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Luxembourg, den 12. november 2020

EU-revisorerne godkender 2019-regnskaberne for alle EUfællesforetagenderne
Den Europæiske Revisionsret har givet en ren sundhedsattest for alle EU-fællesforetagenderne EU's offentlig-private partnerskaber med industrien, forskningsgrupper, internationale
organisationer og medlemsstaterne - og har afgivet blanke erklæringer om deres regnskaber og
finansielle transaktioner. Som i de foregående år gør revisorerne dog igen opmærksom på
fællesforetagendet "Fusion for Energy" (F4E), primært på grund af risikoen for, at
gennemførelsen af projektet vedrørende den internationale termonukleare forsøgsreaktor
(ITER) kan medføre yderligere omkostningsstigninger og forsinkelser.
"Fællesforetagenders merværdi er, at EU, industrien og forskningsgrupper er partnere til gavn for
alle. Det skaber innovation og økonomisk vækst," siger Ildikó Gáll-Pelcz, det medlem af Den
Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for revisionen. "Vores revision for 2019 bekræfter, at
den økonomiske forvaltning er fornuftig, selv om flere aspekter kan forbedres yderligere, f.eks.
forvaltningen af udbud, tilskudsbetalinger og menneskelige ressourcer."
Formålet med fællesforetagenderne er at udføre forsknings- og innovationsaktiviteter på de
specifikke områder, som Rådet har tildelt dem. De anvender primært indkaldelser af forslag til at
udvælge de bedste projekter til finansiering. Europa-Kommissionen er det offentlige medlem af
fællesforetagenderne og repræsenterer EU; i 2019 bidrog den med ca. 1,9 milliarder euro til
fællesforetagendernes forsknings- og innovationsaktiviteter. De private partnere omfatter
industrien, forskellige forskningsgrupper og internationale organisationer. De yder hovedsagelig
bidrag i naturalier ved at gennemføre fællesforetagendernes aktiviteter med investering af deres
egne finansielle midler, menneskelige ressourcer, aktiver og teknologier.
Revisorerne har godkendt alle fællesforetagendernes 2019-regnskaber, dvs. at regnskaberne giver
et pålideligt billede af deres finansielle stilling, og at der ifølge regnskabsreglerne ikke er nogen
væsentlige fejl i deres betalings- og indtægtstransaktioner. Revisorerne konstaterede dog, at der
er forskellige forhold, som bør forbedres: Den interne kontrol med betalingerne var f.eks. generelt
effektiv og holdt fejlforekomsten under væsentlighedstærsklen på 2 %, men flere
fællesforetagender havde stadig svagheder i deres udbud, tilskudsbetalinger og
ansættelsesprocedurer.

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets årsberetning om EUfællesforetagenderne. Beretningen i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu.

ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu
@EUAuditors
eca.europa.eu

DA
Revisorerne undersøgte også gennemførelsesgraden af fællesforetagendernes aktiviteter.
Fællesforetagenderne under det syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling
(RP7) og programmet for det transeuropæiske transportnet (TEN-T) - der blev oprettet i EU's
budgetcyklus (FFR) 2007-2013 - er i afslutningsfasen. Ifølge revisorerne har de opnået en høj
gennemførelsesgrad, hvad angår deres projekter, og høje bidrag fra private partnere (90 % af
målene i fællesforetagendernes oprettelsesforordninger). Nogle af fællesforetagenderne under
Horisont 2020 nåede derimod ikke deres mål. De fleste fællesforetagender er oftest planlagt til at
have en levetid på 10 år (2014-2024), men revisorerne konstaterede, at kun et gennemsnit på 51 %
af Horisont 2020-aktiviteterne og de relaterede supplerende aktiviteter indtil videre er
gennemført. På den anden side havde de fællesforetagender, der udfører Horisont 2020aktiviteter, gennemført de fleste indkaldelsesprocedurer og havde allerede tildelt og/eller indgået
kontrakt om i gennemsnit 78 % af deres planlagte Horisont 2020-aktiviteter ved udgangen af 2019.
Endelig, hvad angår fællesforetagendet "Fusion for Energy" (F4E), advarer revisorerne igen i år om,
at der i forbindelse med EU's bidrag til ITER-projektet for forskning i nuklear fusionsenergi i
Cadarache (Frankrig) er risiko for yderligere omkostningsstigninger og forsinkelser i
gennemførelsen i forhold til det nuværende godkendte grundscenario, og gør opmærksom på de
eventuelle konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union efter
2020. Endvidere bringer svaghederne ved F4E's udbudsplanlægning, forvaltning af menneskelige
ressourcer og projektforvaltning ifølge revisorerne dets operationelle effektivitet i fare.
Baggrundsoplysninger
De fleste EU-fællesforetagender ligger i Bruxelles, undtagen F4E, der ligger i Barcelona, og
EuroHPC, som ligger i Luxembourg, og hvis regnskab vi ikke reviderede i 2019, men vil revidere for
regnskabsåret 2020.
F4E

Fusionsenergiudvikling

BBI

Biobaserede industrier

CS - Clean Sky

Rene lufttransportteknologier

IMI

Initiativet om innovative lægemidler

BCB

Brændselsceller og brint

SESAR

Forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum

ECSEL

Elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab

S2R

Shift2Rail - innovative løsninger til jernbaneprodukter

EuroHPC

Udvikling af et europæisk økosystem for supercomputing i
verdensklasse

Det sammenfattende dokument "2019 - Revisionen af EU-fællesforetagenderne - kort fortalt" og
udførlige oplysninger om de enkelte fællesforetagender foreligger på Revisionsrettens websted
(eca.europa.eu) på 23 EU-sprog.
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