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EU's offentlig-private partnerskaber inden for forskning og
innovation får en ren sundhedsattest af revisorerne
Den Europæiske Revisionsret har godkendt 2021-regnskaberne for alle EU's fællesforetagender
og bekræftet de positive resultater fra de foregående år. Det nye Horisont Europa-program for
finansiering af forskning og innovation opstiller ambitiøse mål for budgetperioden 2021-2027,
men revisorerne fremhæver, at fællesforetagenderne bør gøre en indsats for at få målbidragene
til Horisont 2020-programmet i hus, afhjælpe de resterende svagheder i den interne kontrol og
ruste sig til nye udfordringer, f.eks. vedrørende personaleplanlægning og -forvaltning.
Fællesforetagenderne er partnerskaber mellem Europa-Kommissionen og industrien, og somme
tider er forskningsorganisationer, mellemstatslige organisationer og deltagende stater også
involveret. Fællesforetagenderne finansieres med kontantbidrag fra EU's forsknings- og
innovationsprogrammer (Horisont 2020, Horisont Europa og programmet for et digitalt Europa) og
med bidrag i naturalier og andre finansielle bidrag fra de andre partnere.
"Disse europæiske offentlig-private partnerskaber fremmer omsætningen af videnskabelig viden til
banebrydende innovationer, der kan markedsføres, og de kan imødekomme behov, der i øjeblikket
ikke adresseres tilstrækkeligt af industrien," siger Ildikó Gáll-Pelcz, det medlem af Den Europæiske
Revisionsret, der er ansvarligt for revisionen. "Derfor er det vigtigt, at de ruster sig godt til de
kommende udfordringer."
I 2021 vedtog EU-Rådet nye forordninger om oprettelse af elleve fællesforetagender, der skal
gennemføre aktioner under Horisont Europa-programmet og programmet for et digitalt Europa,
som er de flerårige forsknings- og innovationsprogrammer for den finansielle periode 2021-2027.
Disse fællesforetagender gennemfører specifikke forsknings- og innovationsdagsordener inden for
transport, energi, sundhed, biobaserede industrier, centrale digitale teknologier, supercomputere
og intelligente netsystemer. Otte af dem fandtes allerede under det foregående program (Horisont
2020) og vil under de nye programmer fortsætte som nye juridiske enheder med nye navne og
udvidede eller lidt ændrede ansvarsområder. Til at supplere de eksisterende fællesforetagender
er der oprettet tre nye: fællesforetagendet for intelligente net og tjenester, fællesforetagendet
Global Health og Det Europæiske Kompetencecenter for Cybersikkerhed. Revisionsrettens første
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revision af disse tre nye fællesforetagender vil blive foretaget, når de har opnået finansiel
uafhængighed, hvilket forventes at ske i 2023.
I den finansielle periode 2021-2027 forventes fællesforetagendernes EU-finansiering på
15,1 milliard euro at mobilisere yderligere 19,1 milliard euro i bidrag fra partnere (industripartnere,
deltagende stater eller internationale organisationer), så der i alt er ca. 34,2 milliarder euro til
deres forsknings- og innovationsprojekter.
Fusion for Energy (F4E) er et fællesforetagende under Euratom med ansvar for i Frankrig at
gennemføre den europæiske del af ITER-projektet for forskning i nuklear fusionsenergi. F4E
vurderede i 2021, at det i alt vil kræve 18,3 milliarder euro at opfylde dets forpligtelser. Revisorerne
fremhæver dog nogle risici vedrørende frister og omkostninger, som der bør tages hensyn til i det
nye ITER-grundscenario, der skal udarbejdes i 2023. Eftersom Rusland er medlem af den
internationale organisation ITER med forpligtelser til at yde årlige bidrag og levere adskillige
komponenter, kan de aktuelle sanktioner mod Rusland også medføre risici for øgede omkostninger
eller forsinkelser.
Revisorerne noterer sig, at fællesforetagenderne i de fleste tilfælde har truffet korrigerende
foranstaltninger som opfølgning på revisionsbemærkningerne fra tidligere år. De bemærker dog
også, at der stadig er brug for at forbedre en række forhold. F.eks. viste revisionsresultaterne
vedrørende tilskudsbetalinger, at personaleomkostninger fortsat er den største kilde til fejl, fordi
beregningsprocessen er kompleks. Med hensyn til gennemførelsesgraden for
fællesforetagendernes aktiviteter bemærker revisorerne, at der er indgået forpligtelser for alle de
midler, der er afsat til fællesforetagendernes forsknings- og innovationsdagsordener under
Horisont 2020, men at et stort antal projekter først vil blive afsluttet i den finansielle periode 20212027. Denne gennemførelse af flere programmer på samme tid kan øge presset på
fællesforetagendernes personale. Generelt advarer revisorerne om personalemæssige
udfordringer, som i sidste ende kan påvirke fællesforetagendernes samlede performance negativt
og måske endda betyde, at de ikke kan varetage deres opgaver.

Baggrundsoplysninger
Revisionsrettens "Årsberetning om EU-fællesforetagenderne for regnskabsåret 2021" indeholder
revisionserklæringer og bemærkninger om de enkelte fællesforetagender og kan fås på
Revisionsrettens websted.
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