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EU's fællesforetagender inden for forskning: "Regnskaberne er 
rigtige, og transaktionerne er for det meste i overensstemmelse 
med reglerne," siger revisorerne  

Den Europæiske Revisionsret har afgivet revisionserklæringer uden forbehold ("blanke" 
erklæringer) om regnskaberne for Den Europæiske Unions otte fællesforetagender inden for 
forskning og godkendt regnskaberne som rigtige. Revisorerne har også afgivet 
revisionserklæringer uden forbehold om de finansielle transaktioner i syv af 
fællesforetagenderne, som overholdt de relevante regler, og en erklæring med forbehold om 
det sidste fællesforetagende. 

Revisorerne har i dag offentliggjort deres årlige revisionsberetninger om følgende EU-
fællesforetagender inden for forskning, dvs. EU's offentlig-private partnerskaber med industrien 
og medlemsstaterne på forskningsområdet: 

- F4E (ITER) - fusionsenergiudvikling 
- BBI - biobaserede industrier 
- 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 
- S2R - Shift2Rail - innovative løsninger til jernbaneprodukter. 

"Fællesforetagenderne spiller en vigtig rolle i forbindelse med gennemførelsen af særlige aspekter 
af Den Europæiske Unions forskningspolitik," siger Kevin Cardiff, det medlem af Den Europæiske 
Revisionsret, der er ansvarligt for revisionen af fællesforetagenderne, "så det er meget vigtigt, 
at de udarbejder pålidelige regnskaber og sikrer, at deres indtægts- og udgiftstransaktioner er i 
overensstemmelse med reglerne. Som revisorer er vi glade for at se, at regnskaberne samlet set er 
rigtige, og at det eneste forbehold vedrørende deres transaktioner gælder et forhold, der er ved at 
blive udfaset".  

Revisorerne konkluderede, at regnskaberne for alle otte fællesforetagender var rigtige, dvs. i alt 
væsentligt gav et retvisende billede af deres finansielle stilling samt af resultaterne af deres 
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transaktioner og pengestrømme i 2016. Endvidere konkluderede de med hensyn til syv af 
fællesforetagenderne, at de transaktioner, der lå til grund for deres regnskaber, var lovlige og 
formelt rigtige, dvs. i overensstemmelse med de relevante regler. For fællesforetagendet ECSEL 
afgav revisorerne en erklæring med forbehold, fordi de ikke kunne opnå høj grad af sikkerhed for, 
at dets interne kontroller vedrørende RP7-tilskudsbetalinger var pålidelige. Dette forhold er 
knyttet til det kontrolsystem, der blev etableret af fællesforetagendets forgængere 
(fællesforetagenderne ENIAC og Artemis). Det er imidlertid ikke relevant i forbindelse med 
tilskudsprojekterne under det nyere Horisont 2020-program. 

Revisorerne gjorde desuden opmærksom på forhold med relation til budgetgennemførelse og 
forvaltning, systemer for intern kontrol og indkøbsprocedurer, som ikke indvirker på deres 
erklæringer. Med hensyn til fællesforetagendet F4E bemærkede revisorerne, at der er taget 
positive skridt til at forbedre forvaltningen og kontrollen af ITER-projektets byggefase, men at der 
stadig er en risiko for yderligere omkostningsstigninger og projektforsinkelser. 

Bemærkninger til redaktører 

Ud over EU, der er repræsenteret ved Kommissionen, har fællesforetagenderne forskellige 
offentlige og private medlemmer fra industrigrupper og forskningsgrupper, som bidrager til 
finansieringen af fællesforetagendernes aktiviteter. De fleste fællesforetagender følger enten en 
topartsmodel med deltagelse af Kommissionen og industri- og forskningspartnere eller en 
trepartsmodel, hvor medlemsstaterne også deltager. Fællesforetagendet F4E har endvidere 
deltagelse af ikke-EU-lande. 

EU-midlerne kommer fra EU's forskningsbudget via det syvende forskningsrammeprogram (RP7) 
og EU's rammeprogram for forskning og innovation (Horisont 2020). Industri- og 
forskningspartnerne yder bidrag i naturalier og kontantbidrag. Fællesforetagendernes samlede 
budget i 2016 var på 1,8 milliarder euro. Ved udgangen af 2016 havde de 633 ansatte. 

Den Europæiske Revisionsret reviderede regnskabernes rigtighed og de underliggende 
transaktioners lovlighed og formelle rigtighed i regnskabsåret 2016 for otte EU-
fællesforetagender inden for forskning. Revisorerne foretog analyser, testede stikprøver af 
indtægts- og udgiftstransaktioner, vurderede de centrale kontroller i fællesforetagendernes 
overvågnings- og kontrolsystemer og brugte arbejde udført af andre revisorer, hvor det var 
relevant. De har i dag også offentliggjort et resumé af deres konstateringer, som bruges af 
Europa-Parlamentet og Rådet eller eventuelle andre dechargemyndigheder. 

Som en prioriteret opgave ud over den årlige revision af regnskaberne har revisorerne i deres 
arbejdsprogram for 2018 planlagt en tværgående gennemgang af fællesforetagenderne med 
henblik på at undersøge, om de tilfører merværdi, og om de er effektive, når det gælder 
gennemførelsen af deres programmer og opfyldelsen af deres mål. 

De årlige beretninger om EU's fællesforetagender inden for forskning, inklusive deres svar, samt 
et resumé af disse beretninger foreligger på Revisionsrettens website på 23 EU-sprog. 

 


