liikmed

EL (DG RTD)
Erasektorit esindavad
liikmed
Kokku

Ühisettevõtte
Lisategevus (1)
tegevus

Kokku

Liikmete toetused
(seisuga 31.12.2020)

Rahalised
sissemaksed

Mitterahaline
Mitterahaline
toetus
Mitterahaline
(deklareeritud,
toetus
toetus
kuid
(kinnitatud)
lisategevusele
kinnitamata)

Kokku

665,0

0,0

665,0

498,6

0,0

0,0

0,0

498,6

95,0

285,0

380,0

8,7

11,9

35,0

1 095,0

1 150,6

760,0

285,0

1 045,0

507,3

11,9

35,0

1 095,0

1 649,2

(1) Kontrollikoja audit ei hõlma lisategevust.

Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed.

3.5.14. Tööstusharu esindavate liikmete kinnitatud mitterahalise osaluse madal

tase (11,9 miljonit eurot) tuleneb asjaolust, et ühisettevõte sertifitseerib seda hiljem
programmis „Horisont 2020“, kui projektide eest tehakse lõppmakse ja tuleb esitada
raamatupidamisaruande õigsust kinnitav tõend.
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3.5.15. Ühisettevõtte programmi „Horisont 2020“ projektide jaoks kasutada

olnud 2020. aasta eelarves olid kulukohustuste ja maksete assigneeringute
kasutusmäärad 97%.

3.5.16. Ühisettevõtte halduseelarvet hallatakse eraldi eelarvena ja eelmiste

aastate kasutamata maksete assigneeringute tuleks uuesti kasutusele võtta ainult
selles ulatuses, mis jääb puudu lepinguliste kohustuste katmiseks käesoleva aasta
maksete assigneeringutest. Ühisettevõtte tava võtta uuesti kasutusele eelmiste aastate
kasutamata maksete assigneeringud täitmata halduskohustuste ulatuses toob kaasa
kasutamata maksete assigneeringute kuhjumise. Seda raskendab veelgi COVID-19
pandeemia mõju IT, teabevahetuse, lähetuste, kohtumiste, ürituste ja muude teenuste
kavandatud kuludele. Selle tulemusena oli ühisettevõtte halduseelarve (jaotis 2,
taristu- ja kommunikatsioonikulud, mis moodustasid ligikaudu 3% ühisettevõtte
kasutada olevast maksete kogueelarvest) täitmismäär 2020. aasta lõpus madal (56%).

Tähelepanekud sisekontrollimehhanismide kohta

3.5.17. Ühisettevõte on loonud finants- ja tegevusalaste dokumentide kontrollil

põhinevad usaldusväärsed eelkontrollimenetlused. Ühisettevõte rakendas 2019. aastal
komisjoni sisekontrolliraamistikku, mis põhineb 17-l sisekontrolli põhimõttel.
Sisekontrolliraamistikuga nõutava iga-aastase enesehindamise ja kontrollitegevuse
tulemuslikkuse jälgimiseks töötas ühisettevõte välja asjakohased näitajad kõigi
sisekontrolli põhimõtete ja nendega seotud omaduste jaoks.

3.5.18. Seitsmenda raamprogrammi vahe- ja lõppmaksete puhul teeb

ühisettevõte järelauditeid toetusesaajate juures, programmi „Horisont
2020“ projektide maksetaotluste järelauditite eest vastutab aga komisjoni ühine
audititalitus. Tuginedes 2020. aasta lõpus kättesaadavatele järelauditite tulemustele,
teatas ühisettevõte seitsmenda raamprogrammi projektide esinduslikuks veamääraks
1,97 % ja allesjäänud veamääraks 1,01%52, ning programmi „Horisont 2020“ projektide
(tasaarvestused ja lõppmaksed) esinduslikuks veamääraks 2,16% ja allesjäänud
veamääraks 1,34%53. Komisjon leidis oma ettepanekus programmi „Horisont
2020“ käsitleva määruse kohta 54, et „programmi „Horisont 2020“ raames

52

Ühisettevõtte FCH 2 2020. aasta tegevusaruande punkt 4.3.

53

Ühisettevõtte FCH 2 2020. aasta tegevusaruande punkt 4.3.

54

COM(2011) 809 final.
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teadusuuringutega seoses tekkinud kulude puhul on 2–5% aastane veariskimäär
realistlik eesmärk, võttes arvesse kontrollide maksumust, eeskirjade keerukuse
vähendamiseks kavandatavaid lihtsustamismeetmeid ning uurimisprojektide
hüvitamiskuludega kaasnevat riski. Programmide kehtivusaja lõpuks, pärast seda, kui
on arvesse võetud auditite ning sissenõudmiste ja korrigeerimiste mõju, on seatud
lõppeesmärk saavutada jääkveamäär 2%-le võimalikult lähedal.“

3.5.19. Maksete kontrolli osana auditeerisime programmi

„Horisont 2020“ raames 2020. aastal lõplike toetusesaajate tasandil tehtud maksete
juhuvalimit, et leida kinnitust järelauditite veamäärade õigsusele 55. Auditi käigus leiti
ühel juhul viga, mis ületas 1% auditeeritud kuludest, kuna deklareeritud kulude
eurodesse ümberarvestamisel kohaldati vale vahetuskurssi.

Tähelepanekud hankemenetluste kohta

3.5.20. 2020. aasta aprillis algatas FCH avatud hankemenetluse raamlepingu

sõlmimiseks, mis on seotud H2 sertifitseerimissüsteemi loomise projekti kolmanda
etapi rakendamisega, et täita läbivaadatud taastuvenergia direktiivi (REDII) 56 nõuded.
Kuigi konsortsium, kes oli projekti kaks esimest etappi juba ellu viinud, oli teadmiste
eelise olukorras, kasutas ühisettevõte projekti kolmanda etapi elluviimiseks avatud
hankemenetlust. Selle tulemusena oli sama koordinaatoriga konsortsium, kes oli kaks
eelmist etappi juba ellu viinud, ainus taotleja, kes esitas pakkumuse ja
finantspakkumuse, mis oli ligilähedane tehnilises kirjelduses kindlaks määratud lepingu
hinnangulisele maksimaalsele maksumusele.

3.5.21. Kuna teadmiste eelise olukorras kasutati avatud hankemenetlust, ei

suudetud täielikult näidata parima hinna ja kvaliteedi suhte eesmärki. Konkurentsi
suurendamiseks ja turuhindade paremaks hindamiseks julgustatakse ühisettevõtet
tegema esialgseid turu-uuringuid hindade kohta ja konsulteerima teiste vesinikuturul
tegutsevate ettevõtjatega.

55

Toetusesaajate juures kontrollitud toetustega seotud maksetehingute puhul on
kvantifitseeritavate vigade aruandluskünnis 1% auditeeritud kuludest.

56

Direktiiv 2018/2001/EÜ (uuesti sõnastatud) taastuvatest energiaallikatest toodetud energia
kasutamise edendamise kohta.
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Tähelepanekud ajutiste töötajate kohta

3.5.22. Ühisettevõte säilitas teenuste teadmushalduse (service knowledge

management) ametikoha ja kasutas ajutisi töötajaid pidevalt umbes 2,5 aastat, kuna
FCH haldusnõukogu soovis suurendada teadmushalduse rolli. Komisjoni ajutiste
teenuste raamlepingu kohaselt on ajutiste töötajate kasutamine siiski piiratud
ühekordse või ajutise kontoritööga, mis tuleneb töökoormuse erakorralisest
suurenemisest ja/või ühekordse töö tegemisest, või vaba ametikoha täitmisega kuni
alalise töötaja töölevõtmiseni. Ühisettevõtte praktika on selle põhimõttega vastuolus
ja loob tegelikult lisaks ametikohtade loetelus ettenähtule ka alalise ametikoha.
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Ühisettevõtte vastus
3.5.16
Eelneval neljal aastal oli halduseelarves pidevalt suur täitmismäär (75%-80%).
2020. aastal oli olukord siiski erinev COVID-19 pandeemia olulise mõju tõttu
haldustegevustele. Kavandatud tegevuste tühistamise täielikku ulatust (kuni 13%)
jaotises 2 (maksete assigneeringud) ei olnud võimalik teada enne aasta lõppu.
3.5.21
Parima hinna ja kvaliteedi suhte saavutamiseks tegi FCH ühisettevõte siseturuuuringu, kasutades ka varasemaid finantsandmeid (mis tulenesid varasematest
toetusest ja lepingutest), et määrata lepingu asjakohane maksumus.
Tulevikus täiendab FCH ühisettevõte siseuuringuid üksikasjalikumate välisturuuuringutega, et leida lepingule täpseim turuhind.
3.5.22
FCH ühisettevõte soovib rõhutada, et ajutisi töötajaid oli vaja, et lahendada
teadmushalduse ametniku ametikoha tööjõu voolavus aastatel 2015–2020. See
selgitab osaliselt ajutiste töötajate vajadust, et tagada teenuse katkematus
ajavahemikul, mil ametikoht oli täitmata, nimelt 2018. ja 2020. aastal.
Kuna FCH ühisettevõtte juhatus esitas 2017. aastal eritaotluse, milles rõhutati
teadmushalduse keskset rolli ja vajadust põhjalikumate analüüside järele, sai FCH
ühisettevõte tagada sellest tuleneva suurenenud töökoormuse üksnes ajutiste
töötajatega.
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3.6. Ühisettevõte ECSEL – Euroopa
juhtpositsiooni tugevdamine
elektroonikakomponentide ja
-süsteemide toel
Sissejuhatus

3.6.1. Brüsselis asuv ühisettevõte ECSEL – Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine
elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel (edaspidi „ühisettevõte“ või
„ühisettevõte ECSEL“) asutati 2014. aasta mais 57 ajavahemikuks kuni 31. detsember
2024. Ühisettevõte ECSEL asendas ühisettevõtted ENIAC ja ARTEMIS, mis suleti
26. juunil 2014, ning on nende õigusjärglane. Ühisettevõte hakkas iseseisvalt tööle
27. juunil 2014.

3.6.2. Ühisettevõte on nanoelektroonika ja manussüsteemide valdkonnas tegutsev

avaliku ja erasektori partnerlus. Ühisettevõtte ECSEL liikmed on Euroopa Liit, keda
esindab komisjon (DG CONNECT), ECSELi osalevad riigid 58 ning kolm erasektori liiget,
tööstusliidud (AENEAS, ARTEMISIA ja EPoSS), kes esindavad manus- ja
küberfüüsikaliste süsteemide, arukate integreeritud süsteemide ning mikro- ja
nanoelektroonika valdkonnas tegutsevaid äriühinguid ning teadusasutusi.

57

Nõukogu 6. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 561/2014 ühisettevõtte ECSEL asutamise kohta
(ELT L 169, 7.6.2014, lk 152).

58

Austria, Belgia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa,
Kreeka, Ungari, Iirimaa, Iisrael, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Madalmaad, Norra,
Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Šveits, Türgi ja
Ühendkuningriik. 1. veebruaril 2020 lahkus Ühendkuningriik Euroopa Liidust ja ei ole seega
enam ühisettevõtte liige (allikas: ühisettevõtte veebisait).
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3.6.3. Tabelis 3.6.1 esitatakse ühisettevõtte peamised arvandmed59.
Tabel 3.6.1. Ühisettevõtte peamised arvandmed
2020

2019

Eelarves sisalduvad uute maksete assigneeringud
(miljonites eurodes)

137,4

172,6

Eelarves sisalduvad uute kulukohustuste assigneeringud
(miljonites eurodes)

209,0

197,7

Kasutatav maksete eelarve (miljonites eurodes) (1)

215,8

232,5

Kasutatav kulukohustuste eelarve (miljonites eurodes) (1)

218,3

204,0

29

29

Töötajate arv seisuga 31. detsember (2)
(1)

Kasutatav eelarve sisaldab eelmiste aastate kasutamata assigneeringuid, mille
ühisettevõte kandis uuesti jooksva aasta eelarvesse, sihtotstarbelisi tulusid ja järgmisse
aastasse ümberjaotamisi.

(2)

Töötajaskond hõlmab ajutisi teenistujaid, lepingulisi töötajaid ja lähetatud riiklikke
eksperte.

Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed.

Kinnitavat avaldust toetav teave

3.6.4. Auditi käsitlusviis, mida rakendasime, koosneb analüütilistest

auditiprotseduuridest, tehingute otsesest substantiivsest testimisest ühisettevõtetes ja
toetusesaajate juures ning ühisettevõtete järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste
kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutati vajaduse korral teiste audiitorite
tööst saadud auditi tõendusmaterjali ning analüüsiti ühisettevõtte juhtkonna esitatud
teavet.

3.6.5. Alus arvamuse esitamiseks, juhtkonna ja organisatsiooni järelevalve eest

vastutavate isikute kohustused ning audiitori kohustused raamatupidamise
aastaaruande ja selle aluseks olevate tehingute auditeerimisel on esitatud punktis 3.1.
Leheküljel 151 olev allkiri on arvamuse lahutamatu osa.

59

Ühisettevõtte pädevust ja tegevust tutvustav lisateave on leitav selle veebisaidil
www.ecsel.eu.
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Kontrollikoja kinnitav avaldus Euroopa Parlamendile ja
nõukogule – sõltumatu audiitori aruanne

Arvamus
3.6.6. Auditeerisime
a)

ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb
finantsaruannetest 60 ja eelarve täitmise aruannetest 61 31. detsembril
2020. aastal lõppenud eelarveaasta kohta, ning

b)

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja
korrektsust vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artiklis 287
sätestatud nõuetele.

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus
Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

3.6.7. Meie hinnangul annab ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruanne

31. detsembril 2020 lõppenud eelarveaasta kohta kõikides olulistes aspektides
õiglase pildi ühisettevõtte finantsseisundist 31. detsembri 2020. aasta seisuga,
finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud aastal
vastavalt selle finantsmäärusele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud
arvestuseeskirjadele. Need põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori
raamatupidamisstandarditel.

60

Finantsaruanded sisaldavad bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara
muutuste aruannet, tähtsamate arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muid selgitavaid lisasid.

61

Eelarve täitmise aruanded sisaldavad kõiki eelarvetoiminguid koondavaid aruandeid ja
selgitavaid lisasid.
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Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute
seaduslikkus ja korrektsus
Tulud
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja
korrektsuse kohta

3.6.8. Meie hinnangul on 31. detsembril 2020 lõppenud eelarveaasta

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tulud kõigis olulistes aspektides
seaduslikud ja korrektsed.

Maksed
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate maksete seaduslikkuse
ja korrektsuse kohta

3.6.9. Meie hinnangul on 31. detsembril 2020 lõppenud eelarveaasta

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad maksed kõigis olulistes aspektides
seaduslikud ja korrektsed.

3.6.10. Järgnevad tähelepanekud ei sea kontrollikoja arvamust kahtluse alla.
Tähelepanekud seitsmenda raamprogrammi eelarve täitmise
kohta

3.6.11. Ühisettevõte asendas ühisettevõtted ENIAC ja ARTEMIS, mis suleti

26. juunil 2014, ning võttis üle nende käivitatud seitsmenda raamprogrammi
meetmete rakendamise.

3.6.12. 2020. aasta lõpus eraldas EL ühisettevõtte seitsmenda raamprogrammi

meetmete (ühisettevõtetelt ARTEMIS ja ENIAC 2014. aasta juunis üle võetud)
kaasrahastamiseks 573,2 miljonit eurot ning sellega seotud halduskulude
kaasrahastamiseks veel 10,4 miljonit eurot.
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3.6.13. Seitsmenda raamprogrammi tegevustega seotud kulukohustuste

kogusumma, mille ECSEL 2014. aasta juunis üle võttis, oli 447,3 miljonit eurot
(ARTEMIS 101,4 miljonit eurot ja ENIAC 345,9 miljonit eurot), millest ühisettevõte oli
2020. aasta lõpuks vabastanud 58 miljonit eurot (ARTEMIS 16,8 miljonit eurot ja ENIAC
41,2 miljonit eurot) ning maksnud välja 386,7 miljonit eurot (ARTEMIS 83,8 miljonit
eurot ja ENIAC 302,9 miljonit eurot). Sellest tulenevalt on lähiaastatel jäänud maksta
veel ligikaudu 2,6 miljonit eurot (ARTEMIS 0,8 miljonit eurot ja ENIAC 1,8 miljonit
eurot). Ühisettevõtte seitsmenda raamprogrammi projektide jaoks kasutada olnud
2020. aastamaksete eelarve maksete assigneeringute kasutusmäär oli 70%.

3.6.14. Seadmata kahtluse alla punktides 3.6.7 ja 3.6.9 esitatud arvamust, juhime

tähelepanu asjaolule, et ECSELi eelkäijate, ühisettevõtete ARTEMIS ja ENIAC
asutamismäärustes 62 on sätestatud, et nende seitsmenda raamprogrammi alla
kuuluvat teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud põhitegevust tuleks toetada
osalevate riikide rahalise toetusega, mis on vähemalt 1,8 korda suurem ELi rahalisest
toetusest põhitegevusele, mis makstakse projektis osalejatele, ning erasektori liikmete
mitterahalise toetusega, mille suurus on vähemalt avaliku sektori liikmete osaluse
summa. Ühisettevõtte 2020. aasta esialgne raamatupidamise aastaaruanne ega
2020. aasta eelarve- ja finantsjuhtimise aruanne ei sisalda järgmisi prognoose:
o

osalevate riikide rahaline toetus seitsmenda raamprogrammi ARTEMISe ja ENIACi
projektidele ja

o

seitsmenda raamprogrammi ARTEMISe ja ENIACi projektides osalevate teadus- ja
arendusorganisatsioonide mitterahaline toetus.

62

Nõukogu määrused (EÜ) nr 74/2008 ja (EÜ) nr 72/2008 (ühisettevõtte ARTEMIS ja
ühisettevõtte ENIAC põhikirja käsitleva lisa artikli 11 lõige 6).
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Tähelepanekud programmi „Horisont 2020“ eelarve täitmise
kohta

3.6.15. Tabelis 3.6.2 on esitatud ülevaade liikmete toetusest ühisettevõtte

programmiga „Horisont 2020“ seotud tegevusele 2020. aasta lõpu seisuga.

Tabel 3.6.2. Liikmete toetus ühisettevõtte ECSEL programmiga
„Horisont 2020“ seotud tegevusele (miljonites eurodes)
Liikmete toetused
(vastavalt asutamismäärusele)
Liikmed
EL (DG CONNECT)
Erasektorit esindavad
liikmed
Osalevad riigid (2)
Kokku

Ühisettevõtte
Lisategevus (1)
põhitegevus

Liikmete toetused
(seisuga 31.12.2020)
Mitterahaline
Mitterahaline
Mitterahaline
Rahalised
toetus
toetus
toetus
Kokku
sissemaksed
(deklareeritud,
(kinnitatud)
lisategevusele
kuid
1 185,0
944,9
Ei kohaldata
Ei kohaldata
Ei kohaldata

Kokku

1 185,0

Ei kohaldata

944,9

1 657,5

Ei kohaldata

1 657,5

19,6

180,3

896,5

Ei kohaldata

1 096,4

1 170,0
4 012,5

Ei kohaldata
Ei kohaldata

1 170,0
4 012,5

374,7
1 339,2

Ei kohaldata
180,3

Ei kohaldata
896,5

Ei kohaldata
Ei kohaldata

374,7
2 416,0

(1) Kontrollikoja audit ei hõlma lisategevust.
(2) Osalevad riigid maksavad oma toetuse otse toetusesaajatele.

Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed.

3.6.16. Ühisettevõttes ECSEL osalevad riigid peavad panustama ühisettevõtte

põhitegevuskulude katteks vähemalt 1,17 miljardit eurot 63. 2020. aasta lõpus
allkirjastasid 2014.–2019. aasta projektikonkurssidel osalevad riigid lepingulisi
kulukohustusi summas 93,6 miljonit eurot 64 ja deklareerisid kokku 374,7 miljoni euro
suuruse rahalise toetuse (ehk 40% kõigist kulukohustustega seotud toetustest), mille
nad maksid otse nende poolt toetatud „Horisont 2020“ projektide toetusesaajatele.
Erinevus osalevate riikide rahalise toetuse ja ELi rahalise toetuse vahel 2020. aasta
lõpus on tingitud asjaolust, et enamik osalevaid riike kajastab ja esitab oma kulud
ühisettevõttele alles siis, kui nende toetatavad „Horisont 2020“ projektid on lõpule
viidud.

3.6.17. Ühisettevõte saab arvutada tööstusharu esindavate liikmete mitterahalise

osaluse tegeliku summa alles pärast seda, kui ta on kinnitanud osalevate riikide
sissemaksed programmi lõpus. Seetõttu hindab ta tööstusharu esindavate liikmete
mitterahalist osalust ühisettevõtte juhatuse poolt vastu võetud „pro rata
temporis“ metoodika alusel. See selgitab, miks tööstuse mitterahalise osaluse
63

Määruse (EL) nr 561/2014 artikli 4 lõige 1.

64

See summa on arvutatud vastavalt ühisettevõtte ametiasutuste nõukogu otsustele
projektikonkursside kohta aastatel 2014–2019.
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hinnanguline ja veel kinnitamata summa 2020. aasta lõpus on 896,5 miljonit eurot,
võrreldes tööstuse mitterahalise osaluse kinnitatud summaga 180,3 miljonit eurot.
Ühisettevõtte „Horisont 2020“ 2014.–2019. aasta projektikonkursi projektide andmete
põhjal on 31. detsembri 2020. aasta seisuga tööstusharu esindavate liikmete
mitterahaliste sissemaksetega seotud kohustused 1384,2 miljonit eurot.

3.6.18. Ühisettevõtte programmi „Horisont 2020“ raames kasutada oleva

2020. aasta eelarves olid kulukohustuste ja maksete assigneeringute täitmise määrad
vastavalt 100% ja 91%.

3.6.19. Eelmiste aastate kasutamata maksete assigneeringud võib lisada

ühisettevõtete järgmise kolme eelarveaasta eelarvesse tingimusel, et neid
assigneeringuid kasutatakse seejärel esimesena. 2020. aastal võttis ühisettevõte uuesti
kasutusele 57,2 miljonit eurot programmi „Horisont 2020“ tegevustega seotud
kasutamata jäänud maksete assigneeringuid. Ühisettevõte sai enne praeguse
eelarveaasta assigneeringute kasutamist siiski ära kasutada ainult 40 miljonit eurot
(ehk 70%) uuesti kasutusele võetud assigneeringutest.

Tähelepanekud sisekontrollimehhanismide kohta

3.6.20. Ühisettevõtted ARTEMIS ja ENIAC olid sõlminud riiklike

rahastamisasutustega halduskoostöö lepingud, mille kehtivus jätkub ka peale nende
ühisettevõtete ühinemist ühisettevõtteks ECSEL. Nimetatud lepingute kohaselt toetus
ühisettevõtete ARTEMIS ja ENIAC järelauditite strateegia suurel määral riiklike
rahastamisasutuste tehtavale maksetaotluste auditeerimisele 65. Ühisettevõte ECSEL on
võtnud meetmeid riiklike rahastamisasutuste auditite hindamiseks ning on saanud
rahastamisasutustelt kirjalikud deklaratsioonid selle kohta, et liikmesriikide
protseduurid annavad piisava kindluse tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta.
Riiklike rahastamisasutuste kasutatavad erinevad auditimetoodikad ja protseduurid ei
võimalda usaldusväärselt arvutada ühisettevõtte ECSEL ühtset kaalutud veamäära ega
allesjäänud veamäära seitsmenda raamprogrammi maksete puhul. Seitsmenda
raamprogrammi projektide puhul olid ühisettevõtte 2020. aastal tehtud maksed
14,3 miljonit eurot (2019. aastal 20,3 miljonit eurot), mis on 7,7% (2019. aastal 11,2%)

65

ARTEMISe ja ENIACi järelauditite strateegiate kohaselt peab ühisettevõte vähemalt korra
aastas hindama seda, kas liikmesriikidelt saadud teave annab piisava kindluse tehtud
tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta.
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kõigist ühisettevõtte poolt 2020. aastal tegevuskulude katteks tehtud maksetest.
Nende maksete puhul kohaldasime kogu seitsmenda raamprogrammi suhtes
teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi arvutatud allesjäänud veamäära
(2020. aasta lõpu seisuga oli see 3,51%) 66.

3.6.21. Komisjoni ühine audititalitus teeb kulude järelauditeid. 2020. aasta lõpu

audititulemuste põhjal teatas ühisettevõte programmi „Horisont 2020“ esinduslikuks
veamääraks 2,68% ja allesjäänud veamääraks 1,25% 67. Komisjon leidis oma
ettepanekus programmi „Horisont 2020“ käsitleva määruse kohta 68, et „programmi
„Horisont 2020“ raames teadusuuringutega seoses tekkinud kulude puhul on 2–5%
aastane veariskimäär realistlik eesmärk, võttes arvesse kontrollide maksumust,
eeskirjade keerukuse vähendamiseks kavandatavaid lihtsustamismeetmeid ning
uurimisprojektide hüvitamiskuludega kaasnevat riski. Programmide kehtivusaja lõpuks,
pärast seda, kui on arvesse võetud auditite ning sissenõudmiste ja korrigeerimiste
mõju, on seatud lõppeesmärk saavutada jääkveamäär 2%-le võimalikult lähedal.“

3.6.22. Auditeerisime programmi „Horisont 2020“ raames 2020. aastal lõplike

toetusesaajate tasandil tehtud maksete juhuvalimit, et leida kinnitust järelauditite
veamäärade õigsusele 69. Need üksikasjalikud auditid näitasid järgmist:
o

ühel juhul olid deklareeritud personalikulude arvutamisega seotud süsteemsed
vead, mis moodustasid üle 1% auditeeritud kuludest;

o

teisel juhul deklareeris toetusesaaja otsesed kulud teenuste ostmiseks teiselt
toetusesaajalt, kes kuulus projektikonsortsiumi. See on vastuvõetav üksnes juhul,
kui see on nõuetekohaselt põhjendatud, et vältida olukorda, kus hind sisaldab
kasumimarginaali. Toetusesaaja ei põhjendanud erandit ega tõendanud, et
hankeprotsess tagas selle teenuse ostmisel parima hinna ja kvaliteedi suhte. See
viga ei ole kvantifitseeritav.

66

DG RTD 2020. aasta tegevusaruanne, lk 43.

67

Ühisettevõtte ECSEL 2020. aasta tegevusaruanne (eelnõu), III osa „Sisekontroll“.

68

COM(2011) 809 final.

69

Toetusesaajate juures kontrollitud toetustega seotud maksetehingute puhul on
kvantifitseeritavate vigade aruandluskünnis 1% auditeeritud kuludest.
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Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed

3.6.23. Ülevaade kontrollikoja eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud

parandusmeetmetest on esitatud lisas.
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Lisa. Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed
Aasta

Kontrollikoja kommentaarid

Parandusmeetmete võtmise
seis
(lõpetatud / pooleli /
alustamata / ei kohaldata)

2017

Vastuseks hindajate esitatud soovitustele koostas ühisettevõte tegevuskava, mille
ühisettevõtte juhatus võttis vastu 2018. aasta aprillis. Tegevuskava hõlmab paljusid
ühisettevõtte rakendatavaid meetmeid, millest osa on juba lõpule viidud. Enamik neist
tuleks ellu viia 2019. aastal, mõne puhul leiti aga, et see ei kuulu ühisettevõtte pädevusse.

Lõpetatud

2018

2018. aastal avastas ühisettevõte, et halduskulude jaoks tehtud üle 1 miljoni euro ulatuvate
rahaliste sissemaksete eest ei olnud ühisettevõte ENIAC enne ühisettevõtte ECSEL asutamist
tööstusharu esindavale liikmele (AENEAS) arveid esitatud. Et lahendada halduskulude jaoks
puuduva raha probleem, sai ühisettevõte oma liikmetelt ettemakstud rahalise toetusena
1 miljon eurot, millest 320 000 eurot maksis komisjon ja 680 000 eurot maksid tööstusharu
esindavad liikmed. Ühisettevõte peaks viivitamata väljastama võlateate.

Lõpetatud

2019

Ühisettevõtte 2019. aastal seitsmenda raamprogrammi projektide kaasrahastamiseks
eraldatud maksete assigneeringute (44,8 miljonit eurot) kasutusmäär oli 45,3%. See madal
määr tulenes peamiselt riiklike rahastamisasutuste viivitustest käimasolevate seitsmenda
raamprogrammi projektide lõpetamise tõendite väljastamisel. Kuna programm lõpetati
2017. aasta lõpus, suurendavad need viivitused ohtu, et ühisettevõttele seitsmenda
raamprogrammi raames juba eraldatud vahendeid ei kasutata täielikult ära.

Ei kohaldata
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Aasta

Kontrollikoja kommentaarid

Parandusmeetmete võtmise
seis
(lõpetatud / pooleli /
alustamata / ei kohaldata)

2019

Ühisettevõte on kohustatud rakendama komisjoni uut sisekontrolliraamistikku, mis põhineb
17-l sisekontrolli põhimõttel. 2019. aasta lõpuks ei olnud ühisettevõte raamistiku
rakendamist veel alustanud.

Lõpetatud

2019

Ühisettevõte paigutas 19 miljonit eurot eelmiste aastate kasutamata maksete
assigneeringuid ümber 2019. aasta tegevuseelarvesse, suurendades programmi „Horisont
2020“ toetuste algset eelarvet 163 miljonilt eurolt 182 miljonile eurole. Ühisettevõte
põhjendas ümberjaotamist väljamaksetaotluste eeldatava suurenemisega 2019. aastal
seoses programmi „Horisont 2020“ 2014. ja 2015. aasta projektikonkurssidega. 2019. aasta
lõpuks oli ümberjaotatud eelarvest täidetud aga vaid 59%.

Ei kohaldata

2019

Ühisettevõte peab parandama asutusesisest teabevahetuse protsessi, et teha kindlaks
toetusesaajad, keda ähvardab pankrot, ning anda õigeaegselt aru eelmaksete kohta, mille
puhul on oht, et neid ei nõuta tagasi. Sellest tulenevalt võivad aastaaruandes avaldatud
eelmaksete varad olla ülehinnatud.

Lõpetatud
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Ühisettevõtte vastus
3.6.14
Vastupidi programmile „Horisont 2020“ ei nähtud seitsmenda raamprogrammi
määruses ECSELi eelkäijate jaoks sellist aruandlust ette ega nõutud seda. Tuleb
märkida, et ühisettevõtete ARTEMIS ja ENIAC ajal otsustati pärast arutelusid (muu
hulgas) eelarve peadirektoraadiga seda teavet raamatupidamise aastaaruandesse
mitte lisada.
3.6.19
Taasaktiveerimise ajastus 2020. aasta kolmanda kvartali jooksul ületas ECSELi kavatsust
ja kontrolli seoses menetluses oleva seotud taotlusega, mis kiideti heaks alles
2020. aasta septembri alguses. Alates taasaktiveerimisest tehti kõik maksed, kasutades
siiski eelistatult taasaktiveeritud assigneeringuid kooskõlas ECSELi finantseeskirjadega.
Ühisettevõte ECSEL on võtnud endale kohustuse taasaktiveerida kasutamata
assigneeringud kolme eelarveaasta jooksul ja kasutada neid eelisjärjekorras vastavalt
oma finantseeskirjadele. Ühisettevõtte ECSEL hinnangul aktiveeritakse 2021. aasta
lõpuks taas ja kasutatakse ära kõik kasutamata põhitegevuse maksete assigneeringud.
3.6.20
Ühisettevõte ECSEL soovib veel kord kinnitada, et selle (korduva) järeldusega
tegelemiseks on võetud meetmeid. Ühisettevõte ECSEL leiab, et need meetmed
(riiklike rahastamisasutuste iga-aastased kirjalikud avaldused) on piisavad, nagu
kinnitasid eelarvepädevad institutsioonid. Ühisettevõtete asutamismäärustes on
sätestatud, et ARTEMISe/ENIACi liikmesriigid võivad oma riikliku toetuse saajatele teha
mis tahes muid kontrolle ja auditeid, mida nad vajalikuks peavad, ning nad teavitavad
tulemustest ühisettevõtet ARTEMIS/ENIAC.
3.6.22
Ühisettevõte ECSEL tegeles tuvastatud puudustega koos vastavate toetusesaajatega.
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3.7. Biotoorainel põhinevate
tööstusharude ühisettevõte (BPT)
Sissejuhatus

3.7.1. Brüsselis asuv biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte

(edaspidi „ühisettevõte“ või „BPT ühisettevõte“) asutati 2014. aasta mais 70
kümneaastaseks perioodiks ning alustas iseseisvalt tööd 26. oktoobril 2015.

3.7.2. Ühisettevõte on biotoorainel põhinevate tööstusharude valdkonna avaliku

ja erasektori partnerlus. Ühisettevõtte asutajaliikmed on Euroopa Liit, keda esindab
komisjon, ning tööstusharu esindavad liikmed, keda esindab biotoorainel põhinevate
tööstusharude konsortsium BTK.

3.7.3. Tabelis 3.7.1 esitatakse ühisettevõtte peamised arvandmed71.

70

Nõukogu 6. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 560/2014 BPT ühisettevõtte asutamise kohta
(ELT L 169, 7.6.2014, lk 130).

71

Ühisettevõtte pädevust ja tegevust tutvustav lisateave on leitav selle veebisaidil www.bbieurope.eu.
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Tabel 3.7.1. Ühisettevõtte peamised arvandmed
2020

2019

Eelarves sisalduvad uute maksete assigneeringud
(miljonites eurodes)

191,2

132,5

Eelarves sisalduvad uute kulukohustuste assigneeringud
(miljonites eurodes)

72,2

138,6

Kasutatav maksete eelarve (miljonites eurodes) (1)

196,6

182,1

Kasutatav kulukohustuste eelarve (miljonites eurodes) (1)

111,7

141,6

23

22

Töötajate arv seisuga 31. detsember (2)
(1)

Kasutatav eelarve sisaldab eelmiste aastate kasutamata assigneeringuid, mille
ühisettevõte kandis uuesti jooksva aasta eelarvesse, sihtotstarbelisi tulusid ja järgmisse
aastasse ümberjaotamisi.

(2)

Töötajaskond hõlmab ajutisi teenistujaid, lepingulisi töötajaid ja lähetatud riiklikke
eksperte.

Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed.

Kinnitavat avaldust toetav teave

3.7.4. Auditi käsitlusviis, mida rakendasime, koosneb analüütilistest

auditiprotseduuridest, tehingute otsesest substantiivsest testimisest ühisettevõtetes ja
toetusesaajate juures ning ühisettevõtete järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste
kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutati vajaduse korral teiste audiitorite
tööst saadud auditi tõendusmaterjali ning analüüsiti ühisettevõtte juhtkonna esitatud
teavet.

3.7.5. Alus arvamuse esitamiseks, juhtkonna ja organisatsiooni järelevalve eest

vastutavate isikute kohustused ning audiitori kohustused raamatupidamise
aastaaruande ja selle aluseks olevate tehingute auditeerimisel on esitatud punktis 3.1.
Leheküljel 151 olev allkiri on arvamuse lahutamatu osa.
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Kontrollikoja kinnitav avaldus Euroopa Parlamendile ja
nõukogule – sõltumatu audiitori aruanne

Arvamus
3.7.6. Auditeerisime
a)

ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb
finantsaruannetest 72 ja eelarve täitmise aruannetest 73 31. detsembril
2020. aastal lõppenud eelarveaasta kohta, ning

b)

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja
korrektsust vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artiklis 287
sätestatud nõuetele.

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus
Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

3.7.7. Meie hinnangul annab ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruanne

31. detsembril 2020 lõppenud eelarveaasta kohta kõikides olulistes aspektides
õiglase pildi ühisettevõtte finantsseisundist 31. detsembri 2020. aasta seisuga,
finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud aastal
vastavalt selle finantsmäärusele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud
arvestuseeskirjadele. Need põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori
raamatupidamisstandarditel.

72

Finantsaruanded sisaldavad bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara
muutuste aruannet, tähtsamate arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muid selgitavaid lisasid.

73

Eelarve täitmise aruanded sisaldavad kõiki eelarvetoiminguid koondavaid aruandeid ja
selgitavaid lisasid.
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Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute
seaduslikkus ja korrektsus
Tulud
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja
korrektsuse kohta

3.7.8. Meie hinnangul on 31. detsembril 2020 lõppenud eelarveaasta

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tulud kõigis olulistes aspektides
seaduslikud ja korrektsed.

Maksed
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate maksete seaduslikkuse
ja korrektsuse kohta

3.7.9. Meie hinnangul on 31. detsembril 2020 lõppenud eelarveaasta

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad maksed kõigis olulistes aspektides
seaduslikud ja korrektsed.

3.7.10. Järgnevad tähelepanekud ei sea kontrollikoja arvamust kahtluse alla.
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Tähelepanekud programmi „Horisont 2020“ eelarve täitmise
kohta

3.7.11. Tabelis 3.7.2 on esitatud ülevaade liikmete toetusest ühisettevõttele

2020. aasta lõpu seisuga.

Tabel 3.7.2. Liikmete toetus BPT ühisettevõttele (miljonites eurodes)
Liikmete toetused
(vastavalt asutamismäärusele ja juriidilistele otsustele)

Liikmed

Ühisettevõtte
Lisategevus (2)
põhitegevus (1)

EL (DG RTD)

975,0

Erasektorit esindavad liikmed
(mitterahalised toetused ja rahaline
toetus halduskulude katmiseks)

462,1

Erasektorit esindavad liikmed
(rahaline toetus põhitegevusele)
Kokku

Ei kohaldata

Vähendus

Kokku

-140,0

835,0

2 234,7 Ei kohaldata

2 696,8

Liikmete toetused
(seisuga 31.12.2020)
Mitterahaline
Mitterahaline
Mitterahaline
toetus
toetus
toetus
(deklareeritud,
lisategevusele
(kinnitatud)
kuid
kinnitamata)
603,2
Ei kohaldata
Ei kohaldata
Ei kohaldata

Rahalised
sissemaksed

12,5

42,0

53,7

929,2

Kokku

603,2
1 037,4

182,5

Ei kohaldata

-140,0

42,5

3,3

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

3,3

1 619,6

2 234,7

-280,0

3 574,3

619,0

42,0

53,7

929,2

1 643,9

(1) Mitterahaline toetus põhitegevusele ja halduskulude katmise eesmärgid, nagu on kokku lepitud ühisettevõtte iga-aastastes töökavades.
(2) Kontrollikoja audit ei hõlma lisategevust. Nende miinimumeesmärki (1,755 miljardit eurot) suurendati 2,234,7 miljardi euroni erasektorit esindavate liikmete jaoks, et täita vähemalt 2,730
miljardi euro suurune minimaalne sissemaksekohustus.

Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed.

3.7.12. Ühisettevõtte asutamismääruse kohaselt peaksid tööstusharu liikmed

ühisettevõtte tegevuskulude katmiseks tegema rahalisi sissemakseid vähemalt
182,5 miljoni euro ulatuses. Kuna 2020. aastal ei teinud tööstusharu liikmed
ühisettevõtte tegevuskulude katmiseks täiendavaid rahalisi sissemakseid, olid need
sama madalal tasemel kui 2019. aasta lõpus (3,25 miljonit eurot). See näitab, et
ühisettevõttel on selliste toetuste saamisel märkimisväärseid takistusi ja programmi
„Horisont 2020“ lõpuks miinimumeesmärki ei saavutata. Sel põhjusel vähendas
komisjon (DG RTD) ühisettevõttele tehtavaid rahalisi sissemakseid 140 miljoni euro
võrra. Liikmete toetuse märkimisväärne vähenemine kujutas endast ohtu ühisettevõtte
programmi „Horisont 2020“ teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskava
elluviimisele.

3.7.13. 2020. aasta lõpuks oli tööstusharu esindavate liikmete lisategevustesse

tehtud mitterahaliste sissemaksete kogusumma vaid 53% ühisettevõtte
asutamismääruses sätestatud 1,755 miljardi euro suurusest miinimumsummast. Lisaks
teatasid tööstusharu liikmed 2020. aasta lõpus 95,7 miljoni euro suurusest
mitterahalisest toetusest põhitegevusele 433 miljoni euro suurusest summast, mis
seoti kulukohustustega pärast kõigi programmi „Horisont 2020“ projektikonkursside
käivitamist. Selline olukord toob kaasa suure ohu, et programmi „Horisont
2020“ lõpuks ei saavuta ühisettevõte oma tööstusharu esindavate liikmete
mitterahalise toetuse eeldatavaid eesmärke, mis on sätestatud ühisettevõtte
asutamismääruses ja iga-aastastes töökavades.
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3.7.14. Ühisettevõtte programmi „Horisont 2020“ projektide jaoks ette nähtud

2020. aasta eelarve kulukohustuste ja maksete assigneeringute kasutusmäärad olid
vastavalt 100% ja 85%.

Tähelepanekud sisekontrollimehhanismide kohta

3.7.15. Ühisettevõte on loonud finants- ja tegevusalaste dokumentide kontrollil

põhinevad usaldusväärsed eelkontrollimenetlused. Ühisettevõte rakendas 2020. aastal
komisjoni sisekontrolliraamistikku, mis põhineb 17-l sisekontrolli põhimõttel.
Sisekontrolliraamistikuga nõutava iga-aastase enesehindamise ja kontrollitegevuse
tulemuslikkuse jälgimiseks töötas ühisettevõte välja asjakohased näitajad kõigi
sisekontrolli põhimõtete ja nendega seotud omaduste jaoks.

3.7.16. Ühisettevõtte tehtud programmi „Horisont 2020“ maksete järelauditite

eest vastutab komisjoni ühine audititalitusus. Tuginedes 2020. aasta lõpus
kättesaadavatele järelauditite tulemustele, teatas ühisettevõte programmi „Horisont
2020“ projektide (tasaarvestused ja lõppmaksed) esinduslikuks veamääraks 1,47% ja
allesjäänud veamääraks 1,06% 74. Komisjon leidis oma ettepanekus programmi
„Horisont 2020“ käsitleva määruse kohta 75, et „programmi „Horisont 2020“ raames
teadusuuringutega seoses tekkinud kulude puhul on 2–5% aastane veariskimäär
realistlik eesmärk, võttes arvesse kontrollide maksumust, eeskirjade keerukuse
vähendamiseks kavandatavaid lihtsustamismeetmeid ning uurimisprojektide
hüvitamiskuludega kaasnevat riski. Programmide kehtivusaja lõpuks, pärast seda, kui
on arvesse võetud auditite ning sissenõudmiste ja korrigeerimiste mõju, on seatud
lõppeesmärk saavutada jääkveamäär 2%-le võimalikult lähedal.“

3.7.17. Maksete kontrolli osana auditeerisime programmi „Horisont

2020“ raames 2020. aastal lõplike toetusesaajate tasandil tehtud maksete juhuvalimit,
et leida kinnitust järelauditite veamäärade õigsusele 76. Üksikasjalike auditite käigus
leiti ühel juhul, et viga, mis oli suurem kui 1% auditeeritud kuludest, oli seotud juba
deklareeritud ja heakskiidetud personalikulude põhjendamatu korrigeerimisega
järgmisel aruandeperioodil.

74

BPT ühisettevõtte 2020. aasta tegevusaruanne, lk 168.

75

COM(2011) 809 final.

76

Toetusesaajate juures kontrollitud toetustega seotud maksetehingute puhul on
kvantifitseeritavate vigade aruandluskünnis 1% auditeeritud kuludest.

119
Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT)

3.7.18. Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) lõpetas 2020. aasta esimesel poolel

uurimise, mille käigus leiti tõendeid eeskirjade eiramise ja pettuste kohta kahe
toetusesaaja tegevuses, kes olid osalenud programmi „Horisont 2020“ projektides,
ühisettevõtte kaasrahastatud projektid kaasa arvatud. 2020. aastal on ühisettevõte
nende toetusesaajate suhtes suures osas rakendanud OLAFi soovitusi. See hõlmab
tagasinõudmiste menetlemist, mõjutatud toetusesaajate enamikus toetuslepingutes
osalemise lõpetamist ja muude potentsiaalselt probleemsete toetusesaajate aktiivset
otsimist.

Tähelepanekud usaldusväärse finantsjuhtimise kohta

3.7.19. Ühisettevõtte 2020. aasta projektikonkursi ülesehitus ei taganud seda, et

projektikonkurss katab täielikult neli strateegilist näidisteemat kooskõlas ühisettevõtte
töökavas sisalduva teadusuuringute kavaga. Ühe näidisteemaga seotud
toetuskõlblikud ja kõrge punktiskooriga taotlused tuli tagasi lükata, et toetada teist
näidisteemat, mille puhul kiideti kaasrahastamiseks heaks mitu taotlust.

Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed

3.7.20. Ülevaade kontrollikoja eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud

parandusmeetmetest on esitatud lisas.
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Lisa. Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed
Aasta

Kontrollikoja kommentaarid

Parandusmeetmete
võtmise seis
(lõpetatud / pooleli /
alustamata / ei kohaldata)

2019

Rahalise toetuse miinimumsummast (182,5 miljonit eurot) 77 oli 2019. aasta lõpuks makstud
vaid 3,25 miljonit eurot. BPT asutamismäärust muudeti 78, et võimaldada tööstusharu
esindavatel liikmetel anda oma rahaline panus projektide tasandil. Vaatamata sellele
muudatusele on aga endiselt suur oht, et tööstusharu esindavad liikmed ei suuda ühisettevõtte
tegevuskulude katmiseks enne BPT programmi lõppemist eraldada kohustuslikku minimaalset
rahalist osalust. Seetõttu otsustas komisjon (DG RTD) 2018. aasta lõpus vähendada
ühisettevõtte 2020. aasta 205 miljoni euro suurust eelarvet 140 miljoni euro võrra 79.

Ei kohaldata

2019

Lisategevuste mitterahalise toetuse kogusumma (916 miljonit eurot) 2019. aasta lõpus sisaldas
2019. aasta kohta deklareeritud mitterahalist toetust ligikaudu 216 miljoni euro suuruses
summas, mille kinnitamine ei olnud COVID19 pandeemia tõttu veel lõpule viidud.

Pooleli

77

BPT ühisettevõtte põhikirja (määruse (EL) nr 560/2014 I lisa) artikli 12 lõige 4.

78

Nõukogu 23. jaanuari 2018. aasta määrus (EL) nr 2018/121, millega muudetakse määrust (EL) nr 560/2014 BPT ühisettevõtte asutamise kohta (ELT L 22,
26.1.2018, lk 1).

79

See summa sisaldab 2017. aasta eelarve täitmise peatamist summas 50 miljonit eurot ja 2018. aasta eelarve peatamist summas 20 miljonit eurot.
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Ühisettevõtte vastus
3.7.12
Üksnes BPT ühisettevõtte jaoks loodud õigusraamistik tööstusharu esindavatelt
liikmetelt rahaliste sissemaksete kogumiseks osutus lõpuks ebatõhusaks. Kooskõlas
kontrollikoja varasema soovitusega võetakse BPT ühisettevõtte saadud kogemusi
arvesse tulevaste avaliku ja erasektori partnerluste kavandamisel. BPT ühisettevõtte
korral on kogemus siiski tõendanud, et vaatamata selle asutajaliikmete – Euroopa
Komisjoni ning biotoorainel põhinevate tööstusharude konsortsiumi – rahaliste
sissemaksete olulisele vähenemisele oli algatus strateegiliste eesmärkide saavutamisel
edukas. Rahastatud projektide tulemused ja mõju ületavad juba enamikku BPT
innovatsiooni ja teadusuuringute strateegiakava eesmärkidest, nagu kinnitas hiljutine
sõltumatute välisekspertide tehtud uuring. BPT ühisettevõtte 2020. aasta
tegevusaruandes esitatakse sellega seoses täiendavaid üksikasju.
3.7.13
BPT ühisettevõtte tööstusharu esindavate liikmete kogupanus on veidi väiksem kui
prognoositud tase algatuse sellel ajahetkel. Tegelikult eeldati algselt, et mitterahalise
osalusega täiendavate meetmete (IKAA) ja mitterahalise osalusega tegevuse (IKOP)
mitterahalise osaluse prognoosid olid lineaarsed, kuigi hiljutine kogemus tõendab, et
neid investeeringuid tehakse valdavalt BPT ühisettevõtte projektide lõppfaasis. Lisaks
põhjustas COVID-19 pandeemia investeeringute ja nende välisekspertide poolse
sertifitseerimise edasilükkumist.
BPT ühisettevõtte arvates väheneb see lünk oluliselt lähiaastatel, arvestades, et
mitterahalise osaluse (IKAA ja IKOP) deklareerimine ja sertifitseerimine suureneb
oluliselt BTP kooskõlas projektide lõpetamisega. Lisaks on tööstusharu esindavad
liikmed võtnud BPT ühisettevõtte juhatusele esitatud finantsperspektiivis kohustuse
täiendatavateks sihtinvesteeringuteks 2021. aastal ja pärast seda.
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3.8. Ühisettevõte Shift2Rail (S2R)
Sissejuhatus

3.8.1. Brüsselis asuv ühisettevõte Shift2Rail (edaspidi „ühisettevõte“ või

„ühisettevõte S2R“) asutati juunis 2014 80 kümneaastaseks perioodiks ning see alustas
iseseisvalt tööd 24. mail 2016.

3.8.2. Ühisettevõte on raudteesektori avaliku ja erasektori partnerlus.

Ühisettevõtte asutajaliikmed on Euroopa Liit (EL), keda esindab komisjon, ja
tööstusharu (raudteesektorit) esindavad liikmed (peamised sidusrühmad, sh
raudteeseadmete tootjad, raudtee-ettevõtjad, taristuettevõtjad ja teaduskeskused).
Muud üksused võivad ühisettevõttes osaleda assotsieerunud liikmetena.

3.8.3. Tabelis 3.8.1 esitatakse ühisettevõtte peamised arvandmed81.

80

Nõukogu 16. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 642/2014, millega luuakse ühisettevõte
Shift2Rail (ELT L 177, 17.6.2014, lk 9).

81

Ühisettevõtte pädevust ja tegevust tutvustav lisateave on leitav selle veebisaidil
www.shift2rail.org.
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Tabel 3.8.1. Ühisettevõtte peamised arvandmed
2020

2019

Eelarves sisalduvad uute maksete assigneeringud
(miljonites eurodes)

72,5

61,8

Eelarves sisalduvad uute kulukohustuste assigneeringud
(miljonites eurodes)

77,9

79,1

Kasutatav maksete eelarve (miljonites eurodes) (1)

75,8

81,6

Kasutatav kulukohustuste eelarve (miljonites eurodes) (1)

84,1

83,1

24

23

Töötajate arv seisuga 31. detsember (2)
(1)

Kasutatav eelarve sisaldab eelmiste aastate kasutamata assigneeringuid, mille
ühisettevõte kandis uuesti jooksva aasta eelarvesse, sihtotstarbelisi tulusid ja järgmisse
aastasse ümberjaotamisi.

(2)

Töötajaskond hõlmab ajutisi teenistujaid, lepingulisi töötajaid ja lähetatud riiklikke
eksperte.

Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed.

Kinnitavat avaldust toetav teave

3.8.4. Auditi käsitlusviis, mida rakendasime, koosneb analüütilistest

auditiprotseduuridest, tehingute otsesest substantiivsest testimisest ühisettevõtetes ja
toetusesaajate juures ning ühisettevõtete järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste
kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutati vajaduse korral teiste audiitorite
tööst saadud auditi tõendusmaterjali ning analüüsiti ühisettevõtte juhtkonna esitatud
teavet.

3.8.5. Alus arvamuse esitamiseks, juhtkonna ja organisatsiooni järelevalve eest

vastutavate isikute kohustused ning audiitori kohustused raamatupidamise
aastaaruande ja selle aluseks olevate tehingute auditeerimisel on esitatud punktis 3.1.
Leheküljel 151 olev allkiri on arvamuse lahutamatu osa.
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Kontrollikoja kinnitav avaldus Euroopa Parlamendile ja
nõukogule – sõltumatu audiitori aruanne

Arvamus
3.8.6. Auditeerisime
a)

ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb
finantsaruannetest 82 ja eelarve täitmise aruannetest 83 31. detsembril
2020. aastal lõppenud eelarveaasta kohta, ning

b)

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja
korrektsust vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artiklis 287
sätestatud nõuetele.

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus
Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

3.8.7. Meie hinnangul annab ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruanne

31. detsembril 2020 lõppenud eelarveaasta kohta kõikides olulistes aspektides
õiglase pildi ühisettevõtte finantsseisundist 31. detsembri 2020. aasta seisuga,
finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud aastal
vastavalt selle finantsmäärusele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud
arvestuseeskirjadele. Need põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori
raamatupidamisstandarditel.

82

Finantsaruanded sisaldavad bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara
muutuste aruannet, tähtsamate arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muid selgitavaid lisasid.

83

Eelarve täitmise aruanded sisaldavad kõiki eelarvetoiminguid koondavaid aruandeid ja
selgitavaid lisasid.
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Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute
seaduslikkus ja korrektsus
Tulud
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja
korrektsuse kohta

3.8.8. Meie hinnangul on 31. detsembril 2020 lõppenud eelarveaasta

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tulud kõigis olulistes aspektides
seaduslikud ja korrektsed.

Maksed
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate maksete seaduslikkuse
ja korrektsuse kohta

3.8.9. Meie hinnangul on 31. detsembril 2020 lõppenud eelarveaasta

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad maksed kõigis olulistes aspektides
seaduslikud ja korrektsed.

3.8.10. Järgnevad tähelepanekud ei sea kontrollikoja arvamust kahtluse alla.
Tähelepanekud programmi „Horisont 2020“ eelarve täitmise
kohta

3.8.11. Tabelis 3.8.2 on esitatud ülevaade liikmete toetusest ühisettevõttele
2020. aasta lõpu seisuga.
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Tabel 3.8.2. Liikmete toetus S2R-le (miljonites eurodes)
Liikmete toetused
(vastavalt asutamismäärusele)

Liikmed

EL (DG Move)
Erasektorit esindavad
liikmed
Kokku

Ühisettevõtte
Lisategevus (1)
põhitegevus

Liikmete toetused
(seisuga 31.12.2020)

Kokku

Rahalised
sissemaksed

Mitterahaline
Mitterahaline
Mitterahaline
toetus
toetus
(deklareeritud,
toetus
(kinnitatud)
kuid
lisategevusele
kinnitamata)

Kokku

398,0

0,0

398,0

297,7

0,0

0,0

0,0

297,7

350,0

120,0

470,0

9,2

121,9

93,1

204,8

429,0

748,0

120,0

868,0

306,9

121,9

93,1

204,8

726,7

(1) Kontrollikoja audit ei hõlma lisategevust.

Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed.

3.8.12. 2020. aasta lõpu seisuga oli ühisettevõte kasutanud vastavalt 100% ja 80%
programmi „Horisont 2020“ projektidele eraldatud kulukohustuste ja maksete
assigneeringutest. Põhitegevusega seotud maksete assigneeringute kasutusmäär
vähenes võrreldes 2019. aastaga (88%), sest ühte 2020. aasta projektikonkursi raames
sõlmitud toetuslepingut ei olnud võimalik 2020. aasta lõpuks allkirjastada ja sellega
seotud eelmaksed tuli vastavalt edasi lükata.

Tähelepanekud sisekontrollimehhanismide kohta

3.8.13. Ühisettevõte on loonud finants- ja tegevusalaste dokumentide kontrollil

põhinevad usaldusväärsed eelkontrollimenetlused. Ühisettevõte rakendas 2020. aastal
komisjoni sisekontrolliraamistikku, mis põhineb 17-l sisekontrolli põhimõttel.
Sisekontrolliraamistikuga nõutava iga-aastase enesehindamise ja kontrollitegevuse
tulemuslikkuse jälgimiseks töötas ühisettevõte välja asjakohased näitajad kõigi
sisekontrolli põhimõtete ja nendega seotud omaduste jaoks.

3.8.14. Juhatuse otsuses 07/2018, millega võetakse vastu ühisettevõtte organite
suhtes kohaldatavad huvide konfliktide ennetamise ja haldamise eeskirjad, nõutakse,
et ühisettevõtte juhatuse liikmete ajakohastatud elulookirjeldused ja huvide konflikti
deklaratsioonid avaldatakse ühisettevõtte veebisaidil. Kuna aga vaid mõned
haldusnõukogu liikmed esitasid teabe nõuetekohaselt, ei olnud 2020. aasta lõpuks
võimalik avaldada ühtegi huvide konflikti deklaratsiooni ja elulookirjeldustest avaldati
ainult pooled.
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3.8.15. Ühisettevõtte tehtud programmi „Horisont 2020“ maksete järelauditite

eest vastutab komisjoni ühine audititalitus. Tuginedes 2020. aasta lõpus
kättesaadavatele järelauditite tulemustele, teatas ühisettevõte programmi „Horisont
2020“ projektide (tasaarvestused ja lõppmaksed) esinduslikuks veamääraks 2,9% ja
allesjäänud veamääraks 1,99% 84. Komisjon leidis oma ettepanekus programmi
„Horisont 2020“ käsitleva määruse kohta 85, et „programmi „Horisont 2020“ raames
teadusuuringutega seoses tekkinud kulude puhul on 2–5% aastane veariskimäär
realistlik eesmärk, võttes arvesse kontrollide maksumust, eeskirjade keerukuse
vähendamiseks kavandatavaid lihtsustamismeetmeid ning uurimisprojektide
hüvitamiskuludega kaasnevat riski. Programmide kehtivusaja lõpuks, pärast seda, kui
on arvesse võetud auditite ning sissenõudmiste ja korrigeerimiste mõju, on seatud
lõppeesmärk saavutada jääkveamäär 2%-le võimalikult lähedal.“

3.8.16. Maksete kontrolli osana auditeerisime programmi „Horisont

2020“ raames 2020. aastal lõplike toetusesaajate tasandil tehtud maksete juhuvalimit,
et leida kinnitust järelauditite veamäärade õigsusele 86. Need üksikasjalikud auditid tõid
ühel juhul ilmsiks süsteemse vea, mis tulenes vale meetodi kasutamisest deklareeritud
personalikulude arvutamisel. Ühel teisel juhul avastati süsteemne
mittekvantifitseeritav kontrolli puudus, mis oli seotud toetusesaaja poolt projekti
raames deklareeritud töötundide valideerimismenetluse puudumisega.

Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed

3.8.17. Ülevaade kontrollikoja eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud
parandusmeetmetest on esitatud lisas.

84

Ühisettevõtte S2R 2020. aasta tegevusaruanne, lk 189.

85

COM(2011) 809 final.

86

Toetusesaajate juures kontrollitud toetustega seotud maksetehingute puhul on
kvantifitseeritavate vigade aruandluskünnis 1% auditeeritud kuludest.
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Lisa. Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed
Aasta

2017

Kontrollikoja kommentaarid
Vastuseks hindajate esitatud soovitustele koostas ühisettevõte tegevuskava, mille
ühisettevõtte juhatus võttis vastu 28. juunil 2018. Kuigi kõiki vahehindamises tõstatatud
soovitusi ei käsitleta praeguses finantsraamistikus, on mõne tegevuskavas esitatud
meetme elluviimisega juba alustatud; osa meetmeid käsitletakse nende olemusest ja
praegusest õigusraamistikust tulenevalt komisjoni 23. veebruari 2021. aasta ettepanekus,
mille eesmärk on luua tulevane Euroopa partnerlus raudteealaste teadusuuringute ja
innovatsiooni valdkonnas.

Parandusmeetmete võtmise
seis
(lõpetatud / pooleli /
alustamata / ei kohaldata)

Ei kohaldata
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Ühisettevõtte vastus
3.8.14
-

Ühisettevõte võttis järgmised meetmed:
Juhatuse liikmetele tuletati mitu korda meelde, et nad esitaksid puuduvad
huvide konflikti deklaratsioonid;
juunis 2021 puuduvad endiselt 28% (12 praegusest aktiivsest 43 esindajast)
elulookirjeldustest ja huvide konflikti deklaratsioonidest;
juhatuse 22. juuni 2021. aasta koosolekul esitati juhatusele aruanne olukorra
kohta. Selgitati ka, et mis tahes juhatuse liiget, kes ei ole täitnud huvide
konflikti deklaratsiooni ja elulookirjelduse nõudeid, peetakse de facto huvide
konflikti olukorras olevaks, mis toob kaasa juhatuse otsustusprotsessis
osalemisest väljajätmise.

3.8.16
Toetusesaaja deklareeritud tundide valideerimismenetluse puudumise kohta tehti
järeldus komisjoni ühise audititeenistuse 2020. aasta lõpus tehtud järelauditi aruandes,
ilma et oleks vaja teha finantskorrektsioone. Aruandes järeldati, et üldiselt on
toetusesaaja ajaarvestussüsteem usaldusväärne. Toetusesaaja kinnitas lisaks, et
parandatakse ajaarvestussüsteemi, mille suhtes ühisettevõte võtab järelmeetmed.
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3.9. Euroopa kõrgjõudlusega
andmetöötluse ühisettevõte (EuroHPC)
Sissejuhatus

3.9.1. Luxembourgis asuv Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte

(EuroHPC) asutati 2018. aasta oktoobris ajavahemikuks kuni 31. detsembrini 2026 87. Ta
alustas iseseisvalt tööd 23. septembril 2020.

3.9.2. Ühisettevõte on avaliku ja erasektori partnerlus, mis võimaldab koondada

Euroopa Liidu, Euroopa riikide ja erasektori partnerite vahendeid kõrgjõudlusega
andmetöötluse arendamiseks Euroopas. Ühisettevõtte asutajaliikmed on EL, keda
esindab komisjon, osalevad riigid 88 ja kaks erasektori partnerit, keda esindavad
kõrgjõudlusega andmetöötluse Euroopa tehnoloogiaplatvorm (ETP4HPC) ja
suurandmete väärtuse (BDVA) ühendused.

87

Nõukogu 28. septembri 2018. aasta määrus (EL) nr 2018/1488 Euroopa kõrgjõudlusega
andmetöötluse ühisettevõte asutamise kohta (ELT L 252, 8.10.2018, lk 8).

88

Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros,
Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Montenegro, Norra, Poola, Portugal,
Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi
Vabariik, Ungari ja Türgi (Allikas: EuroHPC veebisait).
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3.9.3. Tabelis 3.9.1 esitatakse ühisettevõtte peamised arvandmed89.
Tabel 3.9.1. Ühisettevõtte peamised arvandmed
2020

2019

Eelarves sisalduvad uute maksete assigneeringud
(miljonites eurodes)

181,5

Ei
kohaldata

Eelarves sisalduvad uute kulukohustuste
assigneeringud (miljonites eurodes)

509,1

Ei
kohaldata

Kasutatav maksete eelarve (miljonites eurodes) (1)

181,5

Ei
kohaldata

Kasutatav kulukohustuste eelarve (miljonites
eurodes) (1)

509,1

Ei
kohaldata

11

Ei
kohaldata

Töötajate arv seisuga 31. detsember (2)
(1)

Kasutatav eelarve sisaldab eelmiste aastate kasutamata assigneeringuid, mille
ühisettevõte kandis uuesti jooksva aasta eelarvesse, sihtotstarbelisi tulusid ja järgmisse
aastasse ümberjaotamisi.

(2)

Töötajaskond hõlmab ametnikke, ajutisi teenistujaid, lepingulisi töötajaid ja lähetatud
riiklikke eksperte.

Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed.

Kinnitavat avaldust toetav teave

3.9.4. Auditi käsitlusviis, mida rakendasime, koosneb analüütilistest

auditiprotseduuridest, tehingute otsesest substantiivsest testimisest ühisettevõtetes ja
toetusesaajate juures ning ühisettevõtete järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste
kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutati vajaduse korral teiste audiitorite
tööst saadud auditi tõendusmaterjali ning analüüsiti ühisettevõtte juhtkonna esitatud
teavet.

89

Ühisettevõtte pädevust ja tegevust tutvustav lisateave on leitav selle veebisaidil
www.eurohpc-ju.europa.eu.
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3.9.5. Alus arvamuse esitamiseks, juhtkonna ja organisatsiooni järelevalve eest

vastutavate isikute kohustused ning audiitori kohustused raamatupidamise
aastaaruande ja selle aluseks olevate tehingute auditeerimisel on esitatud punktis 3.1.
Leheküljel 151 olev allkiri on arvamuse lahutamatu osa.

Kontrollikoja kinnitav avaldus Euroopa Parlamendile ja
nõukogule – sõltumatu audiitori aruanne

Arvamus
3.9.6. Auditeerisime
a)

ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb
finantsaruannetest 90 ja eelarve täitmise aruannetest 91 31. detsembril
2020. aastal lõppenud eelarveaasta kohta, ning

b)

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja
korrektsust vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artiklis 287
sätestatud nõuetele.

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus
Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

3.9.7. Meie hinnangul annab ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruanne

31. detsembril 2020 lõppenud eelarveaasta kohta kõikides olulistes aspektides
õiglase pildi ühisettevõtte finantsseisundist 31. detsembri 2020. aasta seisuga,
finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud aastal
vastavalt selle finantsmäärusele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud
arvestuseeskirjadele. Need põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori
raamatupidamisstandarditel.

90

Finantsaruanded sisaldavad bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara
muutuste aruannet, tähtsamate arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muid selgitavaid lisasid.

91

Eelarve täitmise aruanded sisaldavad kõiki eelarvetoiminguid koondavaid aruandeid ja
selgitavaid lisasid.

133
Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte (EuroHPC)

Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute
seaduslikkus ja korrektsus
Tulud
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja
korrektsuse kohta

3.9.8. Meie hinnangul on 31. detsembril 2020 lõppenud eelarveaasta

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tulud kõigis olulistes aspektides
seaduslikud ja korrektsed.

Maksed
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate maksete seaduslikkuse
ja korrektsuse kohta

3.9.9. Meie hinnangul on 31. detsembril 2020 lõppenud eelarveaasta

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad maksed kõigis olulistes aspektides
seaduslikud ja korrektsed.

3.9.10. Järgnevad tähelepanekud ei sea kontrollikoja arvamust kahtluse alla.
Tähelepanekud programmi „Horisont 2020“ eelarve täitmise
kohta

3.9.11. Tabelis 3.9.2 on esitatud ülevaade liikmete toetusest ühisettevõttele

EuroHPC 2020. aasta lõpu seisuga.
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Tabel 3.9.2. Liikmete toetus EuroHPC ühisettevõttele (miljonites
eurodes)
Liikmete toetused
(vastavalt asutamismäärusele)

Liikmed

Ühisettevõtte
põhitegevus

Lisategevus (1)

Liikmete toetused
(seisuga 31.12.2020)

Kokku

Rahalised
sissemaksed

Mitterahaline
toetus
(kinnitatud)

Mitterahaline
toetus
(deklareeritud,
kuid
kinnitamata)

Mitterahaline
toetus
lisategevusele

Kokku

EL (DG CONNECT)
Osalevad riigid

536,0
486,0

Ei kohaldata
Ei kohaldata

536,0
486,0

190,9
28,9

0,0
0,0

0,0
0,0

Ei kohaldata
Ei kohaldata

190,9
28,9

Erasektorit esindavad
liikmed

422,0

Ei kohaldata

422,0

0,0

0,0

0,0

Ei kohaldata

0,0

1 444,0

Ei kohaldata

1 444,0

219,8

0,0

0,0

Ei kohaldata

219,8

Kokku

(1) Kontrollikoja audit ei hõlma lisategevust.

Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed.

3.9.12. Ühisettevõtte programmi „Horisont 2020“ raames kasutada oleva

2020. aasta eelarves olid kulukohustuste ja maksete assigneeringute täitmise määrad
vastavalt 95,5% ja 22,5%. Maksete assigneeringute madal täitmismäär on osaliselt
seletatav asjaoluga, et komisjon kandis kogu aastase maksete eelarve üle
ühisettevõttele, kui see sai 23. septembril 2020 majanduslikult sõltumatuks.

3.9.13. 2020. aasta lõpus vähendasid viivitused võtmetöötajate värbamisel ja

COVID-19 pandeemia mõju IT, teabevahetuse, lähetuste, kohtumiste, ürituste ja
muude teenuste kavandatud kuludele oluliselt halduskulude eelarve (ligikaudu 2–1,5%
kogu olemasolevast eelarvest) täitmise määra 16,5%-ni.

3.9.14. 2020. aastaks kavandati ühisettevõtte tegevuseelarvet eelrahastamiseks,

mis oli seotud eksatasandi superarvutite kolme eelkäija ja viie petatasandi superarvuti
soetamisega (ligikaudu 135 miljonit eurot), ning lõpetatud projektikonkursside jaoks
(ligikaudu 44 miljonit eurot). 2020. aasta lõpus oli eelmakseid võimalik teha siiski ainult
superarvutite LEONARDO ja PetaSCga seotud allkirjastatud lepingute (ligikaudu
34 miljonit eurot) ja allkirjastatud toetuslepingute (ligikaudu 6 miljonit eurot) puhul.
Selle tulemusel oli põhitegevusega seotud maksete assigneeringute täitmise määr
madal (22,6%).
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Tähelepanekud sisekontrollimehhanismide kohta

3.9.15. Ühisettevõte on loonud finants- ja tegevusalaste dokumentide kontrollil

põhinevad usaldusväärsed eelkontrollimenetlused. 2020. aasta lõpus rakendas
ühisettevõte suures osas komisjoni sisekontrolli raamistikku, mis põhineb
17 sisekontrolli põhimõttel. Riskihindamise ning kontrolli- ja järelevalvetegevusega
seotud kontrollipõhimõtete puhul peab ühisettevõte siiski lõpule viima mitu meedet,
et tagada nende tõhus toimimine.

3.9.16. 2020. aasta lõpuks ei olnud ühisettevõte töötanud välja usaldusväärseid

menetlusi erasektorit esindavate liikmete ja osalevate riikide deklareeritud
mitterahaliste toetuste valideerimiseks ja kinnitamiseks ega kehtestanud asjakohast
raamatupidamiskorda nende mitterahaliste toetuste valideerimiseks. Selline olukord ei
võimalda ühisettevõttel hallata ega jälgida erasektorit esindavate liikmete ja osalevate
riikide tehtavate mitterahaliste sissemaksete miinimumtaseme saavutamist ega selle
kohta aru anda.

Muud teemad

3.9.17. Võttes arvesse ühisettevõtte praegust haldus- ja tegevuskoormust ning

esimese olulise tegevuse alustamist, leiame, et ühisettevõttel on praegu liiga vähe
töötajaid. 2020. aasta organisatsioonilises ülesehituses keskendus ühisettevõte
peamiselt peamiste tegevusprotsesside ja ülesannete tagamisele, kuid jättis
tähelepanuta vajaduse oluliste haldustöötajate, eelkõige haldus- ja finantsjuhi ning
sisekontrolli ja auditi koordineerimise juhi järele. Kui seda vahendite puudujääki ei
kõrvaldata, võib ühisettevõttel esineda puudusi finants-, eelarve- ja
personalijuhtimises, samuti põhitegevuse maksete ja mitterahaliste toetuste
sisekontrolliprotsessides. Lepinguliste töötajate suur osakaal (74%) võib lähitulevikus
kaasa tuua märkimisväärse tööjõu voolavuse, mis suurendab veelgi survet
ühisettevõtte ebakindlale personaliolukorrale.
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Ühisettevõtte vastus
Ühisettevõte võtab kontrollikoja aruande teatavaks.

137

Euratomi lepingu alusel tegutsev
ühisettevõte
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3.10. ITERi ja
tuumasünteesienergeetika arendamise
Euroopa ühisettevõte (F4E)
Sissejuhatus

3.10.1. ITERi92 ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte

(edaspidi „ühisettevõte“ või „ühisettevõte F4E“) loodi 2007. aasta aprillis 93 35 aasta
pikkuseks perioodiks. Ühisettevõte üks peamisi ülesandeid on anda Euroopa
Aatomienergiaühenduse (Euratom) panus ITERi Rahvusvahelisse
Tuumasünteesienergeetika Organisatsiooni (ITER IO), mis vastutab ITERi projekti
rakendamise eest. Peamisi tuumasünteesirajatisi arendatakse Prantsusmaal
Cadarache’is ja ühisettevõtte peakorter asub Barcelonas.

3.10.2. Ühisettevõtte asutajaliikmed on Euratom, keda esindab Euroopa

Komisjon, Euratomi liikmesriigid ja Šveits (kes on sõlminud Euratomiga
koostöölepingu).

92

International Thermonuclear Experimental Reactor – rahvusvaheline
katsetermotuumareaktor.

93

Nõukogu 27. märtsi 2007. aasta otsus 2007/198/Euratom, millega luuakse ITERi ja
tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte ning antakse sellele eelised
(ELT L 90, 30.3.2007, lk 58), muudetud nõukogu 13. detsembri 2013. aasta otsusega
2013/791 (ELT L 349 21.12.2013, lk 100), nõukogu 10. veebruari 2015. aasta otsusega
(Euratom) 2015/224 (ELT L 37, 13.2.2015, lk 8) ja nõukogu 22. veebruari 2021. aasta
otsusega (Euratom) 2021/281 (ELT L 62, 23.2.2021).
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3.10.3. Tabelis 3.10.1 esitatakse ühisettevõtte peamised arvandmed94.
Tabel 3.10.1. Ühisettevõtte peamised arvandmed
2020

2019

794,8

721,1

Eelarves sisalduvad kulukohustuste assigneeringud
(miljonites eurodes)

878

689,5

Kasutatav maksete eelarve (miljonites eurodes) (1)

816,5

761,2

Kasutatav kulukohustuste eelarve (miljonites
eurodes) (1)

885,7

729,7

435

439

Eelarves sisalduvad maksete assigneeringud (miljonites
eurodes)

Töötajate arv seisuga 31. detsember (2)
(1)

Olemasolev eelarve hõlmab halduskohustuste ja sihtotstarbeliste tulude ülekandmist,
mida juhatus ei ole veel kinnitanud.

(2)

Töötajaskond hõlmab ajutisi teenistujaid, lepingulisi töötajaid ja lähetatud riiklikke
eksperte.

Allikas: ühisettevõtte esitatud andmed.

3.10.4. 2020. aasta lõpus olid olemasolevate kulukohustuste ja maksete

assigneeringute 2018. aasta täitmise määrad olid vastavalt 100% ja 98%.

Kinnitavat avaldust toetav teave

3.10.5. Auditi käsitlusviis, mida rakendasime, koosneb analüütilistest

auditiprotseduuridest, tehingute otsesest substantiivsest testimisest ühisettevõtetes ja
toetusesaajate juures ning ühisettevõtete järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste
kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutati vajaduse korral teiste audiitorite
tööst saadud auditi tõendusmaterjali ning analüüsiti ühisettevõtte juhtkonna esitatud
teavet.

94

Ühisettevõtte pädevust ja tegevust tutvustav lisateave on leitav selle veebisaidil
www.f4e.europa.eu.
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3.10.6. Alus arvamuse esitamiseks, juhtkonna ja organisatsiooni järelevalve eest

vastutavate isikute kohustused ning audiitori kohustused raamatupidamise
aastaaruande ja selle aluseks olevate tehingute auditeerimisel on esitatud punktis 3.1.
Leheküljel 151 olev allkiri on arvamuse lahutamatu osa.

Kontrollikoja kinnitav avaldus Euroopa Parlamendile ja
nõukogule – sõltumatu audiitori aruanne

Arvamus
3.10.7. Auditeerisime
a)

ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb
finantsaruannetest 95 ja eelarve täitmise aruannetest 96 31. detsembril
2020. aastal lõppenud eelarveaasta kohta, ning

b)

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja
korrektsust vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artiklis 287
sätestatud nõuetele.

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus
Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

3.10.8. Meie hinnangul annab ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruanne

31. detsembril 2020 lõppenud eelarveaasta kohta kõikides olulistes aspektides
õiglase pildi ühisettevõtte finantsseisundist 31. detsembri 2020. aasta seisuga,
finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud aastal
vastavalt selle finantsmäärusele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud
arvestuseeskirjadele. Need põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori
raamatupidamisstandarditel.

95

Finantsaruanded sisaldavad bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara
muutuste aruannet, tähtsamate arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muid selgitavaid lisasid.

96

Eelarve täitmise aruanded sisaldavad kõiki eelarvetoiminguid koondavaid aruandeid ja
selgitavaid lisasid.
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Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute
seaduslikkus ja korrektsus
Tulud
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja
korrektsuse kohta

3.10.9. Meie hinnangul on 31. detsembril 2020 lõppenud eelarveaasta

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tulud kõigis olulistes aspektides
seaduslikud ja korrektsed.

Maksed
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate maksete seaduslikkuse
ja korrektsuse kohta

3.10.10. Meie hinnangul on 31. detsembril 2020 lõppenud eelarveaasta

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad maksed kõigis olulistes aspektides
seaduslikud ja korrektsed.

Asjaolude rõhutamine

3.10.11. Ilma punktides 3.10.8 ja 3.10.10 esitatud arvamust kahtluse alla

seadmata juhib kontrollikoda tähelepanu punktidele 3.10.13–3.10.15, teatades, et
ühisettevõtte 2020. aasta raamatupidamise aastaaruandes esitab ühisettevõte
ITERi projekti tarnekohustuste täitmise kogumaksumuse, mis on hinnanguliselt
17,97 miljardit eurot. Muutused peamistes eeldustes, mis on seotud prognoosi ja
riskipositsiooniga, võivad siiski kaasa tuua märkimisväärse kulude suurenemise
ja/või edasised viivitused ITERi projekti rakendamisel.

3.10.12. Järgnevad tähelepanekud ei sea kontrollikoja arvamust kahtluse alla.
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Tähelepanekud ITERi valmimiskulude prognoosi kohta

3.10.13. Ühisettevõttel on olemas ITERi projekti tarnekohustuste täitmise

hinnanguline kogumaksumus 2042. aastal, nn prognoos projekti lõpetamisel.
2020. aasta lõpus hindas ühisettevõte kogumaksumuseks 17 968 miljonit eurot
(2020. aasta hindades). See on 2020. aasta lõpus tehtud maksete kogusumma, mis on
7,345 miljardit eurot, ja tulevaste maksete hinnanguline summa, mis on
10 623 miljonit eurot (2020. aasta hindades).

3.10.14. Võrreldes 2019. aasta raamatupidamise aastaaruandega, milles esitati

hinnangulised lõpuleviimise kulud üksnes ITERi arvestusühikutes, parandas
ühisettevõte märkimisväärselt 2020. aasta raamatupidamise aastaaruandes esitatud
teabe kvaliteeti, esitades hinnangulised kulud eurodes ja 2020. aasta hindades,
arvestades ka Brexiti ja COVID-19 mõju. Muutused peamistes eeldustes, mis on seotud
prognoosi ja riskipositsiooniga, võivad kaasa tuua märkimisväärse kulude suurenemise
ja edasised viivitused projekti rakendamisel. Seda illustreerivad järgmised näited:
o

Tuumaohutusnõuded: Kuigi ühisettevõte teeb ITERi-IOga koostööd, et tagada
projekti vastavus erinevatele tuumaohutusnõuetele, on lõplik autoriteet
Prantsusmaa Tuumaohutuse Ametil ning ohutusnõuete mis tahes tulevastel
muudatustel võib olla suur kululine mõju;

o

Hot Cell Complexi hinnanguline maksumus: Hinnangut ei ole läbi vaadatud ning
ITERi ja ITER-IO projekteerimisnõuete praegune küpsusaste ei võimalda F4E-l
koostada usaldusväärset kuluprognoosi;

o

Nõuete muudatused: Kuigi vajalikke muudatusi rahastatakse ettenägematute
kulude vahenditest (st ITERi reservfond või ITERi jaotamata eelarve) ja
ühisettevõte on täheldanud selle positiivset mõju, ei ole muudatustest tulenevaid
kulusid võimalik nulli viia. Need muudatused võivad põhjustada täiendavaid
viivitusi ning kulusid käimasolevale ja tulevasele ehitustegevusele.

3.10.15. Ühisettevõtte hinnangul on COVID-19 pandeemia mõju olnud tõsine,

kuid mitte märkimisväärne. 2021. aasta aprilliks oli pandeemia mõne tarne puhul
põhjustanud kuni neljakuulisi viivitusi, millest tingituna suurenesid kogu ITERi projekti
kulud ligikaudu 47 miljoni euro võrra (2008. aasta hindades). Pandeemia süvenemise
korral 2021. aastal on võimalikud edasised tagajärjed.
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Tähelepanekud sisekontrollimehhanismide kohta

3.10.16. Järgmised tähelepanekud on seotud ühisettevõtte kohalike IT-

rakendustega, mida kasutatakse juriidiliste kohustuste ja lepingute haldamiseks (DACC)
ning dokumendihalduseks (IDM) 97. Need ei ole seotud komisjoni keskse
finantsteabesüsteemi (ABAC) süsteemide ja töövooga. Need puudutavad kõigi
tasandite vastutavat eelarvevahendite käsutajat ja teda asendavaid ametnikke.

3.10.17. Aastate jooksul on ühisettevõte teinud märkimisväärseid jõupingutusi
elektroonilise dokumendihaldussüsteemi kasutuselevõtuks. 2020. aasta märtsi lõpus
otsustas ühisettevõtte tegevdirektor, et DACCi täiustatud elektroonilisi allkirju tuleks
kasutada mitte ainult lepingumuudatuste haldamiseks ja allkirjastamiseks, vaid ka
esialgsete lepingute jaoks ajutiste haldusmeetmetena COVID-19 pandeemia ajal.

3.10.18. Üldiselt võimaldas see meede ühisettevõttel säilitada talitluspidevuse ja
töötajatel teha kaugtööd alates COVID-19 pandeemia algusest. Ühisettevõte ei viinud
aga oma kohalikke IT-rakendusi täielikult vastavusse delegeerimise sisemenetlustega.
Nagu järgmistes punktides kirjeldatud, tuleb veel kõrvaldada olulised puudused
järgmistes valdkondades:
o

ühisettevõtte delegeerimisraamistiku rakendamisega seotud õiguslikud aspektid
ja täiustatud elektrooniliste allkirjade kasutamine;

o

DACC ja IDM rakenduste tehniliste seadistustega seotud tehnilised aspektid
(kasutaja juurdepääsuõigused) vastutavate eelarvevahendite käsutajate puhul;
virtuaalidentiteediga kontode ja rakenduste liideste kasutamine ning

o

sisekontrolli aspektid, mis on seotud kohalike IT-süsteemide vastavusega
volitamisõiguse delegeerimiskorrale ning raamatupidamis- ja finantsandmete
õigsusega ühisettevõtte raamatupidamissüsteemis.

3.10.19. Vastupidiselt ABACi töövoole ei tõenda DACC rakendus, et töötajad olid
dokumendi sisu õigesti mõistnud ja nõustusid sellele oma allkirja andma.

97

Tähelepanekutes ei võeta arvesse 2021. aastal ühisettevõtte poolt tuvastatud riskide
leevendamiseks tehtud hiljutisi muudatusi.
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3.10.20. Lepingute haldamise keskses autentimissüsteemis lõi ühisettevõte lisaks
individuaalsetele kasutajakontodele ka virtuaalsete identiteetidega kasutajarühmade
kontod, et hõlbustada oma kohalike IT-rakenduste (DACC, IDM) haldamist. Kuid kuni
2020. aasta lõpuni kasutati F4E direktori jaoks loodud funktsionaalset rühmakontot ka
mitmesuguste oluliste dokumentide heakskiitmiseks ja allkirjastamiseks. See tava on
vastuolus ühisettevõtte IKT-le juurdepääsu haldamise poliitika aluspõhimõtetega, mis
nõuavad selgelt, et kasutajakontod oleksid kordumatud ja seotud ühe kasutajaga.
Seetõttu peetakse seda kriitiliseks sisekontrolli puuduseks, kuna see võimaldab kõigil
rühmakontol olevatel isikutel teha toiminguid, mis on reserveeritud üksnes volitatud
eelarvevahendite käsutajale.

3.10.21. Ühisettevõtte delegeerimisraamistiku eesmärk on koondada

delegeerimine vastutavatele eelarvevahendite käsutajatele ning selles antakse muu
hulgas ajakohastatud ülevaade kõigist heakskiidetud delegeerimistest ja
asendamiskorrast F4E-s. 2020. aasta lõpus ei määranud aga ühisettevõtte kohalike ITrakenduste (DACC ja IDM) delegeerimisraamistik automaatselt tehnilisi delegeerimisi
(st kasutusõigusi tehingute kinnitamiseks). Selle asemel pidi iga eelarvevahendite
volitatud käsutaja valima ühisettevõtte direktori poolt heaks kiidetud raamistiku alusel
õige isiku, kellele delegeerida volitused. Lisaks antakse lepingutega ette nähtud
delegeerimisvolitused (st allkirjastada teatavatel tingimustel siduvaid otsuseid)
ühisettevõtte töötajatele, kes ei ole eelarvevahendite volitatud käsutaja (st lepingu
eest vastutavad ametnikud). See ei kajastu ühisettevõtte delegeerimisraamistikus.

3.10.22. Erinevalt ABACi töövoost ei ole DACC-rakendusele kunagi tehtud

sisekontrolliauditit, et tagada tehingute kinnitamisega seotud kasutusõiguste vastavus
töötajatele määratud volitustele. Sellest tulenevalt on suur oht, et mittevastavust, mis
tuleneb ühisettevõtte delegeerimispoliitika rikkumisest, ei pruugi olla tuvastatud ega
leevendatud.

3.10.23. Ühisettevõtte raamatupidamissüsteemi ei ole alates 2013. aastast

kinnitatud, kuigi ühisettevõte hakkas 2016. aastal kasutama IT-rakendust DACC
juriidiliste kohustuste või lepingute haldamiseks (2020. aastal ka esialgsete lepingute
puhul) ning see toimis raamatupidamise ja finantsandmete täiendava allikana. Selline
olukord on vastuolus ühisettevõtte finantsmäärusega, milles nõutakse
raamatupidamissüsteemi kinnitamist iga kord, kui toimub oluline muutus.

3.10.24. Juhime tähelepanu komisjoni siseauditi talituse kavandatud auditile

(algusega 2021. aasta juunis), mis hõlmab volituste delegeerimist, F4E otsuste
tegemise tõhusust ja koostöömehhanisme komisjoni energeetika peadirektoraadiga.
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Tähelepanek värbamismenetluste kohta

3.10.25. Ühisettevõtte 2020. aasta värbamismenetlused ei olnud läbipaistvad

järgmisesse hindamisetappi (vestlused ja kirjalikud testid) kutsutavate kandidaatide
lõpliku nimekirja koostamisel. Eelkõige ei ole selge, kuidas võttis valikukomisjon
arvesse kandidaatide nimekirjadesse kandmiseks soodsaid kriteeriume.

Muud teemad

3.10.26. Ühisettevõtte 2020. aasta liikmemaksude arvutamise meetod ei olnud

kooskõlas ühisettevõtte finantsmääruse vastavate sätetega. Selle asemel, et kasutada
ühisettevõtte juhatuse poolt heaks kiidetud hinnangulisi osamakseid, kogus
ühisettevõte makseid veel vastu võtmata esialgse eelarve alusel.

3.10.27. Ühisettevõte kasutab enda väljatöötatud e-riigihangete rakendust, mis

ei ole täielikult sünkroniseeritud komisjoni e-riigihangete lahendusega. F4E eriigihangete rakenduse edasiarendamine võib põhjustada komisjoni arendamisalaste
jõupingutuste ja investeeringute tarbetut dubleerimist. See ei toetaks ühtse
elektroonilise andmevahetuskeskkonna põhimõtet osalejate jaoks, nagu on ette
nähtud ELi finantsmääruses.

Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed

3.10.28. Ülevaade kontrollikoja eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud
parandusmeetmetest on esitatud lisas.
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Lisa. Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed
Aasta

Kontrollikoja kommentaarid

Parandusmeetmete võtmise
seis
(lõpetatud / pooleli /
alustamata / ei kohaldata)

2019

Peatüki 3.4 „Muud tegevuskulud“ eelarvet kasutatakse mitmesuguste kulukategooriate
jaoks (kulud seoses lepinguliste töötajatega ning koosseisuväliste töötajate koosseisu
lisamisega, lähetuskulud, õigusabikulud jne). Eelarve läbipaistvuse ja sihtotstarbelisuse
põhimõtete järgimise tagamiseks tuleks iga kulukategooria jaoks luua eraldi
eelarvepeatükk.

Lõpetatud

2019

Ühe suuri summasid hõlmava menetluse puhul olid esialgsed avaldatud ajakavad ja
tähtajad ebarealistlikud. Ühel juhul võis valikukriteeriumide raames nõutud konkreetse
sertifikaadiga samaväärsuse tõendamisega seotud halduskoormus heidutada võimalikke
töövõtjaid, kellel on samaväärne sertifikaat, pakkumust esitamast.

Ei kohaldata

2019

Ühisettevõtet hindab igal aastal välisekspertide rühm. Ekspertide rühm tegi kõrgema
juhtkonna ja ettevõtluskultuuri tasandil kindlaks mitu probleemi ja riski. Kui olukorda ei
lahendata, võib see vähendada töötajate töö tulemuslikkust.

Pooleli
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Aasta

Kontrollikoja kommentaarid

Parandusmeetmete võtmise
seis
(lõpetatud / pooleli /
alustamata / ei kohaldata)

2019

Ametikohtade loetelu piirangute tõttu koosseisuliste töötajate osas kasutab F4E üha enam
lepingulisi või sisseostetud teenuseid. 2019. aastal moodustas selline personal juba umbes
62% ühisettevõtte koosseisulistest töötajatest. Ühisettevõtte personaliosakonnal puudub
ajakohastatud teave sellise personali suuruse kohta, sest selle juhtimine on
detsentraliseeritud üksuse või direktoraadi tasandil. Selline olukord tekitab ühisettevõttele
märkimisväärseid riske, mis on seotud põhipädevuste säilitamise, ebaselge
aruandekohustuse, võimalike kohtuvaidluste ning personali detsentraliseeritud juhtimisest
tuleneva väiksema tõhususega.

Pooleli

2019

2019. aastal nimetas F4E juhatus ühisettevõtte aruandlussüsteemi läbivaatamiseks ja
vajalike muudatuste tegemiseks ametisse ajutise töörühma. Ajutine töörühm tegi
ettepaneku võtta kasutusele uus saavutatud väärtuse analüüsi (EVM) süsteem, mille F4E
juhatus 2019. aasta aprillis heaks kiitis98. Kavandatud EVM süsteem ei võta aga arvesse
kõiki sõltumatute ekspertide soovitusi 99 ega anna selget teavet selle kohta, milliseid
tehnilisi edusamme on kantud kuludega saavutatud, võttes arvesse kõiki ühisettevõtte
kohustusi seoses ITERi projekti elluviimisega. Arvestades uue EVM süsteemi tähtsust
tulemuslikkuse jälgimisel, on väga oluline, et ühisettevõte jälgiks selle tulemuslikkust
rakendamise etapis ning teavitaks juhatust iga kord, kui tekivad olulised probleemid.

98

F4E juhatuse otsus nr 43, 5. aprill 2019.

99

Sõltumatu järelevalverühma seitsmes iga-aastane hinnang (30. november 2018), lk 30–31.

Lõpetatud
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Ühisettevõtte vastus
3.10.16 kuni 3.10.20
F4E lepingute haldamise platvorm DACC (ehk kõrvalekallete, paranduste ja
lepingumuudatuste platvorm – nimetuse „Deviations, Amendments and Contract
Changes“ lühend) on elektrooniline teabevahetussüsteem, mis töötati välja selleks, et
võtta arvesse Euroopa Komisjoni siseauditi talituse 2014. aasta kriitilise tähtsusega
soovitusi seoses lepingumuudatustega. Vahendi esimene versioon avaldati
2016. aastal, et ühtlustada kõrvalekalle/muudatus parandusega (juriidiline kohustus) ja
tagada F4E lepingumuudatuste kontroll. Vahendi abil jälgitakse ka lepingumuudatuste
maksumust võrreldes prognoositud maksumusega (EaC) ja selle riskieraldistega. Teises
etapis arendati vahendit edasi, et hõlmata ka kaubanduslikke muudatusi (nt
kirjavahetus), kaubanduslikke meetmeid (nt optsioonide väljastamine), raamlepingute
muudatusi jm. COVID-19 olukorra tõttu arendati kiiresti välja lisamoodul, et
võimaldada lepingute allkirjastamist otse veebis. Moodul avaldati 2020. aasta aprillis
tegevuslepingute jaoks. Halduslepingute jaoks on alates 2021. aasta algusest
kasutusele võetud erinevad moodulid. Selle elektroonilise süsteemi tehniliste nõuete
osas tugineti F4E finantsmääruse nõuetele (praegu artikkel 88), viitega üldisele
finantsmäärusele (praegu artikkel 148). F4E sisekontrollisüsteemi iga-aastase
hindamise raames avastas F4E sisekontrolli koordinaator vigu mõne 2021. aasta
alguses DACCis sõlmitud tegevuslepingu allkirjastamise etapis. F4E tuvastas mõned
tehingud, mille puhul juhid olid palunud teisel isikul võtta nende nimel DACCis
juriidilise kohustuse. Sellised toimingud ei ole ette nähtud F4E sisefinantsraamistikus,
mis käsitleb delegeerimist ja asendamist finantsvaldkonnas, ning seega ei ole need
kooskõlas F4E finantsmäärusega.
Kuigi neid lepinguid peetakse Hispaania ja Prantsusmaa õiguse kohaselt seaduslikeks,
tõi see leid esile tõsised puudused F4E sisekontrollisüsteemides. Seetõttu lisas F4E
direktor oma 2020. aasta kinnitavasse avaldusse mainega seotud kvantifitseerimata
reservatsiooni.
F4E kinnitab siiski, et alates 2021. aastast laiendab F4E siseauditi üksus ABACi
juurdepääsuõiguste iga-aastase läbivaatamise ulatust, et hõlmata ka DACC. Lisaks
algatas siseauditi talitus 2021. aasta juunis auditi „Delegeerimine ja otsuste tegemise
tõhusus ühisettevõttes F4E ning koostöömehhanismid energeetika peadirektoraadiga“.
Mõlemad meetmed aitavad suurendada kindlust seoses F4E delegeerimispoliitika ja
sisekontrollisüsteemi nõuetele vastavusega.
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Samal ajal võttis F4E viivitamata parandusmeetmeid, et kõrvaldada need puudused ja
tagada, et sellised vead ei korduks. Need hõlmavad finantskontrollide tugevdamist
DACCis ja F4E töötajate teadlikkuse suurendamist.
3.10.21
Seoses lepingute raames volituste andmisega töötajatele, kes ei ole vastutavad
eelarvevahendite käsutajad, tuleb märkida, et need on seotud üksnes lepingu
igapäevase haldamisega ega muuda lepingut kui sellist. Ühisettevõte F4E ajakohastab
vastava sätte näidislepingus.
3.10.22
F4E kinnitab, et kindluse tagamiseks valideerib kasutajaõiguse kolmas isik.
3.10.23
F4E kinnitab, et 2021. aastal alustatakse raamatupidamissüsteemide valideerimist. F4E
soovib siiski rõhutada, et DACC ei ole automaatselt ABACiga sünkroniseeritud.
Raamatupidamissüsteemi sisestatud andmed valideeritakse kooskõlas
sisekontrollisüsteemiga: raamatupidamisandmete kvaliteedi tagamiseks on
kehtestatud eel- ja järelkontrollid.
3.10.25
F4E jätkab värbamisprotsesside arendamist. Alates 2021. aasta algusest hõlmavad
need taotluste täielikult kvantitatiivset hindamist.
3.10.26
F4E on võtnud meetmeid, nimelt kiideti aasta viimasel juhatuse koosolekul heaks
järgmise aasta ühtse programmdokumendi kavand, et vältida selle probleemi
kordumist.
3.10.27
F4E otsustas rakendada kasutusvalmis e-hangete kommertsvahendit, sest komisjoni
vahendil oli piiratud kohaldamisala (ainult avatud menetlused) ning suur arv teatatud
intsidente ja stabiilsusprobleemid. Kui komisjoni pakutav vahend hõlmab kõiki F4E
jaoks olulisi hankemenetluse liike ja intsidentide määr väheneb, hindab F4E võimalikku
üleminekut komisjoni vahenditele ja teeb otsuse lähtuvalt F4E tegevusnõuetest. F4E
kasutatav kommertsvahend on täielikult kooskõlas ELi avalikke hankeid käsitlevate
direktiivide sätetega. See võimaldab tasuta elektroonilist juurdepääsu F4E avaldatud
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ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (F4E)
pakkumiskutsetele ning on integreeritud TEDi e-teadete ja TEDi veebilehega, kus F4E
hanketeated avaldatakse.
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IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Mihails KOZLOVS, võttis käesoleva aruande
vastu Luxembourgis 21. septembril 2021.
Kontrollikoja nimel

president
Klaus-Heiner LEHNE
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