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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise kohta
(2020/2186(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2019. aasta lõplikku 
raamatupidamisaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi ühisettevõtete eelarveaasta 2019 kohta 
koos ühisettevõtete vastustega1,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust2 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu ... veebruari 2021. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele 
heakskiidu andmise kohta 2019. aasta eelarve täitmisel (COM(2020)0288 – C9-
0266/2020),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, 
Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid 
ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 
1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 
223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)3, eriti selle artiklit 71,

– võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 557/2014 innovatiivsete 
ravimite algatuse teise ühisettevõtte asutamise kohta4, eriti selle artiklit 12,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 
110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 
209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse 
kohta5,

– võttes arvesse komisjoni 13. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/887 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 71 osutatud 
avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta6,

1 ELT C
2 ELT C ..., …, lk ….
3 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
4 ELT L 169, 7.6.2014, lk 54.
5 ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.
6 ELT L 142, 29.5.2019, lk 16.
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– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

1. annab heakskiidu innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte tegevdirektori 
tegevusele ühisettevõtte 2019. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise 
heakskiidu andmise kohta innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 
tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2019. aasta eelarve täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle 
lahutamatu osa, innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte tegevdirektorile, 
nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa 
Liidu Teatajas (L-seerias).
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2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2019. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemise kohta
(2020/2186(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2019. aasta lõplikku 
raamatupidamisaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi ühisettevõtete eelarveaasta 2019 kohta 
koos ühisettevõtete vastustega1,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust2 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu ... veebruari 2021. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele 
heakskiidu andmise kohta 2019. aasta eelarve täitmisel (COM(2020)0288 – C9-
0266/2020),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, 
Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid 
ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 
1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 
223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)3, eriti selle artiklit 71,

– võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 557/2014 innovatiivsete 
ravimite algatuse teise ühisettevõtte asutamise kohta4, eriti selle artiklit 12,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 
110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 
209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse 
kohta5,

– võttes arvesse komisjoni 13. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/887 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 71 osutatud 
avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta6,

1 ELT C 
2 ELT C …, ..., lk ….
3 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
4 ELT L 169, 7.6.2014, lk 54.
5 ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.
6 ELT L 142, 29.5.2019, lk 16.
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– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

1. annab heakskiidu innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2019. aasta eelarve 
raamatupidamiskontode sulgemisele / lükkab edasi innovatiivsete ravimite algatuse 
2. ühisettevõtte 2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemise;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus innovatiivsete ravimite algatuse 
2. ühisettevõtte tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning 
korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).
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3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2019. aasta 
eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa
(2020/2186(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2019. aasta 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

A. arvestades, et ühisettevõte innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse 
rakendamiseks (edaspidi „ühisettevõte IMI“) asutati 2007. aasta detsembris 10-
aastaseks perioodiks eesmärgiga märgatavalt suurendada ravimite väljatöötamise 
protsessi tõhusust ja tulemuslikkust, ning selle pikaajaline eesmärk on tagada 
farmaatsiasektori suutlikkus toota tõhusamaid ja ohutumaid innovatiivseid ravimeid;

B. arvestades, et pärast määruse (EL) nr 557/2014 vastuvõtmist 2014. aasta mais loodi 
innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (edaspidi „ühisettevõte IMI 2“) 
ajavahemikuks kuni 31. detsembrini 2024; arvestades, et see asendas alates 2014. aasta 
juunist ühisettevõtte IMI ja sai selle õigusjärglaseks eesmärgiga viia lõpule seitsmenda 
raamprogrammi alla kuuluvad teadusuuringud ja käivitada uus projekt programmi 
„Horisont 2020“ raames;

C. arvestades, et ühisettevõtte IMI ja ühisettevõtte IMI 2 asutajaliikmed on liit, mida 
esindab komisjon, ja Euroopa Ravimitootjate Organisatsioonide Liit;

D. arvestades, et liidu maksimaalne rahaline toetus ühisettevõttele IMI on 10 aasta jooksul 
1 000 000 000 eurot, mis makstakse välja seitsmenda raamprogrammi eelarvest, ning et 
asutajaliikmed katavad jooksvad kulud võrdselt, kusjuures kellegi eraldatav summa ei 
ületa 4 % liidu rahalise toetuse kogusummast;

E. arvestades, et liidu maksimaalne rahaline toetus ühisettevõttele IMI 2, sealhulgas EFTA 
assigneeringud, on 10 aasta jooksul 1 638 000 000 eurot, mis makstakse välja 
programmi „Horisont 2020“ eelarvest, ning et muud liikmed kui komisjon peavad 
katma 50 % jooksvatest kuludest ja osalema tegevuskulude katmises rahalise toetuse 
ja/või mitterahalise osaluse kaudu sellises ulatuses, mis on võrdväärne liidu rahalise 
toetusega;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1. märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt annab ühisettevõtte IMI 2 raamatupidamise 
aastaaruanne 31. detsembril 2019 lõppenud eelarveaasta kohta kõigis olulistes 
aspektides õiglase pildi ühisettevõtte IMI 2 finantsolukorrast 31. detsembri 2019. aasta 
seisuga ning finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest sel kuupäeval 
lõppenud aastal vastavalt ühisettevõtte finantseeskirjadele ja komisjoni peaarvepidaja 
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poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele; võtab kontrollikoja aruande põhjal 
teadmiseks, et raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud on kõigis 
olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed; 

2. märgib, et 2019. aasta lõplik kasutada olnud eelarve, sealhulgas uuesti sisse kantud 
eelmiste aastate kasutamata assigneeringud, sihtotstarbelised tulud ja järgmisesse 
aastasse ümberjaotamised, hõlmas 261 371 750 eurot kulukohustuste assigneeringuid 
(millest 255 561 977 eurot liidu eelarvest) ja 231 316 906 eurot maksete assigneeringuid 
(millest 221 519 271 eurot liidu eelarvest); märgib, et kulukohustuste assigneeringute 
täitmismäär oli 99,17 % ja maksete assigneeringute oma 96,33 %;

3. märgib, et erasektorist pärit osalistelt ühisettevõtte IMI operatiivtegevuse kulude katteks 
ette nähtud 1 000 000 000 euro suurusest summast oli ühisettevõte IMI poolt 
2019. aasta lõpuks teatatud ja kinnitatud mitterahaline osalus ja rahaline toetus 
erasektorist pärit osalistelt 710 478 000 eurot (mitterahaline osalus 688 580 000 eurot ja 
rahaline toetus 21 898 000 eurot); märgib, et 2019. aastal on kinnitatud 
väljamaksetaotluste ja mitterahalise osaluse summa 2018. aastaga võrreldes 
märkimisväärselt väiksem, kuna ühisettevõtte IMI projektide arv oli osade projektide 
lõppemise tõttu vähenenud; märgib, et aasta lõpuks oli seitsmenda raamprogrammi alla 
kuuluvast 59 projektist veel pooleli 11 projekti;

4. märgib, et ühisettevõtte IMI maksete assigneeringute kasutusmäär oli seitsmenda 
raamprogrammi projektide puhul 97 %;

5. märgib, et ühisettevõtte IMI 2 operatiivtegevuse kulude katteks ette nähtud tööstusharu 
liikmete mitterahalise osaluse ja rahalise toetuse summast 1 425 000 000 eurot oli 
teatatud ja kinnitatud mitterahaline osalus 202 598 000 eurot ja rahaline toetus 
15 554 000 eurot ning et lisaks sellele oli assotsieerunud partnerite teatatud ja kinnitatud 
rahaline toetus 5 662 000 eurot ja mitterahaline osalus 8 203 000 eurot; märgib, et 
sellest tulenevalt oli 2019. aasta lõpus tööstusharu liikmete ja assotsieerunud partnerite 
osalus ühisettevõtte IMI 2 programmi „Horisont 2020“ tegevustes kokku 
232 017 000 eurot ning liidu rahaline toetus oli kokku 423 743 000 eurot; märgib, et 
programmi „Horisont 2020“ projektide jaoks kasutada olnud 2019. aasta eelarves olid 
kulukohustuste ja maksete assigneeringute kasutusmäärad vastavalt 100 % ja 98 %; 
märgib, et 2019. aasta lõpus rahastati 83st ühisettevõtte IMI 2 käimasolevast projektist 
79 projekti programmi „Horisont 2020“ raames;

6. märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt parandas ühisettevõte pärast mitme 
parandusmeetmete rakendamist 2019. aastal märkimisväärselt oma uute maksete 
assigneeringute vajaduse kavandamist ja jälgimist, kuid 2019. aasta kulukohustuste 
assigneeringutest tuli tal siiski liidu eelarvesse tagastada 139 100 891 eurot, kuna 
2019. aasta töökavas oli vähem projektikonkursside teemasid; märgib lisaks 
kontrollikoja aruande põhjal, et kuna seetõttu vähenes vajadus hindamisekspertide 
järele, kasutas ühisettevõte 2019. aasta eelarvest taristukuludeks (eelarvejaotis 2) ette 
nähtud 5 799 000 eurost vaid 2 821 000 eurot (ehk 49 %); kutsub ühisettevõtet üles oma 
maksete ja kulukohustuste assigneeringute kavandamist ja järelevalvet veelgi 
parandama; 

Tulemused

7. märgib, et ühisettevõttel IMI 2 on 10 võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajat, 



PR\1212650ET.docx 9/10 PE657.264v01-00

ET

mida jälgiti ja mille kohta esitati esimest korda aruanne ühisettevõtte 2018. aasta 
tegevusaruandes, milleks koguti vajaduse korral andmeid ka ühisettevõttelt IMI; 
märgib, et võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajate analüüs näitab, et ühisettevõtte 
IMI 2 projektid on praegu ühisettevõtte IMI 2 programmitsükli keskele jõudnuna ja 
seatud eesmärkidega võrreldes hästi edenemas ning arvestades nende keerukust ja 
pikaajalisust, suudavad siiski tekitada innovatsiooni ja tuvastatavat mõju; märgib, et 
ühisettevõte IMI korraldas seoses oma programmide pikemaajaliste väljundite ja 
mõjuga 2019. aastal olulise hindamise, et uurida oma 44 lõpuleviidud projekti sotsiaal-
majandusliku mõju; märgib lisaks, et ühisettevõte kogub andmeid, et anda aru 
programmi „Horisont 2020“ asjakohaste standardsete võtmetähtsusega tulemuslikkuse 
põhinäitajate alusel;

8. märgib, et ühisettevõte pöörab jätkuvalt rohkem tähelepanu valdkondadele, kus on suur 
rahvatervisega seotud vajadus, ja oma strateegilise teadusuuringute kava prioriteetidele; 
märgib, et 2019. aastal käivitas ühisettevõte kolm projektikonkurssi, millel oli kokku 
kümme teemat, ja allkirjastas 29 toetuslepingut uute projektide jaoks, laiendades seeläbi 
oma tegevust ravimitööstuse uutesse valdkondadesse ja suurendades samas ka sidemeid 
muude sektoritega, mis on seotud tervishoiualaste teadusuuringute ja innovatsiooniga; 

9. märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt oli 2019. aasta lõpus programmi „Horisont 
2020“ rakendamise määr ühisettevõttele määratud tegevustega seotud 
projektikonkursside puhul 75 %;

10. märgib, et 2019. aastal oli ühisettevõtte IMI 2 finantsvõimenduse määr 1,03;

Töötajad ja värbamispoliitika

11. märgib, et 2019. aasta detsembris oli ühisettevõttes IMI 2 täidetud 56-st ametikohtade 
loetelus sisalduvast ametikohast 53 (2018. aastal 48);

12. märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt stabiliseerus 2019. aastal ühisettevõte 
personaliolukord märkimisväärselt, eelkõige vähenes tööjõu voolavus 21 %-lt 5,6 %-le, 
pikaajalisel haiguspuhkusel viibivate töötajate arv vähenes neljalt ühele ning ajutiste 
töötajate kasutamine vähenes 5,1-lt 3,8-le täistööajale taandatud töötajale;

Siseaudit

13. märgib, et 2019. aasta juunis avaldas siseauditi talitus ühisettevõtte 2019.–2021. aasta 
strateegilise siseauditi kava, mis põhineb 2018. aasta detsembris läbi viidud siseauditi 
talituse riskihindamise tulemustel; märgib lisaks, et ühisettevõte rakendas edasi 
tegevuskava, mille aluseks oli 2018. aasta auditiaruanne „Koordineerimine ühise 
tugikeskusega ning ühise tugikeskuse vahendite ja teenuste rakendamine ühisettevõttes 
IMI2“, ning et 2020. aasta jaanuaris täideti soovitus programmi „Horisont 2020“ ühise 
IT-süsteemi kohta;

Sisekontroll 

14. võtab teadmiseks kontrollikoja tähelepaneku, et ühisettevõte IMI 2 on loonud finants- ja 
tegevusdokumentide kontrollil põhinevad usaldusväärsed eelkontrollimenetlused ning et 
2019. aasta lõpuks oli ühisettevõte võtnud kasutusele uue sisekontrolliraamistiku ja 
töötanud välja näitajad kontrollitegevuse tulemuslikkuse hindamiseks kõigi sisekontrolli 
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põhimõtete ja nende erijoonte puhul; märgib lisaks, et 2019. aasta oli teine aasta, mil 
ühisettevõte IMI 2 tegi oma sisekontrollitegevuse enesehindamise uue raamistiku alusel;

15. märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt teeb ühisettevõte IMI 2 seitsmenda 
raamprogrammi vahe- ja lõppmaksete puhul järelauditeid toetusesaajate juures, 
programmi „Horisont 2020“ projektide maksetaotluste järelauditite eest vastutab aga 
komisjoni ühine audititalitus, ning et tuginedes 2019. aasta lõpus kättesaadavatele 
järelauditite tulemustele, teatas ühisettevõte seitsmenda raamprogrammi projektide 
esinduslikuks veamääraks 2,05 % ja allesjäänud veamääraks 0,66 % ning programmi 
„Horisont 2020“ projektide (tasaarvestused ja lõppmaksed) esinduslikuks veamääraks 
0,85 % ja allesjäänud veamääraks 0,52 %; märgib lisaks, et vastavalt komisjoni 
ettepanekule määruse (EL) nr 1291/20131 kohta on programmide kehtivusaja lõpuks, 
pärast seda, kui on arvesse võetud auditite ning sissenõudmiste ja korrigeerimiste mõju, 
seatud lõppeesmärk saavutada jääkveamäär 2 %-le võimalikult lähedal;

16. võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et kontrollikoda auditeeris põhitegevuse 
maksete kontrolli osana programmi „Horisont 2020“ raames 2019. aastal lõplike 
toetusesaajate tasandil tehtud maksete juhuvalimit, et leida kinnitust järelauditite 
veamäärade õigsusele, ning et nende üksikasjalike audititega ei ilmnenud valimisse 
kaasatud ühisettevõtte toetusesaajate puhul olulisi vigu ega kontrollialaseid puudusi;

17. märgib pettusekahtluse juhtumeid silmas pidades, et ühisettevõte ei tuvastanud 
2019. aastal oma projektiportfelli haldamisel uusi eeskirjade eiramise või 
pettusekahtluse juhtumeid ega saanud Euroopa Pettustevastaselt Ametilt järelepärimisi 
ega teabenõudeid.

1 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 (ELT L 347, 20.12.2013, 
lk 104).


