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Luxemburg den 15 november 2022

EU:s offentlig-privata partnerskap för forskning och innovation får
godkänt av revisorerna
Europeiska revisionsrätten godkänner 2021 års räkenskaper för alla EU:s gemensamma företag
och bekräftar de positiva resultat som rapporterats tidigare år. I det nya
finansieringsprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa, fastställs ambitiösa mål
för budgetperioden 2021–2027. Revisorerna uppmanar de gemensamma företagen att se till att
bidragsmålen för Horisont 2020 uppnås, åtgärda kvarstående brister i de interna kontrollerna
och förbereda sig för nya utmaningar bland annat inom personalplanering och
personalförvaltning.
Gemensamma företag är partnerskap mellan Europeiska kommissionen och näringslivet och i vissa
fall även forskningsorganisationer, mellanstatliga organisationer eller deltagande stater. De
gemensamma företagen finansieras med pengar från EU:s forsknings- och innovationsprogram
(Horisont 2020, Horisont Europa och programmet för ett digitalt Europa) och genom naturabidrag
och andra finansiella bidrag från övriga partner.
”De europeiska offentlig-privata partnerskapen hjälper till att omvandla vetenskaplig kunskap till
marknadsmässiga banbrytande innovationer, och de kan tillgodose behov som näringslivet för
närvarande inte tillgodoser tillräckligt”, säger Ildikó Gáll-Pelcz, den ledamot av revisionsrätten som
ansvarar för revisionen. ”Därför måste de förbereda sig väl för de kommande utmaningarna.”
Under 2021 antog rådet nya förordningar om inrättande av elva gemensamma företag som ska
genomföra åtgärder inom Horisont Europa och programmet för ett digitalt Europa som är de
fleråriga forsknings- och innovationsprogrammen för budgetperioden 2021–2027. De
gemensamma företagen genomför specifika forsknings- och innovationsagendor på områdena
transport, energi, hälsa, biobaserade industrier, viktig digital teknik, superdatorer och smarta
nätverkssystem. Åtta av dem var redan verksamma inom det tidigare programmet (Horisont 2020)
och kommer att fortsätta sin verksamhet inom de nya programmen som nya juridiska enheter med
nya namn och utökade eller något ändrade ansvarsområden. Utöver de redan verksamma
gemensamma företagen har tre nya inrättats: det gemensamma företaget för smarta nät och
tjänster, det gemensamma företaget för global hälsa EDCTP3 och Europeiska kompetenscentrumet
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för cybersäkerhet. Revisionsrätten kommer att granska de tre nya gemensamma företagen för
första gången efter det att de har fått ekonomiskt självbestämmande, vilket förväntas ske 2023.
För budgetperioden 2021–2027 förväntas EU:s finansiering av de gemensamma företagen på
15,1 miljarder euro mobilisera ytterligare bidrag på 19,1 miljarder euro från olika partner
(näringslivet, deltagande stater och internationella organisationer) så att forsknings- och
innovationsprojekt till ett värde av cirka 34,2 miljarder euro kan genomföras.
Det gemensamma företaget Fusion for Energy (F4E), som sorterar under Euratom och står för EU:s
del i genomförandet av kärnfusionsprojektet Iter i Frankrike, uppskattade 2021 de totala
kostnaderna för att fullgöra sina leveransskyldigheter till 18,3 miljarder euro. Revisorerna lyfter
dock fram risker när det gäller tidsfrister och kostnader som bör beaktas i det nya referensscenariot
för Iter från 2023. Eftersom Ryssland är medlem i den internationella Iterorganisationen, med
skyldigheter att lämna årliga bidrag och leverera flera komponenter, kan de nuvarande
sanktionerna mot Ryssland också innebära ytterligare risker i form av ökade kostnader eller
förseningar.
Revisorerna noterar att de gemensamma företagen i de flesta fall har vidtagit korrigerande
åtgärder för att följa upp iakttagelserna från tidigare år. Men de ser också flera saker som behöver
förbättras. Granskningsresultaten gällande stödbetalningar visade till exempel att
personalkostnader fortfarande är den främsta källan till fel på grund av att beräkningsprocessen
är komplex. När det gäller genomförandegraden för de gemensamma företagens verksamhet
noterar revisorerna att fulla åtaganden har gjorts för forsknings- och innovationsagendan inom
Horisont 2020, men ett betydande antal projekt kommer att slutföras först under budgetperioden
2021–2027. Det innebär att flera program genomförs parallellt vilket kan öka arbetsbördan för de
gemensamma företagens personal. Revisorerna varnar generellt för utmaningar på
personalområdet som kan innebära att de gemensamma företagen riskerar att prestera sämre och
kan få problem att fullgöra sina uppgifter.

Bakgrundsinformation
Årsrapporten om EU:s gemensamma företag för budgetåret 2021, med revisionsförklaring och
iakttagelser för varje gemensamt företag, finns på revisionsrättens webbplats.
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