
SV 

 

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens årsrapporter om 
EU:s gemensamma företag. De fullständiga rapporterna och hela sammanfattningen av resultaten finns på 
www.eca.europa.eu. 
 

ECA Press 
Mark Rogerson – Talesperson T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Pressekreterare T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors eca.europa.eu 

 

Pressmeddelande 
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EU:s gemensamma forskningsföretag: uttalanden utan 
reservation för alla utom ett, säger EU:s revisorer 
Europeiska revisionsrätten har godkänt räkenskaperna för 2017 för alla EU:s gemensamma företag 
och gjort uttalanden utan reservation om de finansiella transaktionerna för alla utom ett. När det 
gäller Ecsel, som arbetar med elektroniska komponenter och system, konstaterade revisorerna 
problem som i en del fall gjorde att internkontrollen inte fungerade ändamålsenligt.  

Revisorerna har i dag offentliggjort årsrapporterna för EU:s åtta gemensamma forskningsföretag och 
en sammanfattning av granskningsresultaten. Gemensamma forskningsföretag är EU:s offentlig-
privata partnerskap med näringslivet, forskningsgrupper och medlemsstaterna. De har cirka 700 
anställda och spelar en viktig roll i genomförandet av specifika aspekter av EU:s forskningspolitik. De 
gemensamma företagens totala budget för 2017 uppgick till 2,1 miljarder euro eller omkring 2 % av 
EU:s totala budget. Näringslivs- och forskningspartner lämnar dels naturabidrag genom att genomföra 
de gemensamma företagens operativa verksamhet, dels kontantbidrag till företagens administrativa 
kostnader och driftskostnader. 

”Gemensamma företag är viktiga verktyg för spetsforskning och innovation i EU, eftersom de strävar 
efter att bidra till EU-industrins globala konkurrenskraft”, sade Ildiko Gall-Pelcz, den ledamot av 
Europeiska revisionsrätten som ansvarar för revisionen. ”Vår revision avseende 2017 bekräftade de 
positiva resultat som rapporterats tidigare år. Men vi sätter strålkastarljuset på vissa förhållanden 
som kräver ytterligare uppmärksamhet och anger förbättringsområden när det gäller 
budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen, internkontroller, mobilisering av bidrag från 
näringslivs- och forskningspartner samt Europeiska kommissionens utvärderingar”. 

Revisorerna bedömde alla åtta gemensamma företags räkenskaper som tillförlitliga och godkände 
dem. De gjorde dessutom uttalanden utan reservation om inkomst- och betalningstransaktionerna för 
alla gemensamma företag utom Ecsel, för vilket de, liksom förra året, gjorde ett uttalande med 
reservation när det gällde dess betalningar. Framför allt pekade de på problem i Ecsels 
internkontroller som gjorde att de inte kunde uppnå säkerhet om huruvida de betalningar Ecsel hade 
gjort inom det tidigare ramprogrammet för forskning och utveckling (sjunde ramprogrammet) följde 
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reglerna. Dessa problem påverkar dock inte betalningarna inom det nuvarande programmet 
(Horisont 2020) och kommer följaktligen att gradvis försvinna. 

Revisorerna riktar också uppmärksamheten på EU:s bidrag till kärnfusionsprojektet Iter, som riskerar 
att drabbas av stora kostnadsökningar motsvarande 82 % av det tidigare godkända beloppet på 
6,6 miljarder euro och en försening på 15 år jämfört med den ursprungliga planeringen. De 
konstaterade även brister i det gemensamma företagets budgetplanering. 

De interna kontrollerna av betalningar var i allmänhet ändamålsenliga och höll felnivån under 
väsentlighetsgränsen på 2 %, säger revisorerna. Men flera gemensamma företag uppvisade trots det 
brister i ramen för internkontroll och övervakning och i upphandlings-, bidrags- och 
rekryteringsförfarandena. 

När det gäller avslutandet av sjunde ramprogrammet var de gemensamma företagens 
budgetgenomförande högt (87 %). Genomförandet av budgeten för Horisont 2020 är dock försenat, 
och halvvägs in i programmet ligger genomförandegraden på endast 23 %. 

Ett av de gemensamma företagens viktigaste mål är att mobilisera bidrag från privata näringslivs- och 
forskningsmedlemmar på sina verksamhetsområden, däri ligger deras mervärde. För vissa 
gemensamma företag skapas hävstångseffekten främst genom bidrag från näringslivspartner till 
verksamhet utanför de gemensamma företagens arbetsprogram. Revisorerna har inte mandat att 
granska dessa bidrag. När det gäller det gemensamma företaget för biobaserade industrier 
understryker de dock att det finns en stor risk för att näringslivet inte kommer att kunna lämna sitt 
minimikontantbidrag till driftskostnaderna innan programmet upphör. 

Meddelande till redaktörer 

Europeiska kommissionen är den offentliga medlemmen i de gemensamma företagen och företräder 
EU. Bland de privata medlemmarna finns olika partner från näringslivs- och forskningsgrupperingar. 
Alla gemensamma företag är organiserade enligt en tvåpartsmodell, där kommissionen och privata 
näringslivs- eller forskningspartner deltar, utom Ecsel som bygger på en trepartsmodell där även 
medlemsstaterna deltar. 

Alla EU:s gemensamma företag är belägna i Bryssel, utom F4E som ligger i Barcelona. 

F4E (Fusion 
for Energy) 

Utveckling av fusionsenergi 

BBI Biobaserade industrier 

Clean Sky Miljövänlig lufttransportteknik 

IMI Initiativet för innovativa läkemedel 

FCH Bränsleceller och vätgas 

Sesar Forskningsprogram om flygledningstjänster i det 
gemensamma europeiska luftrummet 

Ecsel Elektroniska komponenter och system för europeiskt 
ledarskap 

Shift2Rail Innovativa järnvägsproduktlösningar 
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En sammanfattning av resultaten av revisionsrättens årliga revision av EU:s gemensamma 
forskningsföretag för budgetåret 2017 och rapporterna om var och en av dem finns på 
revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på engelska och inom kort även på andra språk. 

 

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/ecadefault.aspx

