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KOKKUVÕTE 

I. Euroopa Parlament ja nõukogu avaldasid soovi, et Euroopa Kontrollikoda annaks oma 

panuse programmile „Horisont 2020“ järgneva programmi (üheksas raamprogramm) 

õigusakte puudutavasse esialgsesse arutelusse. Käesolev infodokument täidab selle soovi ja 

keskendub Euroopa Liidu (EL) teadusuuringute raamprogrammide lihtsustamise temaatikale. 

Kontrollikoja analüüs näitab, et lihtsustamine on keeruline ja esitab mitmeid ettepanekuid, 

mille abil saaks anda praegu üheksanda raamprogrammi üle toimuvale arutelule kindlama 

suuna. 

II. Kontrollikoda kirjeldab mitmeid valikuid1, mis on mõjutanud komisjoni jõupingutusi ELi 

teadusuuringute ja innovatsiooniprogrammide rakendamise lihtsustamiseks. Kontrollikoda 

kasutas komisjoni2 ja toetusesaajate3 edastatud teavet ning enda audititöö kogemusi4 (I ja 

II lisa), et seostada neid valikuid õigusraamistiku ülesehituse, rahastamismudeli ja 

programmides osalemise tingimustega. 

III. Praegu üheksanda raamprogrammi teemal toimuvate arutelude paremaks 

fokusseerimiseks soovib kontrollikoda suunata tähelepanu järgnevatele ettepanekutele: 

1) õigusaktide vastuvõtmise ja rakendamise vahele jääv mõistlik ajavahemik; 

2) kindlasummaliste toetuste ja auhindade kasutamine; 3) suuniste kui mittesiduvate 

eeskirjade kasutamine; 4) toetusesaajate raamatupidamiskorra tunnustamine; 5) programmi 

                                                      

1 Kontrollikoda defineerib valikud kui erinevad prioriteedid, mille vahel komisjon ja 
eelarvepädevad institutsioonid peavad õige tasakaalu leidma. 

2 Näiteks sisaldab väärtuslikku (kuid mittetäielikku) teavet Euroopa Komisjoni veebisait „FP 
Programme Evaluation Monitoring Documents“ (raamprogrammi hindamis- ja 
seiredokumendid). Veebisait sisaldab enam kui 400 seiredokumenti. 
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=archive.  

3 Näiteks: Euroopa Ülikoolide Ühendus (EUA), Euroopa Teadus- ja Tehnoloogiaorganisatsioonide 
Assotsiatsioon (EARTO), Euroopa Teadusülikoolide Liit (LERU), teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse kontaktasutuste mitteametlik rühm (IGLO), ühendus IDEA (viie Euroopa 
juhtiva tehnoloogiaülikooli ühendus), Euroopa teadusvaldkonna juhtide ja haldajate liit 
(EARMA), Saksa teaduskeskuste ühendus (Helmholtz-Gemeinschaft e.V), Business Europe, 
Euroopa autotööstuse allhankijate liit (CLEPA) jne. 

4 https://www.eca.europa.eu. 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=archive
https://www.eca.europa.eu/
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„Horisont 2020“ jaoks esitatud heade projektiettepanekute aktsepteerimine teiste 

programmide raames (ühtse kontaktpunkti lähenemisviis). 

IV. Käesolev infodokument ei ole auditiaruanne. Kontrollikojal on käsil tulemusaudit teemal 

„programmi „Horisont 2020“ lihtsustamine“, mille põhjal valmiv eriaruanne on kavas 

avaldada 2018. aasta lõpus. Koostamisel olevas aruandes antakse auditiarvamus komisjoni 

lihtsustamismeetmete tulemuslikkuse kohta; selle eesmärk on toetada 2018. aasta lõpus 

algava FP9 rakendamise teemalist arutelu. 

ELI TEADUSUURINGUTE JA INNOVATSIOONI PROGRAMM „HORISONT 2020“ 

1. Programm „Horisont 2020“ on ELi teadusuuringute ja innovatsiooni programm, mille 

raames eraldatakse järgmiseks seitsmeks aastaks (2014–2020) ligi 80 miljardit eurot. See on 

üks maailma suuremaid avaliku sektori teadus- ja arendustegevuse rahastamise programme 

ning moodustab umbes 8% ELi eelarvest5. Programmis osalejaid saab liigitada järgnevalt: 

ülikoolid, teadusasutused, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd), suurettevõtted 

ja avaliku sektori asutused. Praeguseks on esitatud rohkem kui 130 000 taotlust ja 

rahastatud peaaegu 20 000 projekti6. 

2. Programm „Horisont 2020“ on keerukas, kuna selle rakendamiseks on palju määrusi, 

eeskirju, suuniseid, menetlusi ja protsesse (sh kontrolliks ja auditeerimiseks), ning seda 

rahastatakse paljudest rahastamisvahenditest7. Tarbetu keerukus toob kaasa järgmised 

riskid: eeskirjade rikkumine (kui eeskirjad on keerulised või ebaselged, suureneb nende 

rikkumise tõenäosus), ebatõhusus (haldamiseks või projektide rahastamiseks võidakse 

kulutada liiga palju) ja ebatulemuslikkus (tulemuseesmärke ei pruugita saavutada). 

3. Programmi „Horisont 2020“ jaoks kutsus nõukogu (2011) üles looma uue tasakaalu 

usalduse ja kontrolli vahel ning Euroopa Parlament (2010) tegi ettepaneku hakata kasutama 

                                                      

5 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/. 

6 Komisjoni esitatud andmed. 

7 Euroopa Parlamendi raport programmi „Horisont 2020“ rakendamise hindamise kohta seoses 
selle vahehindamise ja 9. raamprogrammi ettepanekuga. „[---] ELi toetuste rahastamisallikate 
lihtsustamine.“ (RR\1127422EN.docx). 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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rohkem usaldusel ja riskitaluvusel põhinevat lähenemisviisi8. ELi teadusuuringute ja 

innovatsiooni programmi lihtsustamiseks on tehtud palju algatusi (III lisa). Kuigi 

lihtsustamine on soovitav, on vaja ka teatavat keerukust, et tagada poliitikaeesmärkide 

saavutamine ja ELi vahendite nõuetekohane eraldamine. 

LIHTSUSTAMISEGA KAASNEVAD VALIKUD9 

Stabiilsus ja muutused 

4. Stabiilsus tähendab järjestikuste teadus- ja innovatsiooniprogrammide jaoks samade 

eeskirjade kogumi kasutamist, samas kui muutused nõuavad osalejatelt täiendavaid 

jõupingutusi uute eeskirjadega kohanemiseks. Muutused võimaldavad olukorda parandada, 

kuid see võib ka tähendada, et osalejad peavad kohanema erinevate teadusprogrammide 

puhul kasutatavate erinevate eeskirjadega (paljusid programmi „Horisont 2020“ toetusi 

kasutatakse veel mitu aastat pärast üheksanda raamprogrammi algust)10 11 (1. selgitus). 

1. selgitus. Toetusesaajad hindavad stabiilsust12  

Euroopa Teadusülikoolide Liit (LERU) esindab 23 ülikooli. Juunis 2010 avaldas LERU 

nõuandedokumendi „Towards an effective 8th framework programme for research“. 

Dokument oli osaliselt vastus komisjoni teatisele, mis käsitleb teadusuuringute 

raamprogrammide rakendamise lihtsustamist. Dokumendis sedastati (punkt 27), et 

„optimeerimine on tungivalt soovitav halvima stsenaariumi korral, kuid eeskirjade stabiilsus 

                                                      

8 Määrus (EL) nr 1291/2013, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm 
„Horisont 2020“ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 109) 

9 Kontrollikoda analüüsis viit valikuvõimalust, kuid neid on rohkem – nt riiklikud ja ELi huvid, 
väikesed ja suured ettevõtted, avaliku ja erasektori teadus- ja arenduskulutused ning riigiabi 
küsimused (Lamy aruanne, lk 17–18). 

10 Strategy and policies for better regulation, United Kingdom, OECD 2010, lk 38. 

11 Euroopa Komisjon, KOM(2010) 187, 29. aprill 2010, lk 12. 

12 LERU nõuandedokument „Towards an effective 8th framework programme for research“ nr 2, 
mai 2010, lk 10 punkt 27. 
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on juba iseenesest lihtsustav meede ja seda tuleks eelistada eeskirjade üksnes vähesel 

määral lihtsustamisele. Vältida tuleks liiga palju järjestikuseid muudatusi.“ 

Aruandekohustus ja isevastutus 

5. Aruandekohustus tähendab, et toetusesaajal lasub tõendamiskohustus ELi vahendite 

kasutamise kohta. Isevastutus tähendab, et toetusesaajatelt eeldatakse protsessi juhtimist ja 

eneseregulatsiooni. Teadusuuringute toetusi oleks lihtsam anda, kui toetusesaajad ei peaks 

avaliku sektori raha kasutamise kohta aru andma. Samas on aruandekohutus avalikkuse 

usalduse seisukohast väga oluline. Aruandekohustuse suunas püüdlemine võib 

teadusuuringute keerukate määruste lihtsustajad aga liiga ettevaatlikuks muuta ja 

teadustööd takistama hakata (2. selgitus). 

2. selgitus. Teadlased nõuavad tasakaalu asjakohase aruandekohustuse ja mõistliku 

halduskoormuse vahel  

Lisaks vajadusele tõendada kulude vastamist usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetele, 

ning järelevalve ja hindamise eesmärgil, nõuab komisjon teavet ja andmeid ELi 

teadusuuringute ja innovatsiooni kulutuste majandusliku ja ühiskondliku mõju kohta. 

„Tulevase raamprogrammi eesmärk on kohandada aruandlus- ja järelevalvenõudeid, piirata 

võimaluse korral peamiste tulemusnäitajate arvu, tugineda olemasolevatele näitajatele ja 

keskenduda mõjunäitajaile“13. 

Õiguskindlus ja kaalutlusõigus 

6. Õiguskindlus on oluline, sest toetusesaajad kannavad õigusaktide valesti tõlgendamise 

korral finantsriski. Õiguskindluse põhimõte nõuab, et „[---] igasugune institutsioonide akt, 

mis loob õiguslikke tagajärgi, oleks selge, täpne ja et asjaomast isikut teavitataks sellest nii, 

                                                      

13 Sidusrühmade seminar, kus käsitleti teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammide 
rakendamise lihtsustamise kohta, Brüssel, 20. oktoober 2017, lk 12. 
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et ta teaks kindlalt, mis hetkest nimetatud akt kehtib ja hakkab looma õiguslikke tagajärgi 

[---]“14. 

7. Kaalutlusõigus tähendab, et pädevad asutused võivad eeskirju tõlgendada erinevalt. 

Projekti elutsükli eri etappidel osalevad erinevad osalejad (komisjoni ametnikud ja audiitorid, 

liikmesriikide ametiasutused15, Euroopa Kontrollikoja audiitorid) võivad nõuetest erinevalt 

au saada ja neid tõlgendada; seejuures on oht, et see võib tuua toetusesaajate jaoks kaasa 

ebaselgeid finantstagajärgi (3. selgitus). Lisaks, kui suuniseid ja näiteid kasutatakse 

kaalutlusõiguse näitlikustamiseks, ei tohiks neid suuniseid ja näiteid tõlgendada nii, et see 

võiks kaalutlusõigust piirata. 

3 selgitus. Toetusesaajad on mures, et neid võib ähvardada õiguslik ebakindlus16 

Kontrollikoda organiseeris seminare ELi teadusuuringute ja innovatsiooniprogrammide 

auditeerimisel saadud kogemuste teemal; neil üritusel osalesid eksperdid, audiitorid ja 

lõplikud toetusesaajad. Toetusesaajad tõid esile järgmisi peamisi probleeme: 

- kui suunised on liiga üldised, võivad mõned audiitorid pidada komisjoni esitatud näiteid 

ainsaks aktsepteeritavaks tavaks; 

- nõuetele vastavuse hindamisel peavad eri tasandite audiitorid tõlgendama samade 

eeskirjade konteksti ja eesmärki, mida võib omakorda mõjutada teabe kättesaadavus; 

- kui toetusesaajad kasutavad lihtsustatud kuluvõimalusi, näiteks kindlasummalisi ja -

määralisi toetusi, eeldavad nad, et ka audiitorid kohandavad oma lähenemisviisi; 

                                                      

14 Vt kohtuasi T-115/94: Opel vs Austria, punkt 124, milles viidatakse kohtuasjadele: Kohtuasi 
169/80: Administration des Douanes vs. Gondrand Frères ja Garancini, EKL 1981, lk 1931, punkt 
17; kohtuasi 70/83: Kloppenburg vs. Finanzamt Leer, EKL 1984, lk 1075, punkt 11; kohtuasi 
325/85: Iirimaa vs. komisjon, EKL 1987, lk 5041, punkt 18; liidetud kohtuasjad T-18/89 ja T-
24/89: Tagaras vs. Euroopa Kohus, EKL 1991, lk II-53, punkt 40. 

15 Näiteks liikmesriikide ministeeriumid ja rahastajad, kõrgeimad kontrolliasutused ja eraõiguslikud 
audiitorühingud. 

16 Kontrollikoja seminar, Brüssel, 9. veebruar 2015 ja 11. märts 2016. 
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- Euroopa Komisjon muutis programmi „Horisont 2020“ näidistoetuslepingute mõningaid 

artikleid, mis kehtivad tagasiulatuvalt varasemate projektide suhtes17; 

- eri määrustes (programm „Horisont 2020“, Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut) ei kasutata alati samu mõisteid ja põhimõtteid. 

Toetusesaajate ja ELi huvid 

8. Toetusesaajad on huvitatud sellest, et nende kulude saaksid hüvitatud, samas kui EL 

keskendub fondile tervikuna ja vahendite tõhusale eraldamisele konkreetsetele 

toetusesaajatele. Näiteks ülikoolidest toetusesaajate puhul võib lihtsustamise võimalik 

kahjulik mõju nende tuludele põhjustada kartust lihtsustamise ees, isegi kui kardetud mõju 

osutub tegelikult positiivseks (4. selgitus). 

4. selgitus. Toetusesaajad kardavad negatiivset finantsmõju18 

Lihtsustatud kuluvõimalused, nagu kindlad määrad, ühikuhinnad, kindlasummalised 

toetused ja auhinnad, võivad tähendada, et mõned toetusesaajad saavad võrreldes praeguse 

olukorraga kas rohkem või vähem rahalisi vahendeid, kuigi keskmiselt makstakse välja sama 

summa. Mõned osalejad on teatanud, et nad eelistavad oma praegust (keerukat) kulude 

hüvitamise süsteemi, kuna kardavad neile makstava toetuse vähenemist; seda hoolimata 

asjaolust, et lihtsustatud kuluaruandlusega kaasneb väiksem halduskoormus. 

Piirkondlik levik ja tipptase19 

9. Tipptase tähendab parimate teadusprojektide toetamist ELi tasandil, samas kui 

piirkondliku leviku eesmärk on vähendada geograafiliste piirkondade vahelisi erinevusi. 

                                                      

17 Näidetega saab tutvuda järgmisel aadressil: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-
updatehistory_en.pdf. 

18 Komisjoni 2017. aastal korraldatud lihtsustamise teemalise töötoa järelüritus, lk 4. 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-
report_en.pdf. 

19 Euroopa Parlament / Euroopa Parlamendi uuringuteenistus, EU framework programmes for 
research and innovation, evolution and key data from FP1 to Horizon 2020 in view of FP9 (ELi 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-updatehistory_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-updatehistory_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-report_en.pdf
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Tegelikkuses on mõned geograafilised piirkonnad edukamad kui teised – see puudutab nii ELi 

teadus- ja innovatsiooniprogrammidega tegelemist kui oskust näidata oma potentsiaali 

tipptaseme saavutamiseks (5. selgitus).  

5. selgitus. Piirkondlikku levikut tuleb endiselt laiendada  

Kontrollikoda leidis, et teadmis- ja innovaatikakogukonnad (TIK-partnerid) ning Euroopa 

Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) poolne rahastamine on koondunud piiratud 

arvu liikmesriikidesse. EIT lõi piirkondlike innovatsioonikeskuste süsteemi, mille eesmärk on 

innovatsiooni parem toetamine teatud piirkondades ja EIT toetuste ühtlasem jaotamine20. 

Ülevaade valikutest  

10. Joonisel 1 esitatakse kokkuvõtlikult eespool kirjeldatud valikud. Järgmistes osades 

püütakse analüüsida, kuidas need valikud on mõjutanud õigusraamistiku ülesehitust, 

rahastamismudelit ja osalemistingimusi. 

                                                      

teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammid, areng ja põhiandmed alates esimesest 
raamprogrammist kuni programmini „Horisont 2020“, pidades silmas üheksandat 
raamprogrammi) (september 2017, PE 608.697), lk 32. 

20 Kontrollikoja eriaruande nr 4/2016 punktid 86 ja 102. 
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Joonis 1. ELi teadusprogrammide lihtsustamist mõjutavad valikud 

 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes programmi „Horisont 2020“ õigusraamistikule.  

PROGRAMM „HORISONT 2020“: KEERULINE SÜSTEEM 

Programmi „Horisont 2020“ ülesehitus 

11. Kontrollikoda juhtis tähelepanu asjaolule, et varasemate raamprogrammide liiga 

keerukas õigusraamistik võib takistada programmide tõhusat rakendamist21. Programmi 

„Horisont 2020“ puhul on kaks võimalust vähendada programmide ebavajalikult keerukat 

ülesehitust: kirjutada hea halduse põhimõtete22 alusel ümber peamised õigusnormid ja/või 

luua lihtsam liides, mis võimaldaks kohandada keeruka süsteemi teadlaste tegeliku eluga. 

                                                      

21 Kontrollikoja eriaruanne nr 2/2013. Kas komisjon on taganud teadustegevuse seitsmenda 
raamprogrammi tõhusa rakendamise? Kokkuvõtte punkt V, punktid 3, 89, 103, II lisa. 

22 Peamised põhimõtted, mis on seotud ELi põhiõiguste harta artiklis 41 loetletud õigustega heale 
haldusele ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 298 sätestatud avatud, tõhusa ja 
sõltumatu Euroopa halduskorraldusega (nt proportsionaalsuse, õigluse ja võrdse kohtlemise, 
õiguskindluse, pideva täiustamisega). 

Stabiilsus ja muutused

Õiguskindlus ja 
kaalutlusõigus

Toetusesaajate ja ELi 
huvid

Piirkondlik levik ja 
tipptase

Aruandekohustus ja 
isevastutus

RahastamismudelOsalemine

Õiguslik

raamistik
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Mõlemad on meetodid sobivad selleks, et säilitada õige tasakaal vajaliku bürokraatia ja 

teadlaste tegeliku elu vahel. Üks asi on aga selge: lihtsustamine on keeruline23. 

12. Võrreldes seitsmenda raamprogrammiga jäi alusmääruste kogum24 25 26 programmis 

„Horisont 2020„suures osas samaks (IV lisa), välja arvatud asjaolu, et eriprogrammide arvu 

vähendati neljalt ühele. Komisjon on siiski loonud mitu liidest, mille eesmärk on hõlbustada 

toetusesaajate jaoks alusmääruste rakendamist (joonis 2): 

- näidistoetuslepingud; 

- tööprogrammid (üheaastaste tööprogrammide asemel mitmeaastased), milles 

pannakse paika eriprogrammi eesmärkidel põhinevad üksikasjalikud tegevused; 

- digitaalne osalejaportaal27. 

                                                      

23 Euroopa Tulevikukonvent, lihtsustamise teemat käsitlenud IX töörühma lõpparuanne, lk 1, 
29.11.2002 http://european-
convention.europa.eu/EN/doc_register/doc_registereb92.html?lang=EN&Content=WGIX ning 
2020. aasta järgse lihtsustamise kõrgetasemelise töörühma lõplikud järeldused ja soovitused 
2020, lk 1. 

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1291/2013, millega 
luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ aastateks 2014–2020 
ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1982/2006/EÜ (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 347, 
20.12.2013) http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-
eu-establact_en.pdf. 

25 Määrusele (EL) nr 1291/2013 oli lisatud nõukogu 3. detsembri 2013. aasta otsus 2013/743/EL, 
millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–2020. aasta raamprogrammi 
„Horisont 2020“ rakendamise eriprogramm 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/sp/h2020-sp_en.pdf. 

26 Osalemistingimused on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta 
määruses (EL) nr 1290/2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi „Horisont 2020“ aastateks 2014–2020 osalemis- ja levitamiseeskirjad ning 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1906/2006 (EL L347, 20.12.2013, lk 81) 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h20
20-rules-participation_en.pdf. 

27 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html Portaal (ELi 
rahastatud teadusuuringute ja innovatsiooni projektide elektroonilise haldamise keskkonda 
sisenemise koht) ei paku üksnes struktureeritud teavet, vaid loob ka programmi „Horisont 
2020“ osalejate jaoks digitaalse liidese. 

http://european-convention.europa.eu/EN/doc_register/doc_registereb92.html?lang=EN&Content=WGIX
http://european-convention.europa.eu/EN/doc_register/doc_registereb92.html?lang=EN&Content=WGIX
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/sp/h2020-sp_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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Joonis 2. Seadusandjate, komisjoni talituste ja toetusesaajate vahelised liidesed  

 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes programmi „Horisont 2020“ õigusraamistikule. 

Näidistoetusleping 

13. Toetusesaajate õigused ja kohustused lepitakse kokku toetuslepingus. Komisjon välja 

töötanud näidistoetuslepingu ja annoteeritud näidistoetuslepingu, mida on taotlejad saavad 

kasutada veebipõhiste suunistena. Kontrollikoda kritiseeris oma 2016. aasta aastaaruandes 

nende suuniste mahukust (750 lk dokument)28. Komisjon märkis, et seitsmenda 

raamprogrammi raames jagati sama sisu mitme dokumendi peale, mille kogumaht oli 

rohkem kui 1000 lehekülge29. 

14. Näidete laialdane kasutamine suunistes aitab toetusesaajaid eeskirjade kohaldamisel. 

Siiski on oht, et näiteid võidakse võtta kui ainsaid võimalikke lahendusi kõigi toetusesaajate 

jaoks, mis võib omakorda piirata toetusesaajate kaalutlusõigust oma tavade kasutamisel. 

                                                      

28 Kontrollikoja 2016. aasta aastaaruande 5. peatüki punkt 5.18. 

29 Kontrollikoja 2016. aasta aastaaruande 5. peatüki punkt 5.18 koos komisjoni vastusega. 

Õigusaktid 

Mitmeaastase
d 

tööprogrammi
d

Osalejaportaa
l

Näidistoetusle
pingud

Siduvad

õigusaktidPehme õigus
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Tööprogramm 

15. Tööprogrammide eesmärk on panna Euroopa Komisjoni kõrgetasemeliste eesmärkide 

alusel paika konkreetsed tegevused. Kontrollikoja 2015. aasta aruande kohaselt30 on 

auditeeritud meetmed üldiselt kooskõlas kõrgetasemeliste eesmärkidega, kuid see võib olla 

tingitud nende eesmärkide üsna üldisest määratlemisest. Tööprogrammid on ekspertidele 

aluseks programmi „Horisont 2020“ taotluste hindamisel ja paremate projektide 

selekteerimisel vastavalt eesmärkidele31. 

Osalejaportaal 

16. Komisjon pakub veebipõhist osalejaportaali kui taotluste ja toetuste elektroonilise 

haldamise ühtset platvormi. Osalejaportaali eesmärk on aidata taotlejatel (näiteks ühtse 

kasutajatoe kaudu) leida üksikasjalikku teavet kõikide protsesside kohta, mõista programmi 

„Horisont 2020“ õigusliku raamistiku neid osi, mida nende konkreetses olukorras 

kohaldatakse, ja anda nende tegevuseks õiguskindlust32. 

Programmi „Horisont 2020“ toetuste haldamine 

Komisjon 

17. Programmi „Horisont 2020“ haldavad otseselt mitmed ELi üksused, sealhulgas kaheksa 

komisjoni peadirektoraati, neli rakendusametit ja seitse ühisettevõtet (tabel 1)33. Komisjoni 

sõnul kaebasid programmile „Horisont 2020“ eelnenud ELi raamprogrammide osalised 

                                                      

30 Kontrollikoja 2015. aasta aastaaruande punktid 3.36 ja 3.37. 

31 Kontrollikoja poolt Brüsselis korraldatud töötuba, kus osalised Euroopa raamprogrammide 
lõplikud toetusesaajad, 9. veebruari 2015. 

32 Euroopa Komisjon, programmi „Horisont 2020“ vahehindamine, lk 27 ja 59. 

33 Teadusuuringute ja innovatsiooniga tegelevad praegu kaheksa peadirektoraati (AGRI, CNECT, 
EAC, ENER, GROW, HOME, MOVE ja RTD), neli rakendusametit (EACEA, EASME, ERCEA, REA), 
üks detsentraliseeritud asutus (GSA) ning seitse ühisettevõtet (BBI, Clean Sky, ECSEL, FCH, IMI, 
SESAR, Shift2Rail). 
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samade küsimuste erinevat käsitlemist eri peadirektoraatide ja muude rakendusasutuste 

poolt34. 

Tabel 1. Programmi „Horisont 2020“ haldamises osaleb palju peadirektoraate ja muid 

talitusi 

 Programmitöö periood 

Teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm 

2002–2006 2007–2013 2014–2020 

Vastutavate peadirektoraatide 
arv 

5 6 8 

Vastutavate volinike arv 4 6 8 
Teised rakendamise eest 
vastutavad üksused 

Rakendusametid 

Artikli 187 kohased algatused 

 
 

0 

0 
 

 
 

2 (ERCEA, REA) 

5 ühist 
tehnoloogiaalgatust 

(Artemis, ENIAC, FCH, CS, 
IMI) + SESAR 

 

 
 

4 (EASME, ERCEA, INEA, REA) 

7 ühisettevõtet (BBI, CS, 
ECSEL, IMI, FCH, S2R, SESAR) 

10 lepingulist avaliku ja 
erasektori partnerlust 

Avaliku sektori algatused 
 
 
Muud 
 

1 artikli 185 kohane 
algatus 

 

4 artikli 185 kohast 
algatust 

 
 

2 (EIB, EIT) 

6 artikli 185 kohast algatust 
10 ühise kavandamise 

algatust 
 

3 (EIB, EIT, tulevaste ja 
kujunemisjärgus 

tehnoloogiate juhtalgatused) 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes komisjoni 2018. aasta veebruaris esiajakohastatud 

andmetele. 

                                                      

34 Euroopa Komisjoni seitsmenda raamprogrammi järelhindamisaruanne, lk 64. 
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=fp7. 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=fp7
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Ühise tugikeskuse ainulaadne roll 

18. Nii kontrollikoda35 kui toetusesaajad36 on kutsunud üles eeskirju järjekindlalt ja 

ühetaoliselt kohaldama ja raamprogramme ja ühtselt haldama37. Kontrollikoda soovitas 

parandusmeetmeid, mis viisid ühise tugikeskuse loomiseni38 39. Seda korrati seitsmenda 

raamprogrammi vahehindamisel (2011), milles rõhutati vajadust luua teadusuuringute 

selgituskomitee, et lahendada probleemid, mis puudutavad õiguslikku ebakindlust ning eri 

küsimuste erinevat käsitlemist erinevate ELi üksuste poolt, kes haldavad teadusuuringute 

toetusi40. 

19. Kontrollikoda leidis, et komisjon oli oma kontrollisüsteeme parandanud, eriti viimastel 

aastatel, tugevdades ühise audititeenistuse (mis on osa ühisest tugikeskusest) järelauditite 

tegemise funktsiooni41. Komisjoni siseauditi talitus on ka teinud kindlaks mõned head tavad 

selle kohta, kuidas programmi „Horisont 2020“ alast tööd ühise tugikeskusega paremini 

koordineerida (6. selgitus). Lisaks oli ühise tugikeskuse loomise eesmärk kõrvaldada mõned 

järelauditite tegemise ebakõlad ja ebatõhusad aspektid. Kuna seitsmenda raamprogrammi 

järelauditeid viisid läbi eri rakendusasutuste auditiosakonnad, on oht, et toetusesaajad 

                                                      

35 Euroopa Kontrollikoja 2016. aasta aastaaruande punkt 5.15. 

36 #Industry4Europa, oktoober 2017, lk 11. LERU, KISS-Horizon 2020 -Keep it simple and 
straightforward (23. oktoober 2015). Nõukogu (konkurentsivõime) järeldused 11.–12. oktoober 
2010, lk 2. 

37 Kontrollikoja eriaruanne nr 2/2013: „Kas komisjon on taganud teadustegevuse seitsmenda 
raamprogrammi tõhusa rakendamise?“, lk 27, punkt 36. 

38 Komisjoni otsus C(2013)8751 programmi „Horisont 2020“, teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi (2014–2020) ühise tugikeskuse eeskirjade kohta. 

39 Euroopa Kontrollikoja 2016. aasta aastaaruande punkt 5.15 ja lisa 3.2. 

40 Komisjoni teatis vastuseks eksperdirühma aruandele teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi vahehindamise kohta ning eksperdirühma 
aruandele riskijagamisrahastu vahehindamise kohta (KOM (2011) 52 (lõplik), punkt 2.5. 

41 Euroopa Kontrollikoja 2016. aasta aastaaruande lisa 3.2, lk 131. 
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võivad kohaldada ebajärjekindlat lähenemisviisi ja/või et sama toetusesaaja kohta võidakse 

teha mitu kattuvat auditit42. 

6. selgitus. Siseauditi talitus andis positiivse arvamuse ühise tugikeskuse ja 

Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte koordineerimistegevuse kohta 

Ühe oma 2017. aasta detsembris lõpetatud auditi käigus leidis siseauditi talitus, et 

Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte oli kehtestanud asjakohased juhtimis-

, riskijuhtimis ja sisekontrolliprotseduurid, mis toetavad tõhusalt ja tulemuslikult tema 

koordineerimist ühise tugikeskusega ning ühise tugikeskuse vahendite ja teenuste 

rakendamist. 

Otsustusprotsess 

20. Lihtsustamise määra otsustamine on keeruline ning nõuab mitte üksnes komisjoni, vaid 

ka kaasseadusandjate (Euroopa Parlamendi ja nõukogu) panust. Euroopa Parlament oli 

näiteks varem väljendanud muret ettepanku üle viia sisse kulude hüvitamise ühtne määr ja 

kaudsete kulude kohustuslik kindel määr43 44; seda vastupidiselt kontrollikoja arvamusele45. 

                                                      

42 Siseauditi talitus (2017).  

43 Euroopa Komisjon, COM(2013) 98 final, 26. veebruar 2013, lk 27 ja 6–7. 

44 Eriaruanne nr 1/2004 teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise viienda raamprogrammi 
(1998–2002) kaudsete TTA meetmete haldamise kohta koos komisjoni vastustega, kokkuvõtte 
punkt IV. (2004/C99/01). 

45 Euroopa Kontrollikoja 19. juuli 2012. aasta arvamus nr 6/2012, punkt 16. 
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21. Samuti tegi nõukogu46 ettepaneku võtta teadlaste jaoks kasutusele täiendava tasu 

kontseptsioon (nö preemiamaksed) ja hakkas üksikprojektide valimiseks uuesti kasutama 

programmikomisjone, mis võib endaga kaasa tuua toetuse saamiseks kuluva aja pikenemise. 

22. Lisaks täheldas kontrollikoda, et raamprogrammi põhiõigusaktide vastuvõtmise ja 

programmi tegeliku alguse vaheline aeg on liiga lühike47,kuigi komisjon esitas programmi 

„Horisont 2020“ puhul õigusaktide ettepanekud seadusandjatele kaks aastat ette. See 

muudab programmi rakendamise ettevalmistamise keeruliseks. 

RAHASTAMISMUDEL 

Üleminek kuuendalt raamprogrammilt seitsmendale raamprogrammile ja programmile 

„Horisont 2020“ 

23. Programmi „Horisont 2020“ kohta arvamust avaldades (2012) märkis kontrollikoda, et 

uus kulude rahastamise mudel on radikaalselt lihtsustatud48. Märkimisväärne osa 

programmist „Horisont 2020“ põhineb aga endiselt tegelikult kantud kulude hüvitamisel. 

Oluline osa programmi „Horisont 2020“ eelarvest põhineb lihtsustatud kuluvõimalustel (nt 

kindlamääraline rahastamine ja ühikuhindade standardiseeritud astmik), samas kui 

toetusõigustel põhinevad toetused (nt auhinnad ja projektide kindlasummaline rahastamine) 

moodustavad eelarvest vaid väikese osa. Tabelis 2 on näidatakse auhindade kasutamist ja 

joonisel 3 kirjeldatakse kulumudelite arengut eri raamprogrammides vältel. Kontrollikoda 

täheldas oma 2016. aasta aastaaruandes49, et toetusõigustel põhinevad kavad sisaldavad 

kogu eelarve kohta vähem vigu kui kulude hüvitamisel (nt personalikulud50) põhinevad 

                                                      

46 Euroopa Komisjon, COM(2013) 98 final, 29. aprill 2013, lk 7–8. 

47 Näiteks programmitöö perioodi 2014–2020 puhul võeti mitmeaastane finantsraamistik vastu 
2. detsembril 2013, komisjoni õigusaktide ettepanekud kiideti heaks 30. novembril 2011 ja 
õigusaktid võeti vastu 2013. aasta detsembris. 

48 Euroopa Kontrollikoja arvamus nr 6/2012, punktid 16–19. 

49 Kontrollikoja 2016. aasta aastaaruande selgitus 1.4, punktid 1.10 ja 1.38. 

50 Euroopa Kontrollikoja 2016. aasta aastaaruande punkt 5.9. 
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kavad. Toetusõigustel põhinevate kulude puhul tehakse toetusesaajatelele makse, kui nad 

täidavad teatud tingimused. 

Tabel 2. ELi teadus- ja innovatsiooniprogrammide raames on auhindu kasutatud vähe 

 Programmitöö periood 

 2000–2006(1) 2007–2013(2) 2014–2020 

Auhinnad Puudusid Alla 0,1% 0,11% kogueelarvest 

(1) Kuuenda raamprogrammi raames auhindu ei kasutatud.  

(2) Seitsmenda raamprogrammi raames rahastati vaid väga väikest arvu tunnustavaid auhindu (nt DESCARTES’i auhinnad), 
terviseprogrammi raames katsekorras väheseid ergutusauhindu ning seitsmenda raamprogrammi lõpus naissoost 
innovaatori auhinda. 

Allikas: Euroopa kontrollikoda, tuginedes komisjoni 2018. aasta jaanuaris esiajakohastatud 

andmetele. 

Joonis 3. Raamprogrammide kulumudelite muutumine 

 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Projektide kindlasummaline rahastamine 

24. Projektide kindlasummaline rahastamine tähendab, et pärast eelnevalt kindlaksmääratud 

tegevuste ja/või väljundite lõpuleviimist/saavutamist makstakse toetusesaajale 

kindlaksmääratud summa. Projektide kindlasummalise rahastamise korral ei ole ELi 

rahastamise saajatel enam kohustust kulude kohta aru anda ega finantsjärelauditeid teha. 

Põhimõtteliselt võib see kulude hüvitamist lihtsustada. Komisjon testib programmi „Horisont 

2020“ raames kahte katseprogrammi. Esiteks võib kindlasummalise toetuse anda projektile 

Kuues 
raamprogramm

• tegelike kulude 
hüvitamine

Seitsmes 
raamprogramm

• tegelike kulude 
hüvitamine

• lihtsustamine 
keskmiste kulude 
kasutamise abil

Programm 
„Horisont 2020“

• kindlasummaline 
toetus

• kindlad määrad 
kaudsete kulude 
hüvitamiseks

• lihtsustatud sätted 
kulude hüvitamiseks

• elektroonilised 
töövood

• ühine tugikeskus

Üheksas 
raamprogramm

• ?
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tervikuna (summa pannakse paika konkursikutses). Teiseks võib kindlasummalise toetuse 

arvutada toetusesaaja projektiettepanekus esitatud prognoositud maksumuse alusel. Nende 

programmide raames saavad toetusesaajad kindlasummalise toetuse nii pea, kui on piisav 

kindlus, et nad on projektikavas kirjeldatud tegevused ellu viinud. 

25. Kontrollikoda analüüsis oma iga-aastase kinnitava avalduse jaoks tehtava audititöö 

põhjal teadusuuringute valdkonna kindlasummalise projektitoetuse programmi ülesehitust 

ja leidis, et kava 

- võiks olla sobiv rahastamismudel, mille suhteline lihtsus võiks julgustada eelkõige noori 

teadlasi, VKEsid ja uusi osalejaid programmis „Horisont 2020“ osalema;  

- võib olla aga keerulisem rakendada, sest selleks tuleb muuta teadusringkondade 

mõtteviisi, mille kohaselt ollakse harjunud juba aastakümneid kasutama kulude 

hüvitamisel põhinevaid programme. Lisaks nõuab see muudatust komisjoni 

lähenemisviisis projektide valikule, hindamisele, järelevalvele ja järelhindamisele. 

26. Komisjon kaalub lihtsustatud kuluvõimaluste (nt kindlasummalise projektitoetuse) 

kasutamise edasist laialdasemat kasutamist. See on seni olnud raske, kuna puudub 

asjakohane tulemuslikkuse alane teave ja kriteeriumid, sest teadusuuringute tulemusi ja 

mõju on nende olemuse tõttu raske prognoosida ja hinnata. Sageli ei edene nad lineaarselt51 

ja võivad ilmneda alles kaua pärast toetuse väljamaksmist52. Sellest hoolimata on 

tulemuslikkuse alase teabe ja kriteeriumide kasutamine oluline, et tagada rahastatud 

teadusprojektide ELi lisaväärtus ning saavutada poliitikaeesmärgid (nt teaduse tipptase, 

tulemuste levitamine ja koostöö ettevõtlusega. 

                                                      

51 Euroopa Kontrollikoja 2015. aasta aastaaruande punkt 3.24. 

52 Euroopa Kontrollikoja 2015. aasta aastaaruande punkt 3.31. 
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Toetusesaajate raamatupidamiskorra aktsepteerimine53 

27. Toetusesaajatel võivad olla oma raamatupidamissüsteemid ja -kord, mis on kehtestatud 

kooskõlas siseriiklike õigusaktide ja rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega (IAS). 

Sellised õigusaktid ja standardid võivad jätta toetusesaajatele kuluarvestuse küsimustes 

teatava kaalutlusruumi. Sellest tuleneb oht, et toetusesaajate kasutatavad kuluartiklite 

arvutamise ja liigitamise meetodid ei pruugi vastata ELi finantsmääruses sätestatud 

rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidele ning teadus- ja innovatsiooniprogrammis osalemise 

eeskirjadele, kuigi neid meetodeid tunnustavad näiteks riigisisesed rahastajad. See 

tähendab, et mõned osalejad peavad programmi „Horisont 2020“ teatud kuluartiklite 

põhjendamiseks investeerima teatud raamatupidamisprogrammidesse, samas kui nad ei pea 

seda tegema muude riigisiseste fondide puhul. 

28. Kui auditid põhineksid toetusesaajate tavapärasel raamatupidamiskorral, väheneksid ka 

toetusesaajate kulud. Selles küsimuses võimaldab programm „Horisont 2020“ teataval 

määral kasutada toetusesaajate tavapärast raamatupidamiskorda54. Komisjon on 

toetusesaajate raamatupidamiskorra täieliku aktsepteerimise küsimuses siiski ettevaatlik, 

sest see õõnestaks kõigi liikmesriikide toetusesaajate suhtes ühtsete eeskirjade kohaldamist. 

Lisaks ei kontrolli riiklikud kontrolli- ja auditisüsteemid reeglina otsese eelarve täitmise 

raames ellu viidud ELi projektide kulusid. See takistab komisjoni liikmesriikide audititele 

toetumisel. 

Veamäärade muutumine 

29. Kontrollikoda leidis oma 2016. aasta aruande peatükis „Konkurentsivõime 

majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“, et veamäärad on vähenenud (5,6%-lt 2014. aastal 

                                                      

53 Euroopa Parlament, komisjonide esimeeste konverents, 21.3.2017 kiri Euroopa Kontrollikoja 
2018. aasta töökava kohta, lk 4. Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon tegi 
ettepaneku hinnata „liikmesriikide raamatupidamissüsteemide kasutamist [---] lihtsustamise 
eesmärgil“. 

54 Komisjoni 24. jaanuari 2011. aasta otsus K(2011) 174 (lõplik), milles käsitletakse kolme meedet 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 1982/2006/EÜ, nõukogu otsuse 2006/970/Euratom 
ning muutmisotsuste K(2007) 1509 ja K(2007) 1625 rakendamise lihtsustamiseks. 
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4,4%-le 2015. aastal ja 4,1%-le 2016. aastal) (joonis 4). Vähenemine annab siiski vähe teavet 

ülemineku kohta seitsmendalt raamprogrammilt programmile „Horisont 2020“, sest 

- kulutused teadusele ja innovatsioonile moodustavad ainult 59% peatüki 

„Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“ kogukulutustest55;  

- teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas 2016. aastal auditeeritud 92 tehingust 79 

olid seitsmendast raamprogrammist ja vaid 13 programmist „Horisont 2020“; 2015. 

aasta valimis oli vaid üks programmi „Horisont 2020“ tehing;  

- kontrollikoda esitab oma korrektsuse auditi tulemusi küll kord aastas, kuid 

teadusuuringute programmide lõpuleviimiseks võib kuluda mitu aastat, ning 

toetusesaajad ja komisjon võivad neis kogu selle aja jooksul kuni lõppmakse 

tegemiseni kohandusi teha; 

- veamäär põhineb vigadel, mida kontrollikoda on suutnud kvantifitseerida. Võib 

esineda ka muid tähelepanekuid, mis puudutavad näiteks puudusi süsteemides või 

dokumentatsioonile kehtivate nõuete mittetäitmist, mis ei mõjuta otseselt kontrollitud 

tehingute korrektsust. Neid tähelepanekuid võetakse arvesse kontrollikoja kinnitava 

avalduse arvamuses, kuid nende olemuse tõttu ei kasutata neid veamäära arvutamisel. 

                                                      

55 Euroopa Kontrollikoja 2016. aasta aastaaruande selgitus 5.1. 
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Joonis 4. Hinnanguline veamäär (%) peatükis „Konkurentsivõime majanduskasvu ja 

tööhõive tagamiseks“ (2014–2016) 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda.  

30. Kontrollikoda leidis, et enamik seitsmenda raamprogrammi vigu tulenes 

rahastamiskõlblikkuse eeskirjade ebaõigest kohaldamisest, ning lihtsustamine võiks seega 

aidata vigade arvu vähendada56. Kuigi kontrollikojal on programmi „Horisont 2020“ 

rakendamise kohta piiratud hulgal teavet57 (sest testitud tehingute arv on väike), on märke 

sellest, et toetusesaajate väljamaksetaotlused sisaldavad endiselt eeskirjade eiramise riski, 

eelkõige personalikulude puhul. 2016. aastal auditeeritud 13 programmi „Horisont 2020“ 

tehingust oli vigadest mõjutatud neli. Neist kolm olid seotud valesti deklareeritud 

personalikuludega – vaatamata lihtsustatud kuluvõimaluste kasutuselevõtule ja vähem 

rangetele nõuetele tööajatabelite täitmisel (joonis 3). Lisaks tegi kontrollikoda kindlaks riski, 

                                                      

56 Euroopa Kontrollikoja 2016. aasta aastaaruande punkt 1.10. Konkreetsed näited on esitatud 
lisas 5.2: „Ülevaade alamrubriigi „Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“ 
vigadest, mille mõju on vähemalt 20%“ (Euroopa Kontrollikoja 2016. aasta aastaaruanne). 

57 Kontrollikoda eeldab, et üle poole 2018. aasta aastaaruande jaoks moodustatud 
teadusuuringute valdkonna valimi tehingutest puudutavad programmi „Horisont 2020“ 
tehinguid. 
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et toetusesaajad võivad eeskirju valesti tõlgendada, eriti eeskirjadega vähem tuttavad 

toetusesaajad, nagu VKEd ja esmataotlejad58. 

Tabel 3. Seitsmenda raamprogrammi / programmi „Horisont 2020“ kohta saadud 

kogemused – 2016. aasta aastaaruanne 

2016. aasta aastaaruande teadusuuringute valdkonna valimi ülesehitus 
 Seitsmes 

raamprogramm 
Programm 

„Horisont 2020“ 
Kokku 

Arv % Arv % Arv % 
Kontrollitud tehingud 79 100% 13 100% 92 100% 
millest 
rahastamiskõlbmatutest 
kuludest tulenevaid 
kvantifitseeritavaid vigu 
sisaldavaid tehinguid 

33 41% 4 30% 37 40% 

millest 
rahastamiskõlbmatuid 
personalikulusid sisaldavaid 
tehinguid 

18 23% 3 23% 21 23% 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

OSALEMINE JA TIPPTASE 

Taotluste arv, edukate taotluste osakaal ja osalemisnäitaja 

31. Taotluste arv mõõdab taotluste hulka liikmesriigi või toetusesaajate tüübi kohta. Edukate 

taotluste osakaal mõõdab rahastatud taotluste osakaalu kõigist esitatud taotlustest 

liikmesriigi või toetusesaajate tüübi kohta. Osalemisnäitaja mõõdab tegelikult saadud 

toetust liikmesriigi või toetusesaajate tüübi kohta. Tipptase on programmi „Horisont 2020“ 

üldpõhimõte ja tähendab, et konkurentsipõhiste konkursside abil valitakse vaid kõige 

paremaid projekte. 

Geograafilised erinevused 

32. Taotluste arvu kohta avaldatud komisjoni andmed näitavad, et EL-15 liikmesriigid (v.a 

Luksemburg) esitasid programmi „Horisont 2020“ esimese kolme aastaga (2014–2016) 

                                                      

58 Euroopa Kontrollikoja 2016. aasta aastaaruande punkt 5.5. 
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rohkem projektitaotlusi kui EL-13 liikmesriigid59. Samas on mõne EL-13 liikmesriigi taotluste 

arv suurem kui EL-15 liikmesriikidel – seda juhul, kui toetustaotluste hulka võrreldakse 

vastava liikmesriigi teadustöötajate arvuga60.  

33. Edukate taotluste osakaalu iseloomustavad komisjoni andmed näitavad, et programmi 

„Horisont 2020“ taotluste puhul on see sõltuvalt liikmesriigist 9–18%61. Edukate taotluste 

osakaal on kõige kõrgem kümne EL-15 liikmesriigi puhul – nende näitaja oli programmi 

„Horisont 2020“ kolme esimese aasta jooksul üle keskmise (14,8%). Tabelist 4 nähtub, et 

kuigi edukate taotluste osakaal liikmesriikide kohta on viimastes raamprogrammides 

vähenenud, ei ole EL-15 ja EL-13 liikmesriikide vaheline erinevus kuhugile kadunud. 

Tabel 4. EL-13 liikmesriikide edukate taotluste osakaal(a) on madalam kui EL-15 

liikmesriikides62 

 Riikide rühm 

 EL-15 EL-13 

Kuues raamprogramm 25% 20% 

Seitsmes raamprogramm 22% 18% 

Programm „Horisont 2020“ 15% 11,9% 
(a) Võrreldes taotluste arvuga. 

Allikas: Euroopa kontrollikoda, tuginedes komisjoni 2018. aasta veebruaris esiajakohastatud 

andmetele. 

34. Osalemisnäitaja sõltub taotluste arvust ja edukate taotluste osakaalust. Komisjoni 

andmete kohaselt said EL-15 liikmeriigid programmi „Horisont 2020“ kolmel esimese aastal 

                                                      

59 Euroopa Komisjon: Horizon 2020 in full swing – Three years on – Key facts and figures 
2014 - 2016, lk 12. 

60 Idem, lk 13. 

61 Idem, lk 20. 

62 EL-13 tähistab alates 2004. aastast ELiga liitunud riike, sealhulgas Bulgaariat, Horvaatiat, 
Küprost, Tšehhi Vabariiki, Eestit, Ungarit, Lätit, Leedut, Maltat, Poolat, Rumeeniat, Slovakkiat ja 
Sloveeniat. EL-15 tähistab Austriat, Belgiat, Taanit, Soomet, Prantsusmaad, Saksamaad, Kreekat, 
Iirimaad, Itaaliat, Luksemburgi, Madalmaid, Portugali, Hispaaniat, Rootsit, Ühendkuningriiki. 
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(2014–2016) ligikaudu 87,8% kogu rahastamisest; kõige madalamad näitajad olid 

Luksemburgil ja Portugalil (vastavalt 0,3% ja 1,6%), samas kui EL-13 riikidele kokku eraldatud 

ligikaudu 4,9%-ga63. Ülejäänud osa vahenditest läheb kolmandetele riikidele64. Samas on 

mõne EL-13 liikmesriigi osalemisnäitaja suurem kui EL-15 liikmesriikidel – seda juhul, kui 

rahastamise mahtu võrreldakse vastava liikmesriigi teadustöötajate arvuga65. Seitsmenda 

raamprogrammi vahehindamine66 näitab, et liikmesriikide rahastamise suurus liikmesriikide 

kaupa ei ole proportsionaalne ei rahvaarvu ega SKPga. 

Toetusesaajate rühmade vahelised erinevused 

35. Avaliku sektori asutused moodustavad umbes 60% kõigi programmi „Horisont 2020“ 

taotluste koguarvust, samas kui ettevõtted esitasid umbes 36% programmi taotlustest67. 

Ettevõtetel ja haridusasutustel oli programmi „Horisont 2020“ puhul sarnane edukate 

taotluste osakaal (13,5%), mis oli madalam kui kõigi toetusesaajate rühmade keskmine 

(14,8%)68. Kokkuvõttes said ettevõtted programmi esimese kolme aasta jooksul 27% 

programmi „Horisont 2020“ vahenditest, samas kui avaliku sektori asutused said ligikaudu 

69%69. Ülejäänud osa rahast läks muudele üksustele (mitte avaliku sektori asutustele ega 

ettevõtetele)70. 

                                                      

63 Euroopa Komisjon: Horizon 2020 in full swing – Three years on – Key facts and figures 
2014 - 2016, lk 28. 

64 Idem, lk 26.  

65 Idem, lk 29. 

66 Seitsmenda raamprogrammi vahehindamine – ekspertide rühma 12. novembri 2010. aasta 
aruanne, jagu 5.3. 

67 Euroopa Komisjon: Horizon 2020 in full swing – Three years on – Key facts and figures 
2014 - 2016, lk 11. 

68 Idem, lk 19. 

69 Idem, lk 24.  

70 Idem, lk 24.  
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Laiendamistegevus ja kvaliteedimärgis 

36. Valitud liikmesriigid (st EL-13 liikmesriigid, Luksemburg ja Portugal) ja assotsieerunud 

riigid võivad osaleda komisjoni laiendamismeetmetes. Meetmete eesmärk on kõrvaldada 

põhjused, mille tõttu need liikmesriigid programmis „Horisont 2020“ nii vähe osalevad, 

pakkudes täiendavat toetust poliitikakujundamiseks, institutsioonide ja suutlikkuse 

loomiseks, teabevahetuse parandamiseks ja võrgustike loomiseks ning vajalike 

struktuurireformide toetamiseks. Senised laiendamismeetmed on koostatud nii, et need 

hõlmaksid peamiselt valitud riikide avaliku sektori teadus- ja haridusasutusi; samas ei hõlma 

nad otseselt eraettevõtteid, sealhulgas VKEsid, ega esmataotlejaid. 

37. Kvaliteedimärgis antakse valikukriteeriumidele vastavatele projektiettepanekutele, mida 

ei ole eelarvepiirangute tõttu sellegipoolest võimalik rahastada. Kõigi seni kvaliteedimärgise 

vääriliseks hinnatud projektiettepanekute rahastamiseks oleks olnud vaja hinnanguliselt 

66,3 miljardit eurot täiendavaid vahendeid71. Programmi „Horisont 2020“ raames loodud 

VKEde rahastamisvahend valiti esimeseks kandidaadiks, et rakendada tipptaseme algatust, 

mille eesmärk on aidata VKEde headel projektiettepanekutel leida rahastamist 

alternatiivsetest allikatest, näiteks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest (ESIF), mida 

haldavad liikmesriikide ametiasutused. Komisjoni andmete kohaselt on VKEde 

rahastamisvahendi projektiettepanekutele, mida ei olnud võimalik programmi „Horisont 

2020“ raames rahastada, antud 8781 kvaliteedimärgise sertifikaati. 

PANUS ELI TEADUSTEGEVUSE LIHTSUSTAMISSE PÄRAST PROGRAMMI „HORISONT 2020“ 

Kus on võimalik leida lihtsustamisvõimalusi? 

38. Valdkonna praktikud on seisukohal, et varasemate teadusuuriprogrammidega võrreldes 

on programm „Horisont 2020“ siiani parim ELi teadusuuringute ja innovatsiooni 

                                                      

71 Euroopa Komisjon, raamprogrammi järelevalve 
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=monitoring.  

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=monitoring
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programm72. Mitmed osalejad tunnustavad märkimisväärseid jõupingutusi, mida komisjon 

on lihtsustamise nimel teinud, ning toetavad edasist lihtsustamist73 74 75 76 77. 

39. Kontrollikoja analüüsiga leiti järgmised valdkonnad, kus on tehtud lihtsustamise 

eesmärgil märgatavaid jõupingutusi: 

- alusmääruste parem juurdepääsetavus tänu selliste liideste loomisele, nagu 

näidistoetusleping, tööprogramm ja osalejaportaal (punktid 12–16); 

- ühise tugikeskuse loomine ja selle roll lihtsustamisel, mille tulemusena andis komisjon 

tugikeskusele juhtiva rolli ühtse elektroonilise toetuste haldamise süsteemi 

kasutuselevõtmisel kogu komisjonis78 (punktid 18–19); 

                                                      

72 Teine konverents teemal „Horisont 2020: tulemuslikkus ja edasine lihtsustamine“, 28. veebruar 
2017 http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-AF19-3ABA-
EA2990E929F25BAC. 

73 Euroopa Komisjoni aruteludokument ELi rahanduse tuleviku kohta, COM(2017) 358, 28. juuni 
2017, punkt 4.2.3. 

74 Näiteks: EUA, From Vision to Action: What EUA proposes for the Next Framework Programme 
for Research and Innovation (FP9) (Visioonist konkreetse tegevuseni: mida Euroopa Ülikoolide 
Ühendus pakub järgmiseks teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammiks (FP9)). Euroopa 
Komisjon, aruanne „Horisont 2020“ lihtsustamise kohta, lk 28. 

75 Euroopa Parlamendi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise resolutsioon (43). 
P8_TA(2017/0143), 27. aprill 2017, lk 23, 24, 41 ja 50, punktid 34, 43, 161 ja 214. Euroopa 
Parlamendi tööstus-, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raport programmi „Horisont 
2020“ rakendamise hindamise kohta seoses selle vahehindamise ja üheksanda raamprogrammi 
ettepanekuga (2016/2147(INI)), lk 7, 19 ja 30, punkt 49 ja soovitus D1. Euroopa Parlament, 
Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse uuring „Teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm „Horisont 2020“, Euroopa tasandil rakendamise hindamine, veebruar 2017 
(PE 598.599). 

76 Nõukogu järelduste projekt 5940/18 ADD1 (lk 12) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetluse kohta, 5. peatükk „Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive 
tagamiseks“, lk 12. 

77 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus „Horisont 2020“ vahehindamise kohta, lõigud 
5.1 ja 5.4 (INT/792), punktid 5.1 ja 5.4. 

78 Komisjoni üldjuhatuse 26. detsembri 2016. aasta koosoleku järeldused. 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-AF19-3ABA-EA2990E929F25BAC
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-AF19-3ABA-EA2990E929F25BAC
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- lihtsustatud kuluvõimaluste (nt kindlasummalise projektitoetuse) kasutamine 

(punktid 24–26); 

- suurem paindlikkus kulude kajastamisel, näiteks toetusesaajate tavapärase 

raamatupidamiskorra osaline aktsepteerimine (punktid 27–28). 

40. Käesolevas infodokumendis kirjeldatud valikute kontekstis on lihtsustamine siiski 

keeruline järgmistes valdkondades: 

- alusmäärused on osalejate jaoks endiselt raskesti mõistetavad, eriti nende jaoks, kes 

eeskirju halvemini tunnevad, nagu VKEd (punktid 11–16 ja 30); 

- toetusesaajate jaoks on endiselt keeruline nii lihtsamate rahastamisvõimaluste 

kasutamine (nt vajadus oma kuluarvestuspõhimõtteid kohandada) kui nende 

audiitorite poolne kontrollimine (nt auditi tõendusmaterjali puudumine); lisaks 

puuduvad veel kindlad tõendid, mis tõendaksid lihtsustamise ja kvantifitseeritava 

veamäära vahelist seost (punktid 27–30 ning 3. ja 4. selgitus); 

- edukate taotluste osakaal on järjestikuste teadusprogrammide jooksul langenud; EL-13 

liikmesriigid on EL-15 liikmesriikidest maha jäänud (punkt 33 ja tabel 4) 

41. Teadusuuringute programmide kõrgetasemelise rühma sõnul79: „muudeti programmi 

„Horisont 2020“ märkimisväärselt lihtsamaks“ ja nõustamine „lihtsustub veelgi“80. 

Kontrollikoja auditi käigus lihtsustamise kohta saadud kogemused näitavad, et vaja on 

jätkata toetusesaajate koormuse vähendamist, kohandada eeskirjad riigisiseste rahastajate 

tunnustatud tavapäraste tavadega, optimeerida komisjoni juhtimisprotsesse ning hakata 

põhjendatud juhtudel kasutama rohkem riskipõhised kontrollipõhimõtted81. Lisaks soovitab 

kontrollikoda, et õigusliku ebakindluse vähendamiseks võetaks rohkem arvesse selliseid 

                                                      

79 ELi teadusuuringute ja innovatsiooni programmide mõju maksimeerimise kõrgetasemeline 
töörühm avaldas oma aruande haldusmenetluse LAP-FAB-APP (juuli 2017). 

80 LAB – FAB – APP – Investing in the European future we want, Euroopa Komisjon, 
teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat, juuli 2017, lk 18 ja lk 6 (7. soovitus). 

81 Kontrollikoja eriaruanne nr 2/2013. 
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lihtsustatud kuluvõimalusi nagu ühikukulud, kindlasummalised toetused, kindlamääralised 

maksed ja auhinnad.82 

Lihtsustamisettepanekud programmile „Horisont 2020“ järgnevaks ajaks 

42. Kontrollikoja analüüs näitab, et tähelepanu tuleb pöörata allpool loetletud 

valdkondadele, võttes arvesse kontrollikoja varasemaid aruanded ja arvamusi: 

1. ettepanek (stabiilsus ja muutused) – õigusaktide vastuvõtmise ja rakendamise vahele 

peab jääma mõistlik ajavahemik83 84 

• asjaomased osalised (nagu komisjon ja toetusesaajad) vajavad piisavalt aega, et kohaneda 

uue õigusraamistikuga, mis põhineb hea juhtimistava põhimõtetel (punktid 4, 11 ja 20–

22). 

                                                      

82 Euroopa Kontrollikoja 2016. aasta aastaaruande punkt 5.31. 

83 Eriaruanne nr 2/2017: „Komisjoni läbirääkimised perioodi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika 
partnerluslepingute ja rakenduskavade üle“, kokkuvõtte X punkt, punktid 36–37, punktid 138–
139, 1. soovitus. 

84 Eriaruanne nr 1/2004 teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise viienda raamprogrammi 
(1998–2002) kaudsete TTA meetmete haldamise kohta koos komisjoni vastustega 
(2004/C 99/01), kokkuvõtte punkt IV. 
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2. ettepanek (aruandekohustus ja isevastutus) – vajadus hinnata lihtsustatud 

kuluvõimaluste (nt kindlasummalise rahastamise ja auhindade) laialdasemat kasutamist85 
86 87 

• lihtsustatud kuluvõimaluste edasist kasutamist tuleks hinnata, et innustada igat liiki 

toetusesaajate (nt VKEd ja uued osalejad) laiemat osalemist, tuginedes asjakohasematele 

hindamiskriteeriumidele (punktid 5 ja 24–26).  

3. ettepanek – (õiguskindlus ja kaalutlusõigus) – vajadus selgitada suuniste kui 

mittesiduvate eeskirjade kasutamist88 

• liideste, nagu suuniste, kasutamine lisaks õigusaktidest tulenevatele sätetele, ei tohiks 

takistada kaalutlusõigust toetusesaajate endi tavade kasutamiseks (punktid 6–7 ja 11–

16). 

4. ettepanek (toetusesaajate ja ELi huvid) — vajadus ühtlustada programmide sätteid 

veelgi enam toetusesaajatega raamatupidamiskorraga89 

• toetusesaajate raamatupidamiskorra aktsepteerimine peab olema rohkem kooskõlas uue 

finantsmäärusega, ning kui see on põhjendatud, peab see põhinema teiste tööl (näiteks 

pädevate riiklike asutuste sertifitseerimisel) (punktid 8, 27–28). 

                                                      

85 2016. aasta aastaaruande punkt 5.31 ja 1 soovitus. 

86 Eriaruanne nr 2/2013: „Kas komisjon on taganud teadustegevuse seitsmenda raamprogrammi 
tõhusa rakendamise?“, 5. soovitus. 

87 Kontrollikoja arvamus nr 6/2012 ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 
2020“ (2014–2020) osalemis- ja levitamiseeskirjad, kokkuvõtte punkt XI („Auhinnad“), punkt 36. 

88 Kontrollikoja eriaruanne nr 2/2013: „Kas komisjon on taganud teadustegevuse seitsmenda 
raamprogrammi tõhusa rakendamise?“, kokkuvõtte punkt III, punktid 26, 31 ja 34. 

89 Kontrollikoja eriaruanne nr 2/2013: „Kas komisjon on taganud teadustegevuse seitsmenda 
raamprogrammi tõhusa rakendamise?“, kokkuvõtte punkti VI alapunkt a, punktid 21–22, 1. 
soovitus. 
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5. ettepanek (piirkondlik levik ja tipptase) — vajadus tunnustada programmi „Horisont 

2020“ raames hinnatud häid teadusprojektide ettepanekuid peale asjakohast 

koordinatsioonimehhanismi ka muudes Euroopa ja liikmesriikide programmides90 91 92 

• teadusuuringute programmi „Horisont 2020“ heade projektiettepanekute hindamist ja 

valikut tuleb tunnustada muudes ELi poliitikavaldkondades, näiteks ühtekuuluvuspoliitika 

raames, et vältida komisjoni talituste töö dubleerimist kooskõlas ühtse kontaktpunkti 

lähenemisviisiga, ning tagada ELi vahendite eraldamise protsessi üldine tõhusus 

(punktid 9,33, 35 ja 37). 

                                                      

90 Kontrollikoja eriaruanne nr 2/2013: „Kas komisjon on taganud teadustegevuse seitsmenda 
raamprogrammi tõhusa rakendamise?“, kokkuvõtte punkti VI alapunktid b ja c, joonis 5, 
punktid 31–34, 2, 3 ja 4. soovitus. 

91 Eriaruanne nr 2/2010: „Ettevalmistavate uuringute ja uute infrastruktuuride rajamise 
toetuskavade mõjusus kuuenda teadusuuringute raamprogrammi raames“, 2. soovitus. 

92 Kontrollikoja arvamus nr 6/2012 ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 
2020“ (2014–2020) osalemis- ja levitamiseeskirjad, sissejuhatuse punkt 2, kokkuvõtte II punkt ja 
punkt 9. 
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I LISA  

Kontrollikoja töö ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammide valdkonnas  

- Kontrollikoja 2015. ja 2016. aasta aasta- ja eriaruanded1. 

- Kontrollikoja eriaruanded: 

• Eriaruanne nr 4/2016: „Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut peab 

oodatud mõju saavutamiseks muutma oma toetuse andmise mehhanisme ja 

oma ülesehitust“  

• Eriaruanne nr 2/2013: „Kas komisjon on taganud teadustegevuse seitsmenda 

raamprogrammi tõhusa rakendamise?“ 

• Eriaruanne nr 2/2010: „Ettevalmistavate uuringute ja uute infrastruktuuride 

rajamise toetuskavade mõjusus kuuenda teadusuuringute raamprogrammi 

raames“ 

• Eriaruanne nr 8/2009: „Kas ühenduse teaduspoliitika pädevusvõrgustikele ja 

integreeritud projektidele seatud eesmärgid on täidetud?“ 

• Eriaruanne nr 1/2004: „Teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise viienda 

raamprogrammi (1998–2002) kaudsete TTA meetmete haldamine“ 

- Kontrollikoja arvamused: 

• Arvamus nr 6/2012 ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 

raamprogrammi „Horisont 2020“ (2014–2020) osalemis- ja levitamiseeskirjad.  

• Arvamus nr 1/2006 ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrus, millega kehtestatakse ettevõtete, uurimiskeskuste ja 

ülikoolide Euroopa Ühenduse seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) 

meetmetes osalemise ning uurimistulemuste levitamise eeskirjad. 

                                                      

1 https://www.eca.europa.eu. 

https://www.eca.europa.eu/
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II LISA 

Nimekiri töötubadest ja konverentsidest, kus kontrollikoja töötajad on osalenud 

1. Töötuba „Experiences from practice with final beneficiaries from European Framework 
programmes for research and innovation FP7/Horizon 2020“ (Euroopa teadusuuringute ja 
innovatsiooniprogrammide (seitsmes raamprogramm / programm „Horisont 2020“) lõplike 
toetusesaajate kogemused), 9. veebruar 2015, Brüssel. 

2. Sümpoosium „Auditeerimine tähendab kuulamist“ – auditipõhimõtted ja -standardid: nende 
päritolu, seosed ja tagajärjed, 2. juuli 2015, kontrollikoda, Luxembourg. 

3. Teaduse ja innovatsiooni voliniku Carlos Moedase juhitava eelarve kasutamisele heakskiidu 
andmine Alex Brenninkmeijeri osavõtul, 3. detsember 2015, Brüssel. 

4. Kontrollikoja töötuba, „ELi lõplike toetusesaajate õigusliku ebakindluse õigusraamistik“, 
11. märts 2016, Brüssel. 

5. Euroopa Kontrollikoja EIT (Brüssel) kohta koostatud iga-aastase eriaruande esitlus, 21. aprill 
2016, Euroopa Parlament, Brüssel. 

6. Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon – mõttevahetus Euroopa Kontrollikoja 
2015. aasta aruande kohta, 10. november 2016, Brüssel. 

7. Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni programmi „Horisont 2020“ teemaline 
töörühm: „Lihtsustamine ja raamatupidamissüsteem: kindel määr vs tegelikud kulud / koostöö 
Euroopa Kontrollikojaga“, 8. detsember 2016, Brüssel. 

8. Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjon, arvamustevahetus teaduse ja innovatsiooni 
voliniku Carlos Moedasega Euroopa Kontrollikoja selle valdkonna vastutava liikme Alex 
Brenninkmeijeri osavõtul, 2015. aasta aastaaruanne, 24. jaanuar 2017, Brüssel. 

9. Mitteametlik dialoog: ühenduse IDEA, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Kontrollikoja vahel, 28. 
märts 2017, Brüssel. 

10. Arutelu IGLO-ga: „Teadusuuringute rahastamine ja Euroopa Kontrollikoja 2016. aasta 
aruanne“, 7. juuni 2017, Brüssel. 

11. Euroopa Parlamendi ja eelarvekontrollikomisjoni kuulamine „Seitsmendast 
raamprogrammist programmini „Horisont 2020““, 21. juuni 2017, Brüssel. 

12. Sidusrühmade mitteametlik kohtumine tulevase raamprogrammi (FP9) lihtsustamise teemal, 
Euroopa Ülikoolide Ühendus (EUA), 11. oktoober 2017, Brüssel. 

13. EARTO Policy üritus teemal „Üheksanda raamprogrammi suunas: teadus- ja 
innovatsioonitegevuse mõju maksimeerimine, et tagada Euroopa positsioon globaalse partnerina“, 
11. oktoober 2017, Brüssel. 

14. Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjon, arvamustevahetus teaduse ja innovatsiooni 
voliniku Carlos Moedasega Euroopa Kontrollikoja selle valdkonna vastutava liikme Alex 
Brenninkmeijeri osavõtul, 2016. aasta aastaaruanne, neljapäev, 19. oktoober 2017, Brüssel. 
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15. Sidusrühmade seminar, kus käsitleti teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammide 
rakendamise edasist lihtsustamist, 20. oktoober 2017, Brüssel. 

16. Ühise tugikeskuse (teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat) direktori visiit 
kontrollikotta, 15. november 2017, Luxembourg.
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III LISA 

 
Ülevaade viienda raamprogrammiga sisse viidud olulistest lihtsustavatest muudatustest1 

FP5–FP6 

‒ Elektroonilise projektitaotluste esitamise teenuse (EPSS) kasutuselevõtt 
projektiettepanekute esitamiseks ja elektrooniliste vahendite väljatöötamiseks 

‒ Auditisertifikaatide kasutuselevõtt 

‒ Projektipartnerite ühise finantsvastutuse sisseviimine 

‒ Võeti vastu ratsionaliseerimise ja kiirendamise tegevuskava, mille peamised meetmed 
olid lepingu sõlmimiseni kuluva aja vähenemine, eeskirjade selgitamine, teabe 
parandamine, sisemise juhtimise parandamine 

Kuues ja seitsmes raamprogramm 

‒ Õigusraamistiku selgitamine üldise toetuslepingu vastuvõtmise abil (üldise lepingu 
asemel) 

‒ Aruandluskoormuse vähendamine projektide standardsete aruandlusperioodide 
pikendamise abil (12 kuu asemel 18 kuud) 

‒ Projektiettepanekute kaheetapilise esitamise laiendamine 

Rahastamismudel 

‒ Kaotati nn täiendava kulu mudel (see ei võimaldanud ülikoolidel katta projektide 
vahenditest koosseisuliste töötajate personalikulusid)  

‒ Võeti vastu nn lihtsustatud meetod selliste toetusesaajate kaudsete kulude 
arvutamiseks, kellel puudub täielik kuluarvestussüsteem  

‒ Võeti kasutusele kindlasummaline makse rahvusvahelise koostöö partnerriikidele 

Auditid ja kontrollimehhanismid 

‒ Viidi sisse keskmiste personalikulude kuluarvestuse metoodika eelsertifitseerimine 
(CoMAv) 

‒ Parandati auditi kontrollitõendite süsteemi (kokkulepe sertifitseerivate audiitorite 
protseduuride kohta ja finantsaruannete õigsust kinnitava tõendi (CFS) kasutuselevõtt) 

                                                      

1 Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal (veebruar 2018). 
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‒ Vähendati oluliselt finantsaruannete õigsust kinnitavate tõendite arvu, kuna tõendit 
nõutakse alles peale künnise (375 000 eurot) ületamist 

‒ Võeti vastu suunised taotlejate rahalise elujõulisuse kontrollimiseks, tagades võrdse 
kohtlemise ja suurema õiguskindluse. Loodi ühtne registreerimissüsteem (URF), mis 
võimaldab osalejatel esitada oma põhiline juriidiline, haldus- ja finantsteave ainult üks 
kord. Ülesanne delegeeriti Teadusuuringute Rakendusametile. 

‒ Loodi tagatisfond, mis võimaldab reformida eelkontrollide süsteemi ja loobuda 
pankade rahalistest tagatistest 

‒ Võeti vastu kolm meedet, et lihtsustada ELi seitsmenda raamprogrammi 
teadusuuringute toetuste haldamist (keskmised personalikulud, kindel määr VKEde 
omanikele, teadusuuringute selgituskomitee) (C(2011) 174 final 24/01/2011 
(avaldatud osalejaportaalis) 

‒ Lihtsustati tagasinõudmise protsessi, selgitati palkadega seotud maksude ja tasude 
toetuskõlblikkust (C(1720) 12/12/2009 (avaldatud osalejaportaalis) 

‒ Komisjoni otsus, mis käsitleb kindlamääraliste maksete kasutamist, et katta 
toetusesaajate elamiskulud, mis on tekkinud Euroopa Ühenduse seitsmenda 
raamprogrammi (2007–2013) ja Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) (2007–
2011) seitsmenda raamprogrammi kaudsete meetmete elluviimiseks saadud toetuse 
eest tehtud reiside ajal 

Seitsmes raamprogramm – programm „Horisont 2020“ 

Rahastamismudel 

‒ Radikaalselt lihtsustatud rahastamismudel: 
o Ühtne määr kogu projekti kohta, asendades seitsmenda raamprogrammi 

rahastamismäärade keerulise maatriksi, mis põhines organisatsioonide 
kategooriatel ja tegevuse liikidel 

‒ Kaudseid kulusid kattev ühtne kindel määr (25%) asendades seitsmenda 
raamprogrammi puhul varem kaudsete kulude arvutamiseks kasutatud neli varianti 

Auditid ja kontrollimehhanismid 

‒ Vähendati finantssuutlikkuse eelkontrollide arvu: kontrollitakse vaid erasektori 
koordinaatoreid (mitte aga teisi partnereid, kelle riskid katab tagatisfond) 

‒ Finantsaruannete õigsust kinnitavate tõendite arvu edasine märkimisväärne 
vähendamine (ainult üks tõend toetusesaaja kohta projekti lõpus, ja seda ainult juhul, 
kui tegelikel kuludel ja toetusesaaja tavapärase raamatupidamiskorra kohaselt 
arvutatud kulud on vähemalt 325 000 eurot). 
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‒ Enam ei ole kohustust pidada tööaja tabelit töötajate kohta, kes töötavad projektiga 
100%; projekti kallal vaid osalise tööajaga töötavate inimeste puhul kehtib lihtsustatud 
tööaja registreerimise kohustus 

‒ Üks keskne ELi audititeenistus teadusuuringute ja innovatsiooni kulutuste 
auditeerimiseks ning ühtne auditistrateegia kõigi rakendusasutuste jaoks; auditi 
sulgemise järgset auditiperioodi vähendati viielt kahele aastale 

Intellektuaalomandi õigused 

‒ Intellektuaalomandi õiguste lihtsam ülekandmine koos komisjoni väiksema 
sekkumisega (programmi „Horisont 2020“ osalemiseeskirjad, artikkel 44) 

Kommunikatsioon/IT 

‒ Osalejaportaal: ühtne portaal toetusesaajate ja programmi „Horisont 2020“ toetusi 
haldavate asutuste ja ekspertide vaheliseks teabevahetuseks 

‒ Elektrooniline haldamine: toetuste ja ekspertide lepingute täielikult paberivaba 
haldamine; dokumentide automaatne paberivaba salvestamine ja arhiveerimine 

Toetuse saamiseks kuluv aeg (kaheksa kuud) 

‒ Põhimõte, et läbirääkimisi ei peeta  
‒ Haldusprotsesside kiirendamine 
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IV LISA 

Raamprogramme puudutavad peamised õigusaktid ja suunised 

Dokumendi liik  
(number, lehekülgede 

arv) 

Programmitöö periood 

2002–2006 2007–2013 2014–2020 

Õiguslik alus 

‒ Määrus(ed) 
‒ Osalemiseeskirjad 
‒ Eriprogrammid 

 

(1513/2002/EÜ,33) 

(2321/2002,12) 

3 eriprogrammi (kokku: 73 lk) 

2002/834/EÜ 

2002/835/EÜ 

2002/836/EÜ 

 

(1982/2006/EÜ,41) 

(1906/2006,18) 

4 eriprogrammi (kokku: 284 
lk) 

2006/971/EÜ 

2006/972/EÜ 

2006/973/EÜ 

2006/974/EÜ  

 

(1291/2013,70) 

(1290/2013,23) 

1 eriprogramm 
(2013/743/EL,77 lk) 

Rakendamiseks mõeldud 
õigusaktid 

‒ Tööprogrammid 
‒ Näidistoetusleping(ud)(1) 

 

 

(18 dokumenti, 994 lk) 

 

 

(7 dokumenti, 9048 lk) 

(21 dokumenti, 1554 lk) 

 

 

(3 dokumenti, 5487 lk) 

(26 dokumenti, 2897 lk) 

Suunisdokumendid 

Toetuslepingute kohta(2) 

 

  

 

(29 dokumenti, 800 lk) 

 

(1 dokument, 750 lk) 

Muud  
Artikli 185 kohased 
algatused: 
‒ EDCTP 
‒ Eurostars 
‒ EMRP (2009)/EMPIR 

(2014) 
‒ AAL 
‒ BONUS 
‒ PRIMA 

Ühisettevõtted: 
‒ Ühisettevõtte BBI 
‒ IMI2 
‒ CS2 
‒ ECSEL 
‒ FCH2 
‒ SESAR 

 
‒ S2R 

  
 
- 

(743/2008, 10 lk) 
(912/2009, 14 lk) 
(742/2008, 9 lk) 

(862/2010, 14 lk) 
 
 

(560/2014, 22 lk) 
(557/2014, 23 lk) 
(558/2014, 31 lk) 
(561/2014, 27 lk) 
(559/2014, 22 lk) 

(219/2007, 11 lk, mida 
muudeti dokumendiga 

1361/2008, 6 lk, ja 721/2014, 
8 lk) 

(642/2014,25 lk) 

 
 

(556/2014, 16 lk) 
(553/2014, 13 lk) 
(555/2014, 11 lk) 
(554/2014, 13 lk) 

 
(2017/1324, 15 lk) 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal (veebruar 2018). 
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