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Förkortningar
Listan med förkortningar innehåller de av EU:s gemensamma företag och andra unionsorgan
som omfattas av den här rapporten.
Förkortning

Benämning

ABAC:

kommissionens centrala system för periodiserad redovisning.

Ares:

kommissionens centrala dokumenthanteringssystem.

Artemis:

det gemensamma företaget Artemis för genomförande av det
gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datorsystem.

BBI:

det gemensamma företaget för biobaserade industrier.

Clean Sky:

det gemensamma företaget Clean Sky.

COMPASS:

kommissionens centrala förvaltningslösning för e-bidrag.

COSO:

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.

Easa:

Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet.

Ecsel:

det gemensamma företaget Ecsel.

EIT:

Europeiska institutet för innovation och teknik.

Eniac:

det gemensamma företaget för europeiska nanoelektronikinitiativet.

EU:

Europeiska unionen.

EUAN:

EU-byråernas nätverk.

EUF-fördraget:

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Euratom:

Europeiska atomenergigemenskapen.

EuroHPC:

det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande
datorsystem.

EVM:

prestationsvärdemetod för att mäta utvecklingen i pågående projekt
(Earned Value Management).

F4E:

det gemensamma företaget Fusion for Energy.

FCH:

det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.
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Förkortning

Benämning

FSE:

Fonden för ett sammanlänkat Europa.

GD Forskning och
innovation:

Europeiska kommissionens generaldirektorat för forskning och
innovation.

Horisont 2020:

Horisont 2020-ramprogrammet för forskning och innovation (2014–
2020).

Ifac:

Internationella revisorsförbundet.

IKT:

informations- och kommunikationsteknik.

IMI:

det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel.

Intosai:

Internationella organisationen för högre revisionsorgan.

ISA:

Ifacs internationella revisionsstandarder.

Issai:

Intosais internationella standarder för högre revisionsorgan.

Iter:

den internationella termonukleära experimentreaktorn.

Iter-IO:

den internationella fusionsenergiorganisationen för gemensamt
genomförande av Iterprojektet.

MUS:

den statistiska urvalsmetoden MUS (Monetary Unit Sampling,
urvalsmetod med beloppsenheter).

Olaf:

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

PMO:

byrån för löneadministration och individuella ersättningar.

Sesar:

det gemensamma företaget för forskningsprojektet om
flygledningstjänster i det gemensamma europeiska luftrummet.

Shift2Rail:

det gemensamma företaget Shift2Rail (europeiskt järnvägsinitiativ).

sjunde
ramprogrammet:

sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (2007–
2013).

TEN-T:

programmet för transeuropeiska transportnät.
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Kapitel 1
EU:s gemensamma företag och revisionsrättens
revision

6

Inledning
1.1. Europeiska revisionsrätten är extern revisor av Europeiska unionens finanser . I den
1

egenskapen agerar vi som oberoende väktare av EU-medborgarnas ekonomiska intressen
genom att bidra till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning. Mer information om vårt arbete
finns i våra verksamhetsrapporter, årsrapporter om genomförandet av EU:s budget, särskilda
rapporter, översikter och yttranden över ny eller uppdaterad EU-lagstiftning eller över andra
beslut med effekter på den ekonomiska förvaltningen.

1.2. Inom ramen för detta uppdrag granskar vi årsredovisningen och de underliggande

transaktionerna för EU:s gemensamma företag, som är offentlig-privata partnerskap inrättade
i enlighet med artikel 187 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget)
och, när det gäller det gemensamma företaget Fusion for Energy (F4E), artiklarna 45–51 i
fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratomfördraget).

1.3. I denna rapport presenteras resultaten av vår revision av de gemensamma företagen
för budgetåret 2020. Rapporten är strukturerad enligt följande:
o

I kapitel 1 beskrivs de gemensamma företagen och vår revision.

o

I kapitel 2 presenteras de övergripande granskningsresultaten.

o

Kapitel 3 innehåller revisionsförklaringen för vart och ett av de nio gemensamma
företagen med våra uttalanden och iakttagelser om dels tillförlitligheten i deras
räkenskaper, dels lagligheten och korrektheten i de underliggande transaktionerna,
liksom alla upplysningar och iakttagelser som inte påverkar uttalandena.

1.4. Sammantaget bekräftar vår revision av de gemensamma företagen för det budgetår

som slutade den 31 december 2020 de positiva resultat som rapporterats de föregående åren.
I de revisionsförklaringar som utfärdats för vart och ett av de gemensamma företagen har vi

o

gjort uttalanden utan reservation om räkenskapernas tillförlitlighet för samtliga nio
gemensamma företag,

o

gjort uttalanden utan reservation om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som
ligger till grund för räkenskaperna för samtliga nio gemensamma företag.

1.5. Vi har dock lyft fram områden där det finns utrymme för förbättringar i punkterna
under övriga upplysningar och genom kommentarer och iakttagelser som inte påverkar
revisionsuttalandena.

1

Artiklarna 285–287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),
EUT L 326, 26.10.2012, s. 169–171.
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EU:s gemensamma företag
Offentlig-privata partnerskap som ett kraftfullt verktyg för att
främja forskning och innovation i Europa

1.6. Gemensamma företag är partnerskap mellan kommissionen och näringslivet och i

vissa fall även forskningsorganisationer eller mellanstatliga organisationer. De inrättas enligt
artikel 187 i EUF-fördraget, eller när det gäller det gemensamma företaget F4E enligt
artiklarna 45–51 i Euratomfördraget, och syftar till att stödja marknadsdrivna projekt inom
strategiska forsknings- och innovationsområden. Figur 1.1 visar de nio gemensamma företagen
och inom vilka särskilda forsknings- och innovationsområden de är verksamma.

Figur 1.1 – EU:s gemensamma företag

DIGITALISERING

Källa: Revisionsrätten.
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1.7. De gemensamma företagen utgör separata juridiska personer och antar sin egen

forskningsagenda samt beviljar finansiering främst genom ansökningsomgångar. Ett undantag
är F4E, det gemensamma företag som ansvarar för EU:s bidrag till projektet med den
internationella termonukleära experimentreaktorn (Iter), och det gemensamma företaget för
ett europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC), som huvudsakligen gör upphandlingar
för förvärv och underhåll av europeiska superdatorer.

1.8. Inom sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling, och på

kommissionens förslag, antog rådet förordningar om inrättande av de sex första gemensamma
företagen: det gemensamma företaget för forskningsprojektet om flygledningstjänster i det
gemensamma europeiska luftrummet (Sesar), Clean Sky, initiativet för innovativa läkemedel
(IMI), bränsleceller och vätgas (FCH), nanoelektronik (Eniac) och inbyggda system (Artemis).

1.9. Alla gemensamma företag som inrättades inom sjunde ramprogrammet förlängdes

2014 inom Horisont 2020-programmet med tio år (dvs. till 2024), och EU:s samlade
ekonomiska bidrag till de gemensamma företagen fördubblades. Dessutom skapades två nya
gemensamma företag – biobaserade industrier (BBI) och Shift2Rail – medan Artemis och Eniac
slogs samman till det gemensamma företaget för elektroniska komponenter och system för
europeiskt ledarskap (Ecsel) (se figur 1.2).
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Figur 1.2 – Utvecklingen av europeiska gemensamma företag

ÖVERGÅNG TILL
SJÄLVSTÄNDIGHET
ÖVERGÅNG TILL
SJÄLVSTÄNDIGHET

ÖVERGÅNG TILL
SJÄLVSTÄNDIGHET

ÖVERGÅNG TILL
SJÄLVSTÄNDIGHET

ÖVERGÅNG TILL
SJÄLVSTÄNDIGHET

ÖVERGÅNG TILL
SJÄLVSTÄNDIGHET

ÖVERGÅNG TILL
SJÄLVSTÄNDIGHET

ÖVERGÅNG TILL
SJÄLVSTÄNDIGHET

Källa: Kommissionen, på grundval av rådets förordningar om inrättande av de gemensamma företagen,
ändrad av revisionsrätten.

1.10. De enskilda gemensamma företagen skiljer sig åt när det gäller forsknings- och

innovationsområden, mål och finansiering. Tabell 1.1 ger en översikt över de nio befintliga
gemensamma företagen.
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Tabell 1.1 – Översikt över EU:s gemensamma företag

Självständigt år

Slutlig budget för 2020
(miljoner euro)

Totalt antal anställda i slutet
av 2020
(tillfälligt anställda,
kontraktsanställda,
utstationerade nationella
experter)

Sesar

Det gemensamma
företaget för forskning
om
Flyglednings-tjänster
flygledningstjänster i
det gemensamma
europeiska luftrummet

2007

119,5

42

Horisont 2020, FSE

GD Transport och
rörlighet

Clean Sky

Gemensamma
företaget Clean Sky

Miljövänliga flygplan

2006

356,6

44

Horisont 2020

GD Forskning och
innovation

IMI

Det gemensamma
företaget för initiativet
Innovativa läkemedel
för innovativa
läkemedel

2009

241,6

56

Sjunde
ramprogrammet,
Horisont 2020

GD Forskning och
innovation

FCH

Det gemensamma
företaget för
bränsleceller och
vätgas

2010

103,8

29

Sjunde
ramprogrammet,
Horisont 2020

GD Forskning och
innovation

Ecsel

Det gemensamma
företaget för
Elektroniska
elektroniska
komponenter och
komponenter och
system
system för europeiskt
ledarskap

2014

215,8

31

Sjunde
ramprogrammet,
Horisont 2020

GD Kommunikationsnät,
innehåll och teknik

BBI

Det gemensamma
Biobaserade industrier
företaget för
biobaserade industrier

2015

196,6

23

Horisont 2020

GD Forskning och
innovation

Shift2Rail

Det gemensamma
företaget för
Europeisk
innovativa
järnvägstrafik
järnvägsproduktlösnin
gar

2016

75,8

24

Horisont 2020

GD Transport och
rörlighet

EuroHPC

Det gemensamma
företaget för ett
europeiskt
högpresterande
datorsystem

Utveckling av
superdatorer och
stordatabehandling

2020

181,5

15

Horisont 2020, FSE

GD Kommunikationsnät,
innehåll och teknik

F4E

Det gemensamma
företaget Fusion for
Energy (Iter)

Utveckling och
demonstration av
fusionsenergi

2008

816,4

453

Euratom

GD Energi

Gemensamt företag

Forsknings-område

Bränsleceller och
vätgas

Ramprogram för
forskning med
utbetalningar under
2020

Partner-GD

Källa: Revisionsrätten, baserat på uppgifter från de gemensamma företagen.

Gemensamma företag med verksamhet inom Horisont 2020

1.11. Dessa gemensamma företag genomför specifika delar av forsknings- och

innovationsstrategin inom Horisont 2020 på områdena transport, energi, hälsa, biobaserade
industrier och elektroniska komponenter och system.
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1.12. Det gemensamma företaget Clean Sky utvecklar nya generationer av miljövänligare
flygplan. Till de främsta resultaten så här långt kan räknas demonstratorn för en öppen rotor,
laminarvingar, innovativa rotorblad och en högkompressionsmotor för lätta helikoptrar,
innovativa issensorer och avancerade flygelektroniksystem.

1.13. Det gemensamma företaget IMI påskyndar utvecklingen av innovativa läkemedel,

särskilt på områden där inte alla medicinska eller sociala behov tillgodosetts. Till de främsta
resultaten så här långt hör ett alleuropeiskt nätverk med hundratals sjukhus och laboratorier
som ska främja utvecklingen av antibiotika, tester för att förbättra läkemedelssäkerheten, en
ny metod för kliniska prövningar av demensbehandlingar, en ökad förståelse för de
underliggande orsakerna till sjukdomar såsom diabetes, ledgångsreumatism och svår astma
samt utvecklingen av behandlingar och diagnostik för bekämpning av coronavirusinfektioner.

1.14. Det gemensamma företaget Shift2Rail ägnar sig åt järnvägsinnovation för att

förverkliga det gemensamma europeiska järnvägsområdet. Företagets främsta mål är bland
annat att halvera järnvägstransporternas livscykelkostnader, fördubbla järnvägskapaciteten
och höja tillförlitligheten och punktligheten med upp till 50 %.

1.15. Det gemensamma företaget för forskning om flygledningstjänster i det

gemensamma europeiska luftrummet (Sesar) tar fram nästa generations flygledningstjänster i
enlighet med den vision som beskrivs i den europeiska generalplanen för flygledningstjänst och
tillhandahåller europeisk samordning för global driftskompatibilitet genom Internationella
civila luftfartsorganisationen. Till de främsta resultaten så här långt kan räknas världens första
flygning i fyra dimensioner (3D + tid), flygledningstjänster på distans, fri ruttläggning för att
minska antalet flygningar och mängden bränsleutsläpp samt smidigt informationsutbyte
mellan alla leverantörer och användare av flygledningsinformation.

1.16. Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH) utvecklar rena

lösningar för transport, energi och lagring. Till de främsta resultaten så här långt räknas
utbyggnaden av bränslecellsdrivna bussar för rena kollektivtransporter, upprättandet av en
EU-värdekedja för bränslecellsstackar med bättre prestanda och lägre kostnad, utvecklingen av
elektrolystekniken för produktion av grön vätgas, utvecklingen och kommersialiseringen av
små kraftvärmeinstallationer för leverans av värme och el till hushåll samt bättre prestanda
och hållbarhet hos material och lägre kostnader för komponenter och system. Sedan 2016
driver FCH även ett regionalt initiativ där över 90 regioner och städer samt 55
näringslivspartner deltar. Initiativet ska främja synergier och smart specialisering i Europa.

1.17. Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) genomför ett program

för forskning och innovation i Europa som bedömer tillgången på förnybara biologiska resurser
som kan användas för produktion av biobaserat material, och på den grunden stöder BBI
upprättandet av hållbara biobaserade värdekedjor. Till de främsta resultaten så här långt kan
räknas framtagandet av ett sortiment med innovativa biobaserade produkter.

12

1.18. Det gemensamma företaget för elektroniska komponenter och system för

europeiskt ledarskap (Ecsel) är ett finansieringsprogram enligt trepartsmodell –
EU/branschorganisationer/deltagande stater – som stöder utveckling av elektroniska
komponenter och system i världsklass. Ecsel bidrar väsentligt till att forma den digitala
innovationen genom att främja smarta och hållbara lösningar inom viktiga sektorer såsom
rörlighet, hälsa, miljö, energi och det digitala samhället. Det är därmed ett strategiskt program
i linje med målen för den ”europeiska gröna given” och ”ett Europa rustat för den digitala
tidsåldern” samtidigt som det främjar en övergripande konkurrenskraftig tillverkningskapacitet
i EU.

1.19. Det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem

(EuroHPC) är ett gemensamt initiativ där EU och andra europeiska länder deltar för att
utveckla ett ekosystem med superdatorer av världsklass i Europa. EuroHPC blev självständigt
den 23 september 2020 och granskades för första gången med avseende på budgetåret 2020.

F4E med verksamhet inom Euratom

1.20. Iterprojektet inleddes officiellt 1988, även om koncept- och designverksamheten då

redan hade bedrivits i flera år. Den 21 november 2006 kom projektdeltagarna formellt överens
om att bygga och driva en experimentanläggning för att demonstrera fusionskraftens
vetenskapliga bärkraft som en framtida hållbar energikälla. Iteravtalet trädde i kraft den
24 oktober 2007, då den internationella fusionsenergiorganisationen för gemensamt
genomförande av Iterprojektet (Iter-IO) fick status som juridisk person. Organisationen har sitt
säte i Saint-Paul-lès-Durance (Frankrike) och den stora fusionsanläggningen håller på att
byggas i Cadarache (Frankrike).

1.21. Sju globala partner deltar i Iterprojektet: EU, som företräds av Europeiska

atomenergigemenskapen (Euratom) 2, Förenta staterna, Ryssland, Japan, Kina, Sydkorea och
Indien. EU 3 är den ledande partnern med sin andel på 45 % av byggkostnaderna. De övriga
Itermedlemmarna står för cirka 9 % var (se figur 1.3). Kostnadsfördelningen kommer att
ändras i den operativa fasen, då EU kommer att stå för 34 % av driftskostnaderna.

1.22. Omkring 90 % av medlemmarnas bidrag består av naturabidrag. Det innebär att

medlemmarna i stället för att överföra pengar bidrar med komponenter, system och
byggnader direkt till Iter-IO. Uppbyggnaden av Iter omfattar över 10 miljoner komponenter
och system. Fördelningen av naturabidrag till tillverkningsarbetet grundar sig både på
medlemmarnas intressen och deras tekniska och industriella kapacitet. Tillverkningen av
2

Medlemmarna i Euratom är EU:s medlemsstater och de associerade länderna Schweiz och
Förenade Kungariket.

3

EU:s medlemsstater och de associerade länderna Schweiz och Förenade Kungariket.
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nyckelkomponenter (se figur 1.3) är brett fördelad. Till exempel är tillverkningen av
vakuumbehållarsektorer fördelad mellan EU (fem sektorer) och Sydkorea (fyra sektorer),
medan den centrala solenoiden är ett samarbete mellan Förenta staterna och Japan.
Tillverkningen och prövningen av divertorer delas mellan EU, Ryssland och Japan. Indien och
Förenta staterna delar ansvaret för kryostatkammare och kylvattensystem.
Skyddsmantelsystemet kommer att tillverkas av Kina, EU, Sydkorea, Ryssland och Förenta
staterna, och avslutningsvis deltar samtliga medlemmar utom Indien i tillverkningen av
Itermagneter.

Figur 1.3 – Itermedlemmarnas bidrag
Kryostatkammare

Ryssland

Montering

Indien

Kylvattensystem

Förenta staterna

Övriga

EU

Kina

Magnetsystem
och solenoid

CODAC – diagnos

Energidistribution

Sydkorea

Japan

Fördelning av
Itermedlemmarnas
naturabidrag

Byggnader

Vakuumbehållarens inre
komponenter, skyddsmantel
och divertor

Uppdelning av Iters
nyckelkomponenter och system

Källa: Revisionsrätten, på grundval av information från Iter-IO och F4E.

1.23.

Omkring 75 % av dessa investeringar går till att skapa ny kunskap och avancerade
material och tekniker. Detta ger den europeiska högteknologiska industrin och små och
medelstora företag en värdefull möjlighet att förnya och utveckla spin off-produkter som kan
användas på andra områden än fusion, till exempel inom den bredare energisektorn eller
luftfartssektorn och till högteknologiska instrument som skannrar för kärnmagnetisk resonans
(NMR).

1.24. Det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi (F4E)

inrättades i april 2007 för en period på 35 år och är det interna organ som ansvarar för Europas
bidrag till Iterprojektet. Företagets huvuduppgifter är att förvalta Euratoms bidrag till Iter-IO,
som ansvarar för genomförandet av Iterprojektet, och att säkerställa verksamheten med Japan
enligt strategin med bredare inriktning för att snabbt kunna börja utnyttja fusionsenergi.
Företaget samordnar verksamheten och genomför de upphandlingar som krävs för att
förbereda byggandet av en fusionsreaktor för demonstrationsändamål och andra anläggningar
på fusionsområdet, däribland den internationella anläggningen för bestrålning av
fusionsmaterial.

1.25. F4E finansieras huvudsakligen av Euratom (cirka 80 %) och Iters värdmedlemsstat

Frankrike (cirka 20 %). Kommissionens senaste uppskattning (2018) av den totala
Euratombudget som F4E behöver för att finansiera den europeiska delen av Iterprojektets
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genomförande uppgår till cirka 15 miljarder euro (i löpande priser). I beloppet ingår kostnaden
för att driva kärnenergiverksamheten från 2028 till 2035 4. Värdmedlemsstaten (Frankrike) och
medlemsstaterna i Euratom (inklusive de associerade länderna Schweiz och Förenade
kungariket) ska bidra med ytterligare 3,3 miljarder euro (i löpande priser).

1.26. Den 31 januari 2020 lämnade Förenade kungariket EU och Euratom.

Övergångsperioden för förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal med Euratom gick enligt
utträdesavtalet ut den 31 december 2020. Förenade kungariket kommer att bli associerad
medlem i Euratom på lika villkor som fullvärdiga medlemsstater så snart protokollet om
Förenade kungarikets associering till EU-program som åtföljer handels- och samarbetsavtalet
mellan EU och Förenade kungariket har ratificerats. I februari 2021 godkände rådet cirka
5,6 miljarder euro (i löpande priser) som Euratoms bidrag till F4E för den fleråriga
budgetramen 2021–2027.

De gemensamma företagen ligger i Europeiska unionen

1.27. Sju gemensamma företag ligger i Bryssel (Sesar, Clean Sky, IMI, FCH, Ecsel, BBI och
Shift2Rail). EuroHPC har sitt säte i Luxemburg och F4E i Barcelona, Spanien (se figur 1.4).

4

Uppskattningarna grundar sig på rådets beslut 2013/791/Euratom och (Euratom) 2021/281
om ändring av beslut 2007/198/Euratom om inrättande av ett europeiskt gemensamt
företag för Iter och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta
företag för perioden 2007 till 2027 samt på rådets slutsatser 7881/18 och tillhörande
arbetsdokument från kommissionens avdelningar för kärnenergiverksamheten under
perioden 2028 till 2035.
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Figur 1.4 – Gemensamma företag i Europeiska unionen 2020

Belgien, Bryssel
Sesar
Clean Sky
IMI
FCH
Ecsel
BBI
Shift2Rail

Luxemburg
EuroHPC

Spanien,
Barcelona
F4E

Frankrike,
Cadarache
Iter

Källa: Revisionsrätten.

1.28. Företrädare för näringslivet och forskningsorganisationer över hela världen deltar i

genomförandet av de gemensamma företagens forsknings- och innovationsverksamhet. Cirka
88,5 % av företagens medel används till medfinansiering av verksamhet som bedrivs av
deltagare från EU-medlemsstater och cirka 11,5 % till medfinansiering av verksamhet som
bedrivs av deltagare från länder utanför EU (se figur 1.5).
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Figur 1.5 – De gemensamma företagens deltagare kommer från hela
världen
Deltagare från EU-länder
88,5 % av EU:s bidrag
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Deltagare från länder utanför EU
11,5 % av EU:s bidrag
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Källa: Revisionsrätten, baserat på uppgifter från Corda.

Gemensamma företag med verksamhet inom sjunde
ramprogrammet och Horisont 2020 styrs enligt en två- eller
trepartsmodell

1.29. De gemensamma företagen bygger på samma rättsliga struktur, men varje

gemensamt företag har särskilda egenskaper för att bedriva innovations- och
forskningsverksamhet i olika sektorer som är uppbyggda kring olika marknader. De flesta styrs
enligt en tvåpartsmodell, där kommissionen och de privata partnerna från näringslivet (i några
fall även forskningen) sitter i styrelsen och bidrar till det gemensamma företagets
verksamheter (Clean Sky, IMI, FCH, BBI och Shift2Rail). De övriga tillämpar en trepartsmodell,
där deltagande stater eller mellanstatliga organisationer, kommissionen och i de flesta fall
privata partner sitter i styrelsen och bidrar till det gemensamma företagets verksamheter
(Ecsel, Sesar och EuroHPC).
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1.30. I figur 1.6 visas de gemensamma företagens övergripande styrningsstruktur.
Figur 1.6 – Övergripande styrningsstruktur för de gemensamma
företagen
Övergripande styrningsstruktur för de gemensamma företagen

Rådgivande grupp med
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Sekretariat och
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Operativ
avdelning

Kommunikation och
intressenter

Finansiell kontroll

Källa: Revisionsrätten.

Forsknings- och innovationsverksamhet som gemensamma
företag bedriver inom sjunde ramprogrammet och Horisont
2020 finansieras gemensamt av alla medlemmar

1.31. Alla medlemmar bidrar till finansieringen av de gemensamma företagens forsknings-

och innovationsverksamhet. Å ena sidan tillhandahåller kommissionen kontanta medel från
sjunde ramprogrammet och Horisont 2020 för EU:s medfinansiering av de gemensamma
företagens forsknings- och innovationsprojekt. Sesar fick också finansiering från programmet
för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) 5 under den förra fleråriga budgetramen (2007–
2013). Sesar och EuroHPC har fått ytterligare finansiering från Fonden för ett sammanlänkat
Europa (FSE) 6 under den fleråriga budgetramen 2014–2020. Å andra sidan bidrar privata
partner från näringsliv och forskning med naturabidrag genom att genomföra de forskningsoch innovationsverksamheter som de investerar sina egna ekonomiska resurser,
personalresurser, tillgångar och tekniker i. I vissa fall bidrar deltagande stater eller
mellanstatliga organisationer också ekonomiskt till det gemensamma företagets verksamhet.
5

350 miljoner euro.

6

Sesar: 10 miljoner euro; EuroHPC: 100 miljoner euro.
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Både EU och dess partner ger kontantbidrag till finansieringen av de gemensamma företagens
administrativa kostnader.

1.32. När det gäller den fleråriga budgetramen 2007–2013 genomför gemensamma

företag cirka 3,6 miljarder euro eller omkring 7 % av sjunde ramprogrammets samlade budget.
De privata partnernas naturabidrag måste minst motsvara beloppet av EU:s medfinansiering,
och EU-finansieringen på 3,6 miljarder euro mobiliserar därmed cirka 8,7 miljarder euro till
forsknings- och innovationsprojekt inom sjunde ramprogrammet.

1.33. Under den fleråriga budgetramen 2014–2020 genomför gemensamma företag cirka

7,7 miljarder euro eller 10 % av Horisont 2020:s samlade budget. Men som visas i figur 1.7
förväntas denna EU-finansiering mobilisera omkring 19,7 miljarder euro till forsknings- och
innovationsprojekt inom de Horisont 2020-områden som har tilldelats gemensamma företag. I
detta belopp ingår de deltagande staternas direkta bidrag till Ecsel och EuroHPC.

Figur 1.7 – EU:s kontantbidrag till gemensamma företag och mobilisering
av övriga medlemmars naturabidrag inom Horisont 2020
De gemensamma företagens ekonomiska resurser
19,7 miljarder euro

Horisont 2020
76,4 miljarder euro

EU:s
Övriga medlemmars Övriga medlemmars
naturabidrag till
naturabidrag till
kontantbidrag
kompletterande
operativ verksamhet 7,7 miljarder euro
verksamhet
8,8 miljarder euro
3,1 miljarder euro

Källa: Revisionsrätten.

1.34. När det gäller Horisont 2020 fastställer de gemensamma företagens respektive

inrättandeförordningar det högsta beloppet för EU:s kontantbidrag och det lägsta beloppet för
privata medlemmars och övriga partners naturabidrag och/eller kontantbidrag 7 till företagens
forsknings- och innovationsagenda inom Horisont 2020 (se figur 1.8).

7

När det gäller Sesar fastställs bidragen från privata partner och Eurocontrol i separata avtal.
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Figur 1.8 – Medlemmarnas bidrag till gemensamma företag under deras
livstid (i miljoner euro)
Horisont 2020
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Källa: Revisionsrätten.

1.35. Inom Horisont 2020 finns det två typer av bidrag från privata medlemmar:

”naturabidrag till operativ verksamhet” och ”naturabidrag till kompletterande verksamhet”. Se
ruta 2.1 för närmare information.

1.36. För 2020 uppgick den totala betalningsbudgeten för alla gemensamma företag till

2,3 miljarder euro (2019: 1,9 miljarder euro). För 2020 var betalningsbudgeten för de åtta
gemensamma företag som genomför forsknings- och innovationsverksamhet 1,5 miljarder
euro (2019: 1,2 miljarder euro) och 0,8 miljarder euro för F4E (2019: 0,7 miljarder euro).

1.37. I slutet av 2020 hade de gemensamma företagen med verksamhet inom

Horisont 2020-programmet 241 anställda (tillfälligt anställda och kontraktsanställda) och nio
utstationerade nationella experter (2019: 229 anställda och åtta utstationerade nationella
experter). F4E hade 433 anställda (tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda) och
två utstationerade nationella experter (2019: 437 anställda och två utstationerade nationella
experter). Antalet tillsatta tjänster vid utgången av 2019 och 2020 visas i figur 1.9.
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Figur 1.9 – Antalet tillsatta tjänster vid utgången av 2019 och 2020
Översikt över de gemensamma företagens anställda
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Källa: Revisionsrätten, baserat på uppgifter från de gemensamma företagen.

De gemensamma företagen har enhetliga arrangemang för
budget och beviljande av ansvarsfrihet

1.38. Europaparlamentet och rådet ansvarar för de gemensamma företagens årliga
budgetförfarande och årliga förfarande för beviljande av ansvarsfrihet. En tidslinje över
förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet visas i figur 1.10.

Figur 1.10 – Årligt förfarande för beviljande av ansvarsfrihet
Revisionsrätten antar
preliminära
iakttagelser om
gemensamma företag

Revisionsrätten överlämnar sin
årsrapport om gemensamma
företag och
revisionsförklaringen till
Europaparlamentet och rådet

Rådet antar sina
rekommendationer om beviljande
av ansvarsfrihet för gemensamma
företag och överlämnar dem till
Europaparlamentet

senast 1 juni n+1

senast 15 november n+1

senast mitten av februari n+2

senast 1 mars n+1

senast 1 juli n+1

De gemensamma
företagen överlämnar
sina preliminära
räkenskaper till
revisionsrätten

De gemensamma
företagen antar sina
slutliga räkenskaper

Källa: Revisionsrätten.

mellan december n+1 och
slutet av januari n+2

senast slutet av
mars n+2

Utfrågningar av direktörerna för
de gemensamma företagen inför
Europaparlamentets
budgetkontrollutskott och rådets
budgetkommitté

Europaparlamentets
betänkanden antas vid
plenarsammanträdet –
Europaparlamentet
beslutar att bevilja
ansvarsfrihet eller skjuta
upp beslutet
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Vår revision
I vårt uppdrag ingår att granska de gemensamma företagens
årsredovisningar och underliggande transaktioner

1.39. I enlighet med artikel 287 i EUF-fördraget har vi granskat
a)

årsredovisningarna för alla nio gemensamma företag för det budgetår som slutade den
31 december 2020,

b)

lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna.

1.40. Baserat på resultaten av vår revision avger vi för varje gemensamt företag en

revisionsförklaring till Europaparlamentet och rådet om räkenskapernas tillförlitlighet och de
underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Där så är lämpligt kompletterar vi
revisionsförklaringarna med viktiga granskningsiakttagelser (se kapitel 3).

1.41. I enlighet med artiklarna 70.6 och 71 i EU:s budgetförordning har alla gemensamma
företag anlitat oberoende externa revisionsbyråer för att granska räkenskapernas
tillförlitlighet. I enlighet med internationella revisionsstandarder granskade vi kvaliteten på
revisionsbyråernas arbete och uppnådde tillräcklig säkerhet om att vi kunde förlita oss på
deras arbete när vi formulerade våra revisionsuttalanden om tillförlitligheten i de
gemensamma företagens årsredovisningar för 2020.

Vår revision identifierar och behandlar de centrala riskerna

1.42. Våra revisioner är utformade för att behandla de centrala risker som identifieras.

Vid den årliga revisionen av de gemensamma företagens årsredovisningar och underliggande
transaktioner 2020 beaktades vår riskbedömning för 2020, som nedan presenteras i korthet.

Risken när det gäller räkenskapernas tillförlitlighet är låg till medelhög

1.43. Sammantaget anser vi att risken när det gäller räkenskapernas tillförlitlighet är låg.

De gemensamma företagens räkenskaper upprättas med tillämpning av de redovisningsregler
som antagits av kommissionens räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna
redovisningsstandarder för den offentliga sektorn. Vi noterade förseningar (BBI) och brister
(Ecsel och EuroHPC) i rapporteringsförfarandet för naturabidrag.
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Risken när det gäller lagligheten och korrektheten i intäkterna är
sammantaget låg

1.44. De gemensamma företagens intäkter under 2019 bestod främst av ekonomiska
bidrag från kommissionens budgetar för Horisont 2020 och Euratom. I enlighet med sina
förordningar kommer de gemensamma företagen och budgetmyndigheterna överens om
budgetar och resulterande intäkter under den årliga budgetprocessen.

Risken när det gäller lagligheten och korrektheten i kostnaderna för
personal och administration är sammantaget låg

1.45. Risken när det gäller lagligheten och korrektheten i kostnaderna för personal och

administration bedömdes vara låg eftersom de huvudsakligen består av rutinutbetalningar.
Dessutom administreras lönerna av kommissionens byrå för löneadministration och
individuella ersättningar (PMO), som vi granskar inom ramen för särskilda bedömningar av
administrativa kostnader. Vi har inte konstaterat några väsentliga fel på området
personalkostnader under senare år. Risken när det gäller lagligheten och korrektheten i
rekryteringsförfaranden var generellt låg, men höjdes till medelhög för gemensamma företag
som rekryterade mer personal under sitt första verksamhetsår (EuroHPC) och där vi tidigare
har funnit brister i rekryteringsförfarandena (F4E).

Risken när det gäller lagligheten och korrektheten i driftskostnaderna är
sammantaget medelhög

1.46. För mellanliggande och slutliga stödbetalningar bedömdes risken som medelhög

eftersom de baseras på stödmottagarnas kostnadsdeklarationer som i allmänhet är komplexa.
För stödbetalningar inom Horisont 2020 måste endast mottagaren av slutbetalningar lämna
intyg om redovisningen 8 (principen om förtroende). När det gäller förfaranden för
bidragstilldelning är risken generellt sett låg. Risken ansågs dock vara medelhög för EuroHPC,
som inte fastställde sin process för bidragstilldelning förrän 2019.

8

Intyget om redovisningen är en faktabaserad rapport som utfärdas av en oberoende revisor
eller offentlig tjänsteman. Syftet med intyget är att kommissionen eller det
bidragsbeviljande EU-organet ska kunna kontrollera om de kostnader som tagits upp i
redovisningen är stödberättigande. Inom ramen för Horisont 2020 måste ett separat intyg
om redovisningen lämnas för varje stödmottagare (och tillhörande tredje part) som begär
sammanlagt 325 000 euro eller mer i ersättning för direkta faktiska kostnader och
enhetskostnader. När det gäller Horisont 2020 ska i princip ett enda intyg om redovisningen
per stödmottagare för hela projektet lämnas in i samband med avslutandet tillsammans
med slutrapporten.
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1.47. När det gäller kontraktsbetalningar och förfaranden för offentlig upphandling

bedömdes risken vara låg för de gemensamma företag som genomför verksamheter inom
sjunde ramprogrammet och Horisont 2020, eftersom de endast genomför ett begränsat antal
sådana förfaranden. Risken höjdes till medelhög för F4E, på grund av komplexa
upphandlingsförfaranden för kontrakt med höga värden, och för EuroHPC, som inte fastställde
sin upphandlingsprocess förrän 2019.

Risken när det gäller budgetförvaltningen är låg till medelhög

1.48. Risken bedömdes som låg till medelhög på grund av brister som noterades i

planeringen och övervakningen av budgeten och som berodde antingen på de komplexa och
fleråriga kontrakten (F4E och EuroHPC) och stödåtgärderna inom Horisont 2020, eller på det
faktum att gemensamma företag med verksamhet inom Horisont 2020 inte tar full hänsyn till
de ackumulerade outnyttjade betalningsbemyndigandena från tidigare år när de fastställer
årets budgetbehov (Sesar, Ecsel och IMI).

Risken när det gäller sund ekonomisk förvaltning är låg till medelhög

1.49.

Bedömningen av en sund ekonomisk förvaltning är visserligen inget uttryckligt
revisionsmål, men vi har vid tidigare revisioner noterat problem gällande sund ekonomisk
förvaltning inom områdena stödutformning och F4E:s personal- och projektförvaltning.

Andra risker

1.50. Reserestriktionerna till följd av covid-19-pandemin hindrade oss från att utföra

kontroller på plats och intervjua revisionsobjektens anställda personligen och gjorde det
betydligt svårare att få tillgång till originalhandlingar. Dessa åtgärder ersattes med
skrivbordsgranskningar och intervjuer med revisionsobjekt på distans. Även om frånvaron av
kontroller på plats kan öka risken för att fel inte upptäcks inhämtade vi ändå tillräckliga bevis
från våra revisionsobjekt för att kunna slutföra vårt arbete och dra slutsatser om det.
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Vår revisionsmetod för stödbetalningar

1.51. År 2018 och 2019 kontrollerade revisionsrätten ett urval av efterhandsrevisioner

som hade utförts av den gemensamma revisionstjänsten vid kommissionens GD forskning och
innovation och dess kontrakterade externa revisionsbyråer. Såsom rapporterats i respektive
kapitel av revisionsrättens årsrapporter för 2018, 2019 och 2020 9 framkom vid dessa kontroller
kvarstående brister i revisionskvaliteten och metodskillnader, vilket innebar att felprocenten
för betalningar inom Horisont 2020 hade underskattats. Dessutom kan den procentsats för
kvarstående fel som de gemensamma företagen inom Horisont 2020 rapporterat i sina
respektive årliga verksamhetsrapporter inte direkt jämföras med den felprocent för
kommissionens forskningskostnader som rapporteras i revisionsrättens årsrapport för 2020 10.

1.52. Vid vår revision av de gemensamma företagens stödbetalningar kompletterade vi

därför den säkerhet vi kunnat uppnå från efterhandsrevisionerna med en detaljerad revision
hos stödmottagarna (direkt substansgranskning) av ett urval av de gemensamma företagens
stödbetalningstransaktioner. Transaktionerna valdes ut slumpvis (med MUS-metoden) från en
population med alla mellanliggande och slutliga stödbetalningar som gjorts under 2020 av de
sju gemensamma företag som genomför projekt inom sjunde ramprogrammet och Horisont
2020 11.

1.53. Vi baserade vårt uttalande om lagligheten och korrektheten i de underliggande

betalningarna för varje gemensamt företag på separata bedömningar av följande kvantitativa
komponenter:
a)

Det gemensamma företagets representativa felprocent och procentsats för kvarstående
fel baserat på resultaten av kommissionens efterhandsrevision av företagets

9

Se kapitel 5 (punkterna 5.31–5.34) i revisionsrättens årsrapport för 2018, kapitel 4
(punkterna 4.28 och 4.29) i revisionsrättens årsrapport för 2019 och kapitel 4
(punkterna 4.23–4.30) i revisionsrättens årsrapport för 2020, där vi rapporterade att
kommissionens gemensamma revisionstjänst använder en annan metod än revisionsrätten
och beräknar en representativ felprocent för varje granskad Horisont 2020-transaktion
utifrån det totala beloppet i kostnadsdeklarationen och inte utifrån beloppet för de
kostnadsposter som valts ut för detaljerade granskningar och upprepningar av aktiviteter.

10

Till skillnad från den felprocent som revisionsrätten beräknar inbegriper den procentsats för
kvarstående fel som de gemensamma företagen beräknar (baserat på
efterhandsrevisionernas resultat och i enlighet med kommissionens gemensamma
revisionstjänsts strategi för efterhandsrevision av Horisont 2020) korrigeringar av alla fel
som upptäckts i granskade betalningar liksom även korrigeringar av systemfel i granskade
stödmottagares icke granskade betalningar (kallat ”utvidgning”).

11

EuroHPC undantogs eftersom det endast hade betalat ut förfinansiering för sina
bidragsöverenskommelser under 2020.
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stödbetalningar. Vi kontrollerade även om den representativa felprocenten och
procentsatsen för kvarstående fel hade beräknats korrekt och fullständigt.
b)

Felprocenten baserat på resultatet av vår substansgranskning.

c)

Felprocenten för ett specifikt gemensamt företags transaktioner i vår
substansgranskning.
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Kapitel 2
Översikt över granskningsresultaten
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Inledning
2.1. I det här kapitlet ges en översikt över resultaten av våra årliga finansiella revisioner

och regelefterlevnadsrevisioner av EU:s gemensamma företag för budgetåret 2020 och andra
iakttagelser avseende övergripande förvaltningsproblem som framkommit i samband med
revisionen.
Revisionsförklaringar (revisionsuttalanden) om tillförlitligheten i de gemensamma
företagens årsredovisningar och lagligheten och korrektheten i de transaktioner som
ligger till grund för räkenskaperna, liksom alla kommentarer och iakttagelser som inte
påverkar uttalandena, återfinns i kapitel 3 i denna rapport.
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Vår årliga revision för budgetåret 2020
resulterade i uttalanden utan
reservation för samtliga gemensamma
företag
2.2. Sammantaget visar vår revision av de gemensamma företagens årsredovisningar för

det budgetår som slutade den 31 december 2020 och de transaktioner som ligger till grund för
räkenskaperna samma positiva resultat som tidigare år.

Uttalanden utan reservation om räkenskapernas tillförlitlighet
för samtliga gemensamma företag

2.3. Vi har gjort uttalanden utan reservation om samtliga gemensamma företags

årsredovisningar. Vi anser att räkenskaperna i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild
av de gemensamma företagens finansiella ställning per den 31 december 2020, liksom av de
finansiella resultaten och kassaflödena för det budgetår som slutade detta datum, i enlighet
med bestämmelserna i tillämpliga budgetförordningar och de redovisningsregler som antagits
av kommissionens räkenskapsförare.

Upplysningar av särskild betydelse om EU:s bidrag till Iter

2.4. Jämfört med årsredovisningen för 2019, där uppskattningen av kostnaderna fram till

slutförandet endast angavs i form av Iterkreditering, förbättrade F4E avsevärt
informationskvaliteten i årsredovisningen för 2020 genom att ange en uppskattning av de
totala kostnaderna för att fullgöra sina leveransskyldigheter för Iterprojektet vilka bedömdes
uppgå till 17,97 miljarder euro (i 2020 års penningvärde). Under ”upplysningar av särskild
betydelse” riktar vi uppmärksamheten mot det faktum att eventuella förändringar av de
viktigaste antagandena för uppskattningen och riskexponeringen12 kan leda till betydande
kostnadsökningar och/eller ytterligare förseningar i genomförandet av Iterprojektet 13.

12

Riskexponeringen är det uppskattade påverkansvärdet av risken eller riskerna multiplicerat
med sannolikheten att den eller de risker som är förknippade med en viss verksamhet
förverkligas.

13

En upplysning av särskild betydelse används för att rikta uppmärksamheten på ett
förhållande som inte redovisas väsentligt felaktigt i räkenskaperna men som är så viktigt att
det är grundläggande för användarnas förståelse av räkenskaperna.
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Uttalanden utan reservation om lagligheten och korrektheten i
de intäkter som ligger till grund för samtliga gemensamma
företags räkenskaper

2.5. För samtliga gemensamma företag gjorde vi uttalanden utan reservation om

lagligheten och korrektheten i de intäkter som ligger till grund för årsredovisningarna för det
budgetår som slutade den 31 december 2020. Vi anser att transaktionerna i alla väsentliga
avseenden var lagliga och korrekta.

Uttalanden utan reservation om lagligheten och korrektheten i
de betalningar som ligger till grund för samtliga gemensamma
företags räkenskaper

2.6. För samtliga gemensamma företag gjorde vi uttalanden utan reservation om

lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för årsredovisningarna för
det budgetår som slutade den 31 december 2020. Vi anser att transaktionerna i alla väsentliga
avseenden var lagliga och korrekta.

2.7. Figur 2.1 ger en översikt över hur våra årliga revisionsuttalanden om de gemensamma
företagens årsredovisningar, intäkter och betalningar har utvecklats från 2018 till 2020.

Figur 2.1 – Utvecklingen av revisionsrättens uttalanden om
gemensamma företag från 2018 till 2020
Betalningar
Intäkter
Räkenskaper

2018

2019

2020
Uttalanden
utan reservation
med reservation
med avvikande mening

Källa: Revisionsrätten.
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Våra iakttagelser gäller flera områden
som kan förbättras
2.8. Utan att det påverkar våra uttalanden gör vi ett antal iakttagelser för att peka på

sådant som kan förbättras inom områdena budgetförvaltning och finansiell förvaltning,
naturabidrag, den interna ramen för kontroll och övervakning av stödbetalningar,
personalförvaltning, offentliga upphandlingsförfaranden och sund ekonomisk förvaltning.
Dessa iakttagelser, som beskrivs närmare i kapitel 3, och vissa övergripande
förvaltningsproblem sammanfattas nedan.

Återkommande brister i den årliga planeringen av betalningar

2.9. När det gäller EuroHPC gjordes betydligt färre utbetalningar av förfinansiering än

planerat för kontrakt avseende förvärv av superdatorer och bidragsöverenskommelser, vilket
resulterade i en låg genomförandegrad av driftsbudgeten på omkring 23 %.

2.10. Under 2020 reaktiverade Ecsel 57,2 miljoner euro i outnyttjade

betalningsbemyndiganden i driftsbudgeten för verksamhet inom Horisont 2020. Men det
gemensamma företaget kunde bara använda 70 % av dessa anslag innan årets anslag
användes. På samma sätt använde Clean Sky inte den reaktiverade driftsbudgeten för
Horisont 2020-projekt på omkring 13 miljoner euro innan årets anslag användes.

Åtgärd 1
I enlighet med de finansiella reglerna ska de gemensamma företagen använda de
reaktiverade betalningsbemyndigandena från tidigare år innan de nya
betalningsbemyndigandena för innevarande år används.

De gemensamma företagens genomförandegrad av
Horisont 2020 och nivån på privata medlemmars bidrag kan
förbättras
De gemensamma företagen genomförde sina verksamheter inom sjunde
ramprogrammet och TEN-T nästan fullt ut

2.11. De gemensamma företag som genomför verksamhet inom sjunde ramprogrammet

och TEN-T-program (den fleråriga budgetramen 2007–2013) är Sesar, Clean Sky, IMI, FCH och
Ecsel. År 2020 hade tre av dem (IMI, FCH och Ecsel) fortfarande inte avslutat
genomförandefasen av sina respektive åtgärder inom sjunde ramprogrammet. Under 2020
betalade Sesar tillbaka det överskott i form av kontantbidrag som det erhållit för projekt inom
sjunde ramprogrammet och TNT-T till medlemmarna.
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2.12. Tabell 2.1 ger en översikt över medlemmarnas bidrag i slutet av 2020 till dessa
gemensamma företags verksamhet inom sjunde ramprogrammet. Under hela
programperioden uppnådde bidragen i genomsnitt 91 % av de mål som fastställts i de
gemensamma företagens inrättandeförordningar.

Tabell 2.1 – Sjunde ramprogrammet och TEN-T – medlemmarnas bidrag
(i miljoner euro)
Medlemmarnas bidrag
(i enlighet med
inrättandeförordningen)

700,0
800,0
1 000,0
470,0
2 970,0

1 284,3
600,0
1 000,0
470,0
3 354,3

Totalt

1 984,3
1 400,0
2 000,0
940,0
6 324,3

Gemensamma
företag inom
sjunde
ramprogrammet
Sesar 1
Clean Sky 1
IMI 1
FCH 1
Totalt

EU

610,2
800,0
931,1
426,1
2 767,4

Övriga
medlemmar

1 092,2
607,9
801,7
458,3
2 960,1

Totalt

1 702,4
1 407,9
1 732,8
884,4
5 727,5

Genomförandegrad

EU

Övriga
medlemm
ar

Medlemmarnas bidrag
(per 31.12.2020)

86 %
101 %
87 %
94 %
91 %

Källa: Revisionsrätten, baserat på uppgifter från de gemensamma företagen.

2.13. I strid med bestämmelserna i inrättandeförordningarna för Artemis och Eniac
redovisade Ecsel i sina rapporter och årsredovisningar för 2020 inga uppskattningar av
o

de deltagande staternas finansiella bidrag till Artemis och Eniacs projekt inom sjunde
ramprogrammet (som ska vara minst 1,8 gånger större än EU:s finansiella bidrag),

o

naturabidragen från forsknings- och utvecklingsorganisationer som deltar i Artemis och
Eniacs projekt inom sjunde ramprogrammet (som ska vara minst lika stort som de
offentliga medlemmarnas bidrag).

Några gemensamma företag har dock svårigheter med att genomföra
verksamheter inom Horisont 2020

2.14. I slutet av 2020, som var år sju av de gemensamma företagens tioåriga livslängd,

hade företagen nått olika långt i förhållande till de bidragsmål som fastställs i deras respektive
inrättandeförordningar för verksamheter inom Horisont 2020 (budgetramen 2014–2020).
Dessa skillnader kan delvis förklaras av de olika forskningsområden där de gemensamma
företagen är verksamma. Till exempel har IMI i regel långa projekttider på grund av typen av
forskning de bedriver och storleken på de globala konsortier som genomför projekten. Denna
situation innebär en risk för att de administrativa resurserna inte räcker till för att förvalta
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dessa medel inom rimlig tid, på grund av att allt fler projekt inom flera budgetramprogram
genomförs samtidigt. EuroHPC, som 2020 var inne på sitt andra år, saknade fortfarande
tillförlitliga förfaranden för att validera och styrka naturabidrag som deras privata medlemmar
och deltagande stater redovisat.

2.15. Tabell 2.2 ger en översikt över medlemmarnas bidrag till dessa gemensamma

företags Horisont 2020-verksamheter i slutet av 2020. I slutet av 2020 hade dessa
gemensamma företag i genomsnitt genomfört 62 % av medlemmarnas bidragsmål (inklusive
naturabidrag till kompletterande verksamhet), och endast 54 % om man bortser från
naturabidrag till kompletterande verksamhet.

Tabell 2.2 – Horisont 2020 – medlemmarnas bidrag (i miljoner euro)
Medlemmarnas bidrag
(i enlighet med inrättandeförordningen och rättsliga
beslut)

585,0
1 755,0
1 638,0
665,0
1 185,0
835,0
398,0
536,0
7 597,0

1 000,0
1 228,5
1 638,0
95,0
2 827,5
504,6
350,0
908,0
8 551,6

Totalt

Ej tillämpligt 1 585,0
965,3 3 948,8
Ej tillämpligt 3 276,0
285,0 1 045,0
Ej tillämpligt 4 012,5
2 234,7 3 574,3
120,0
868,0
Ej tillämpligt 1 444,0
3 605,0 19 753,5

Gemensamma
företag inom
Horisont 2020

Sesar 2020
Clean Sky 2
IMI 2
FCH 2
Ecsel
BBI
Shift2Rail
EuroHPC
Totalt

EU

441,6
1 451,0
643,2
498,6
944,9
603,2
297,7
190,9
5 071,1

Validerade
naturabidrag

358,3
604,4
380,0
20,6
574,6
57,8
131,1
28,9
2 155,7

Rapporterade,
ej validerade
naturabidrag

93,2
136,3
263,0
35,0
896,5
53,7
93,1
0,0
1 570,8

Naturabidrag till
kompletterande
verksamhet

Ej tillämpligt
1 144,2
Ej tillämpligt
1 095,0
Ej tillämpligt
929,2
204,8
Ej tillämpligt
3 373,2

Totalt

893,1
3 335,9
1 286,2
1 649,2
2 416,0
1 643,9
726,7
219,8
12 170,8

56 %
84 %
39 %
158 %
60 %
46 %
84 %
15 %
62 %

Genomförandegrad utan
naturabidrag till
kompletterande verksamhet

Övriga
medlemmars
naturabidrag till
kompletterande
verksamhet (2)

Genomförandegrad med
naturabidrag till
kompletterande verksamhet

EU

Övriga
medlemmars
naturabidrag och
kontant-bidrag
(1)

Medlemmarnas bidrag
(per 31.12.2020)

56 %
73 %
39 %
73 %
60 %
53 %
70 %
15 %
54 %

(1) Naturabidrag till det gemensamma företagets operativa verksamhet
(2) Naturabidrag till kompletterande verksamhet utanför det gemensamma företagets arbetsplan

Källa: Revisionsrätten, baserat på uppgifter från de gemensamma företagen.

Privata medlemmar bidrar betydligt mer till kompletterande verksamhet
som ligger utanför de gemensamma företagens arbetsplaner

2.16. Privata medlemmar måste lämna olika typer av naturabidrag till de gemensamma

företag som genomför verksamhet inom Horisont 2020. För fyra av dem (Clean Sky, FCH, BBI
och Shift2Rail) måste privata medlemmar dessutom under företagens livscykel lämna ett
minsta naturabidrag i form av kompletterande verksamhet som genomförs utanför de
gemensamma företagens arbetsplaner men som bidrar till deras allmänna mål (se ruta 2.1).
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Ruta 2.1
Privata medlemmars naturabidrag till de

Privata medlemmars naturabidrag

gemensamma företagens operativa verksamhet

kompletterande verksamhet inom

inom Horisont 2020

Horisont 2020

(samtliga gemensamma företag)

(endast för Clean Sky, FCH, BBI oc

Som anges i samtliga gemensamma företags

Som anges i artikel 4.2 b i de fyra g

inrättandeförordningar måste de privata

företagens respektive inrättandefö

medlemmarna bidra med ett minimibelopp till de

måste privata medlemmar även lä

totala kostnaderna för de gemensamma

naturabidrag till ”kompletterande

företagens forsknings- och innovationsprojekt

som genomförs utanför de gemen

inom Horisont 2020 (naturabidrag till operativ

företagens arbetsplan och budget

verksamhet). Naturabidrag till operativ

inom ramen för deras allmänna m

verksamhet består av de privata medlemmarnas

(naturabidrag till kompletterande v

sammanlagda kostnader för att genomföra det

Motsvarande verksamheter ska an

gemensamma företagets forsknings- och

plan för kompletterande verksamh

innovationsåtgärder minus bidraget från det

uppskattade värdet av bidragen sk

gemensamma företagets övriga medlemmar (EU-

med artikel 4.4 i inrättandeförordn

medfinansiering och bidrag från deltagande

kostnaderna för kompletterande v

stater eller mellanstatliga organisationer) och av

styrkas av en oberoende extern re

andra eventuella EU-bidrag till dessa kostnader.

granskas av revisionsrätten eller nå

Enligt artikel 4.3 i inrättandeförordningarna

unionsorgan. Det sammanlagda be

måste naturabidrag till operativ verksamhet

styrkta och validerade naturabidra

rapporteras till det gemensamma företaget varje

kompletterande verksamhet redov

år och den tillhörande kostnaden styrkas av en

till det gemensamma företagets år

oberoende extern revisor. De styrkta och

2.17. Som framgår av tabell 2.2 hade de gemensamma företagens privata medlemmar

och deltagande stater eller mellanstatliga organisationer i slutet av 2020 bidragit med
7,1 miljarder euro eller 58 % av de överenskomna totala bidragen på cirka 12,2 miljarder euro.
Beloppet omfattar 3,7 miljarder euro 14 i naturabidrag till de gemensamma företagens egen
verksamhet inom Horisont 2020 (operativ verksamhet) och 3,4 miljarder euro i naturabidrag
till kompletterande verksamhet som genomförs utanför de gemensamma företagens
arbetsplan men inom ramen för deras allmänna mål.

2.18. Figur 2.2 visar hur de privata medlemmarnas genomsnittliga naturabidrag har

utvecklats under perioden 2017–2020. Trots den stora ökningen och betydelsen av
naturabidrag till kompletterande verksamhet finns det inget krav på att redovisa motsvarande

14

Av detta belopp hade cirka 2,1 miljarder euro (57 %) styrkts i slutet av 2020.
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bidrag i årsredovisningen, och de omfattas därför inte av vår revision 15. Följaktligen finns en
risk att naturabidragen till kompletterande verksamhet kanske inte är helt i linje med det
gemensamma företagets mål. Om inrättandeförordningen inte anger någon lägstanivå för
naturabidrag till operativ verksamhet utan enbart för naturabidrag till kompletterande
verksamhet (Clean Sky, FCH och BBI) anser de gemensamma företagen att privata medlemmar
kan fullgöra sina naturabidragsskyldigheter genom att endast lämna naturabidrag till
kompletterande verksamhet.

Figur 2.2 – Utvecklingen av privata medlemmars naturabidrag
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

2017

2018

2019

Genomsnittligt naturabidrag till operativ verksamhet
Genomsnittligt naturabidrag till kompletterande verksamhet

Källa: Revisionsrätten, baserat på uppgifter från de gemensamma företagen.

15

Artikel 4.4 i respektive gemensamma företags inrättandeförordning.

2020
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Gemensamma företag möter betydande hinder när det gäller att få in
kontantbidrag till sina driftskostnader från privata medlemmar

2.19. När det gäller BBI hade dock näringslivsmedlemmarnas uppskattade totala

naturabidrag till kompletterande verksamhet i slutet av 2020 endast uppnått ungefär hälften
av det minimibelopp som fastställts som mål i det gemensamma företagets
inrättandeförordning. Dessutom ändrades dess inrättandeförordning uttryckligen 2018 så att
näringslivsmedlemmar skulle kunna redovisa kontantbidrag på projektnivå upp till minst
182,5 miljoner euro, men näringslivsmedlemmarna lämnade inga ytterligare kontantbidrag till
de gemensamma företagens driftskostnader under 2020. Det tyder på att det gemensamma
företaget möter betydande hinder när det gäller att få in sådana bidrag från de privata
medlemmarna och att minimimålet inte kommer att uppnås i slutet av Horisont 2020programmet. Därför minskade kommissionen (GD Forskning och innovation) sina
kontantbidrag till det gemensamma företaget med 140 miljoner euro. Denna betydande
minskning av medlemmarnas bidrag har lett till en risk för att det gemensamma företagets
forsknings- och innovationsagenda för Horisont 2020-programmet inte kommer att uppnås.

Åtaganden har redan gjorts för genomförande av ungefär 77 % av de
gemensamma företagens forsknings- och innovationsagenda inom
Horisont 2020

2.20. I slutet av 2020 hade de gemensamma företagen genomfört alla

ansökningsomgångar för sina respektive forsknings- och innovationsagendor inom Horisont
2020. Avseende dessa ansökningsomgångar åtog sig de gemensamma företagens övriga
medlemmar (privata medlemmar, deltagande stater och andra internationella organisationer)
att lämna naturabidrag genom att investera sina egna ekonomiska resurser, personalresurser,
tillgångar och tekniker (naturabidrag till operativ verksamhet).

2.21. Som framgår av tabell 2.3 hade de gemensamma företagen i slutet av 2020 redan

tilldelat och/eller undertecknat bidragsöverenskommelser för (i genomsnitt) 88 % av det
högsta kontantbidrag som fanns tillgängligt för medfinansiering av deras Horisont 2020verksamheter. Parallellt med detta åtog sig övriga medlemmar att lämna naturabidrag till
dessa projekt motsvarande (i genomsnitt) 68 % av de mål för naturabidrag till operativ
verksamhet och kontantbidrag till driftskostnader som fastställts i de gemensamma företagens
respektive inrättandeförordning. Detta innebar att den genomsnittliga genomförandegraden
för de gemensamma företagens forsknings- och innovationsagenda inom Horisont 2020
uppskattades till 77 % i slutet av 2020.
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Tabell 2.3 – Horisont 2020 – bidrag från medlemmarna som det gjorts
åtaganden för i slutet av 2020 (i miljoner euro)
Medlemmarnas bidrag till
driftskostnader
(i enlighet med inrättandeförordningen och rättsliga beslut)

555,8
1 716,0
1 595,4
646,0
1 169,7
815,8
384,5
426,0
7 309,2

950,0
1 189,6
1 595,4
76,0
2 787,5
475,3
336,5
796,0
8 206,3

Totalt

1 505,8
2 905,6
3 190,8
722,0
3 957,2
1 291,1
721,0
1 222,0
15 515,5

Gemensamma
företag inom
Horisont 2020
Sesar 2020
Clean Sky 2
IMI 2
FCH 2
Ecsel (1)
BBI (2)
Shift2Rail
EuroHPC (1)
Totalt

EUmedfinansiering
som det gjorts
åtaganden för
548,2
1 554,9
1 273,7
617,2
1 000,3
717,6
379,6
331,4
6 422,9

%

99 %
91 %
80 %
96 %
86 %
88 %
99 %
78 %
88 %

Övriga
medlemmars
natura-bidrag
och kontantbidrag
(uppskattning)

%

Totalt

Grad av programgenomförande

EU

Övriga
medlemmars
natura-bidrag
och kontantbidrag

Tilldelade och/eller undertecknade bidragsöverenskommelser och
kontrakt
(per 31.12.2020)

573,7 60 % 1 121,9
717,6 60 % 2 272,5
1 276,5 80 % 2 550,2
158,6 209 %
775,8
1 943,2 70 % 2 943,5
251,2 53 %
968,8
354,0 105 %
733,6
272,9 34 %
604,3
5 547,7 68 % 11 970,6

75 %
78 %
80 %
107 %
74 %
75 %
102 %
49 %
77 %

(1) I övriga medlemmars bidrag ingår bidrag från deltagande stater.
(2) Mål för naturabidrag som överenskommits i det gemensamma företagets årliga arbetsplaner och minskade kontantbidrag till driftskostnader.

Källa: Revisionsrätten, baserat på uppgifter från de gemensamma företagen.

Internkontrollerna för stödbetalningar var i allmänhet
ändamålsenliga
De flesta gemensamma företagen har genomfört kommissionens nya
ram för intern kontroll

2.22. De gemensamma företagen har infört tillförlitliga förfaranden för förhandskontroll

som bygger på finansiella och operativa skrivbordsgranskningar. Alla gemensamma företag
utom EuroHPC hade 2020 fullt ut genomfört kommissionens ram för intern kontroll, som
bygger på 17 principer för intern kontroll. De har tagit fram relevanta indikatorer för alla
principer för intern kontroll, utfört årliga självbedömningar och förbättrat övervakningen av sin
kontrollverksamhet. Fastställandet av ramen för intern kontroll är dock en pågående process
vars kvalitet är beroende av en ständig förbättring av de gemensamma företagens
nyckelkontrollindikatorer och kvaliteten på den årliga självbedömningen.

Resultaten av efterhandsrevisioner tyder på att felnivån för
stödbetalningar ligger under väsentlighetsgränsen för de flesta
gemensamma företagen

2.23. När det gäller kontrollen av lagligheten och korrektheten i de gemensamma
företagens stödbetalningar inom sjunde ramprogrammet gör oberoende externa
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revisionsbyråer, som de gemensamma företagen har kontrakterat, efterhandsrevisioner hos
stödmottagare. Kommissionens gemensamma revisionstjänst ansvarar för
efterhandsrevisionerna av de gemensamma företagens stödbetalningar inom Horisont 2020programmen, och cirka tre fjärdedelar av efterhandsrevisionerna kontrakteras ut till externa
revisionsbyråer. Samtliga gemensamma företag använde efterhandsrevisionerna för att
bedöma lagligheten och korrektheten i sina stödbetalningar.

2.24. Endast tre gemensamma företag (IMI, FCH och Ecsel) gjorde 2020 fortfarande

slutliga stödbetalningar inom sjunde ramprogrammet. I slutet av 2020 rapporterade IMI och
FCH procentsatser för kvarstående fel under väsentlighetsgränsen på 2 % baserat på resultaten
av efterhandsrevisioner. När det gäller Ecsel gör de stora variationerna mellan de metoder och
förfaranden som tillämpas av de deltagande staternas nationella finansieringsmyndigheter att
det inte går att beräkna en gemensam procentsats för kvarstående fel för betalningar inom
sjunde ramprogrammet. För dessa betalningar tillämpade vi därför den procentsats för
kvarstående fel som GD Forskning och innovation hade fastställt för sjunde ramprogrammet
som helhet, vilken var 3,51 % i slutet av 2020. På grund av den låga procentandelen
betalningar inom sjunde ramprogrammet 2020 (cirka 8,6 %) anses därför procentsatsen för
kvarstående fel för Ecsels totala operativa betalningar samma år ligga under
väsentlighetsgränsen.

2.25. För stödbetalningar inom Horisont 2020 rapporterade alla gemensamma företag

som genomför Horisont 2020-projekt en procentsats för kvarstående fel under
väsentlighetsgränsen på 2 %, baserat på resultaten av kommissionens gemensamma
revisionstjänsts efterhandsrevisioner i slutet av 2020.

Vår revision av stödbetalningar 2020 hos stödmottagare visade på
kvarstående systemfel för redovisade personalkostnader

2.26. Våra revisioner hos stödmottagare bekräftade systemfel som främst var förknippade
med de redovisade personalkostnaderna, något som även kommissionens gemensamma
revisionstjänst och dess kontrakterade revisorer rapporterade om regelbundet. De största
felkällorna som konstaterades för stödbetalningar 2020 var följande:

o

Fel metod användes för beräkning av redovisade personalkostnader.

o

Timkostnader användes som inte baserades på ett avslutat budgetår.

o

Taket för antalet arbetade timmar i projektet respekterades inte.

o

Omotiverade korrigeringar gjordes av redan redovisade och godkända personalkostnader
under den efterföljande rapporteringsperioden.

o

Kostnader som inte direkt kunde hänföras till projektet deklarerades som andra direkta
kostnader.
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o

Köp från en annan stödmottagare i projektkonsortiet redovisades som andra direkta
kostnader.

o

Felaktig växelkurs tillämpades för omräkningen av de redovisade kostnaderna till euro.

2.27. När det gäller lagligheten och korrektheten i de gemensamma företagens

underliggande stödbetalningstransaktioner visar våra granskningsresultat att
personalkostnader utgör den största felkällan och att i synnerhet små och medelstora företag
är mer benägna att göra fel än andra stödmottagare. Att ytterligare effektivisera
Horisont 2020-reglerna för redovisning av personalkostnader och minska den rättsliga
osäkerheten med hjälp av ytterligare användning av förenklade kostnadsalternativ är en
förutsättning för framtida forskningsramprogram om felprocentsatserna ska kunna stabiliseras
under väsentlighetsgränsen.

Åtgärd 2
Gemensamma företag bör stärka sina internkontrollsystem för att ta itu med den ökade
risken avseende små och medelstora företag och nya stödmottagare samt uppmuntras
även att utöka användningen av förenklade kostnadsalternativ.

Brister i F4E:s lokala it-applikationer för kontraktshantering

2.28. Som en insats mot covid-19-pandemin utökade F4E i mars 2020 användningen av sin

lokala it-applikation för kontraktshantering (DACC) till hantering av nya kontrakt. Den hade
tidigare endast använts till att hantera ändringar av kontrakt. Åtgärden gjorde visserligen att
F4E kunde upprätthålla driftskontinuiteten, men företaget anpassade inte helt sina lokala itapplikationer till de interna förfarandena för delegeringar. F4E har vidtagit åtgärder för att
komma till rätta med situationen men stora brister kvarstår att lösa, såsom korrekt användning
av konton med virtuella identiteter och korrekt användning av rättigheter och delegeringar för
att godkänna rättsliga åtaganden. Slutligen har F4E:s redovisningssystem inte validerats sedan
DACC-systemet infördes.

Åtgärd 3
F4E måste vidta nödvändiga åtgärder gällande sitt lokala it-system för kontraktshantering
(DACC) för att säkerställa anpassning till interna förfaranden för delegering och korrekt
användning av konton med virtuella identiteter. Dessutom bör det gemensamma
företaget validera sitt redovisningssystem.
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Brister i förvaltningen av tillfällig personal och
upphandlingsförfaranden
Brist på ordinarie anställda leder till ökad användning av tillfällig
personal

2.29. Otillräcklig ordinarie personal vid de gemensamma företagen leder till ökad

användning av tillfällig personal eller kontraktsanställning av arbetstagare. Detta medför
särskilda risker som skulle kunna inverka negativt på det gemensamma företagets
övergripande prestation, när det gäller exempelvis bibehållandet av nyckelkompetenser,
otydliga ansvarskedjor och lägre personaleffektivitet.

2.30. Clean Sky ökade till exempel andelen tillfällig personal i förhållande till ordinarie

anställda från 8 % 2017 till 24 % 2020 för arbetsuppgifter som är av permanent karaktär (t.ex.
assistent till rättstjänsten, sekreterarstöd, kommunikationsassistent och assistent till
projektansvariga). En stor andel kontraktsanställda brukar medföra en betydande ökning av
det gemensamma företagets personalomsättning, vilket gör personalsituationen ännu
instabilare.

2.31. Under sitt första verksamhetsår fokuserade EuroHPC främst på de operativa

processerna och uppgifterna. Eftersom behovet av administrativ nyckelpersonal fortfarande
måste tillgodoses riskerar detta att medföra brister i den ekonomiska förvaltningen,
budgetförvaltningen och personalförvaltningen samt i de interna kontrollprocesserna för
driftsbetalningar och naturabidrag. Dessutom kan den höga andelen kontraktsanställda (74 %)
leda till en betydande personalomsättning inom den närmaste framtiden, vilket ytterligare
ökar riskerna för det gemensamma företagets förvaltningssystem.

Åtgärd 4
EuroHPC måste tillsätta de administrativa nyckeltjänster som krävs för att säkerställa
företagets ekonomiska förvaltning, budgetförvaltning och personalförvaltning samt
interna kontrollprocesser.

Användning av ett öppet upphandlingsförfarande i en situation med en
kunskapsfördel

2.32. Under 2020 inledde FCH ett öppet upphandlingsförfarande för ett ramavtal som
gällde genomförandet av den tredje fasen av projektet för att upprätta ett system för
vätgascertifiering. Det konsortium som redan hade genomfört de två första faserna av
projektet och därför hade en kunskapsfördel var ensamt om att lämna ett anbud. Det
ekonomiska anbudet låg nära det högsta uppskattade kontraktsvärde som fastställts i
förfrågningsunderlaget.

40

Åtgärd 5
Om en anbudsgivare har en kunskapsfördel uppmuntras de gemensamma företagen att
göra förberedande marknadsprisanalyser och samråda med andra företag som är
verksamma på marknaden för att bättre kunna uppskatta priset och det bästa
förhållandet mellan pris och kvalitet.

De gemensamma företagen utnyttjar inte kommissionens eupphandlingslösning fullt ut och F4E har utvecklat en egen portal

2.33. Enligt EU:s budgetförordning ska alla EU:s institutioner och organ, inklusive de

gemensamma företagen, utforma och tillämpa lösningar för inlämning, lagring och behandling
av uppgifter som lämnas i samband med förfaranden för tilldelning, och för detta ändamål
inrätta ett gemensamt område för utbyte av elektroniska uppgifter för deltagare. Med
anledning av detta håller kommissionen på att utveckla en e-upphandlingslösning med den
integrerade finansierings- och anbudsportalen och databasen TED eTendering där alla
anbudsinfordringar som offentliggjorts finns tillgängliga. Med e-upphandlingslösningen erbjuds
företagen stöd i form av ett harmoniserat tillvägagångssätt och etablerade metoder vid
upphandlingsförfaranden genom en fullt integrerad elektronisk lösning. Till exempel har
potentiella entreprenörer fri elektronisk tillgång till alla upphandlingsdokument, tillhörande
tekniska specifikationer, bilagor, frågor och svar, elektronisk inlämning av anbud,
anbudsutvärderingar och slutlig tilldelning av kontrakt. E-upphandlingslösningen stöder redan
öppna och selektiva (inkl. påskyndade) förfaranden, förfaranden för kontrakt till medelhögt
eller lågt värde samt exceptionella förhandlade förfaranden för EU:s institutioner och organ,
däribland gemensamma företag.

2.34. Clean Sky, FCH och Shift2Rail använde e-upphandlingslösningen för sina öppna

upphandlingsförfaranden under 2020, IMI och Sesar började använda den i början av 2021. BBI
och Ecsel har däremot inte planerat att använda alla moduler av plattformen på grund av att
de har så få upphandlingsförfaranden med högt värde.

2.35. F4E använder sitt eget e-upphandlingsverktyg som inte är helt synkroniserat med

kommissionens e-upphandlingslösning. Framtida förbättringar av F4E:s e-upphandlingsverktyg
kan leda till onödig överlappning med kommissionens utvecklingsinsatser och investeringar.
Detta skulle inte stödja principen om ett gemensamt ”område för utbyte av elektroniska
uppgifter” för deltagare i enlighet med EU:s budgetförordning.
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Åtgärd 6
De gemensamma företagen uppmanas att ansluta sig till kommissionens e‐
upphandlingslösning, enligt budgetförordningens princip om gemensamt elektroniskt
datautbyte, för att säkerställa att deras upphandlingar utsätts för konkurrens på bredast
möjliga basis.
F4E bör samordna framtida förbättringar av sitt e‐upphandlingsverktyg med
kommissionens utvecklingsinsatser och investeringar.

De gemensamma företagen utnyttjade synergieffekter för att
övervinna covid‐19‐krisen under 2020
Vår granskningsmetod

2.36.

Under 2020 granskade vi åtgärder som de gemensamma företagen vidtagit för att
upprätthålla driftskontinuiteten under covid‐19‐pandemin med dess eventuella effekter på
företagens tillhandahållande av tjänster. Figur 2.3 visar på vilka områden vi fokuserade vår
granskning. Granskningen baserades på finansiella uppgifter i kommissionens centrala system
för periodiserad redovisning (ABAC) och plattformen för e‐bidrag (COMPASS). Uppgifterna
kompletterades med intervjuer med personal vid de gemensamma företagen och analyser av
företagens handlingar. Resultaten är analytiska och beskrivande snarare än utvärderande.
Därför lämnar vi inga rekommendationer utan framhåller i stället god praxis. EuroHPC började
inte arbeta självständigt förrän i september 2020 och ingick därför inte i denna granskning.

Figur 2.3 – Områden vi fokuserade på

Källa: Revisionsrätten.
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De gemensamma företagen hade ett nära samarbete för att säkerställa
driftskontinuiteten under covid-19-pandemin

2.37. De gemensamma företag som har sitt säte i Bryssel (Sesar, Clean Sky, IMI, FCH,

Ecsel, BBI och Shift2Rail) lyckades, trots att de är små och har begränsade resurser, till stora
delar övervinna covid-19-pandemins effekter tack vare sitt nära samarbete för gemensam
beredskap i början av pandemin i mars 2020.

2.38. Eftersom Clean Sky, IMI, FCH, Ecsel, BBI och Shift2Rail har sitt säte i samma byggnad

antog de i januari 2019 en gemensam kontinuitetsplan, med bland annat en gemensam itkatastrofplan, som upprättades i februari 2020. Sesar och F4E antog sina egna
kontinuitetsplaner 2016 respektive 2017 och uppdaterade dem 2019. Planerna bygger på
riskbedömningar och scenarioplanering och utgör en kritisk del av de gemensamma företagens
ram för intern kontroll (se ruta 2.2).

Ruta 2.2
Gemensam kontinuitetsplan för Clean Sky, IMI, FCH, Ecsel, BBI och
Shift2Rail
Grundläggande viktig information
för driftskontinuitet:
o

Kontakter i nödsituationer.

o

Förteckning över kritisk
personal.

o

Kommunikation (beroende på
scenariot).

Principer för driftskontinuitet:
o

Definitioner och
tillämpningsområde.

o

Sammanfattning av kritiska
och väsentliga funktioner och
förfaranden.

o

Omfattning och scenarier.

o

Utbildning och
medvetandehöjande åtgärder.

o

Prövning.

Reaktion och insatser:

It-katastrofplan:

o

Driftskontinuitetshandläggare.

o

o

Förteckning över
beroendeförhållanden
gällande den gemensamma
infrastrukturen.

Full drift på en
beredskapsanläggning.

o

Återställande av ursprungliga
åtgärder.

o

Reservdriftsställe för GD
Forskning och innovation.

Källa: De gemensamma företagens gemensamma kontinuitetsplan.
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2.39. Clean Sky, IMI, FCH, Ecsel, BBI och Shift2Rail prövade sin gemensamma itkatastrofplan redan i januari 2019 och fokuserade då på följande:
o

Platsen för samt tillgängligheten och åtkomsten till ett reservdriftskontor.

o

It-infrastrukturens (hård- och mjukvara) tillgänglighet.

o

Möjligheten att använda EU Login-konton och få fjärråtkomst till applikationer.

Prövningsresultaten analyserades och lösningar togs fram för de brister som upptäcktes.

2.40. Alla gemensamma företag hade således en uppdaterad och formellt godkänd

kontinuitetsplan innan covid-19-pandemin bröt ut (se figur 2.4).

Figur 2.4 – Alla gemensamma företag hade godkänt kontinuitetsplanen

Vid covid-19-pandemins utbrott
hade alla gemensamma företag
infört godkända kontinuitetsplaner

Källa: Revisionsrätten, baserat på uppgifter från de gemensamma företagen.

2.41. Inom ramen för Ecsels samordningsåtgärder genomförde alla Brysselbaserade

gemensamma företag i mars 2020 ett stresstest för att bedöma it-kapaciteten för
distansarbete utifrån antagandet att all personal skulle arbeta på distans under en period.
Detta gjorde att all personal vid de gemensamma företagen snabbt kunde övergå till
distansarbete den 18 mars 2020 när den belgiska regeringen införde restriktioner för
arbetsplatser. F4E genomförde liknande tester i mars 2020 och distansarbete har varit den
allmänna regeln på alla F4E:s anläggningar (Barcelona, Cadarache och Garching) sedan början
av pandemin.

De gemensamma företagen samordnade sina riskreducerande åtgärder
och säkerställde styrningen

2.42. En annan framgångsfaktor för de Brysselbaserade gemensamma företagen var att
de samordnade sina åtgärder för att övervinna sina naturliga begränsningar, särskilt det
faktum att de är små och har begränsade resurser.
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2.43. Direktörerna för dessa gemensamma företag anordnade veckovisa möten där man
diskuterade pandemins konsekvenser, riskerna för verksamheten och en gemensam strategi
för att begränsa dessa. Liknande möten anordnades av administrativa chefer och interna
revisionsavdelningar. I maj 2020 inledde de gemensamma företagen under ledning av IMI ett
gemensamt upphandlingsförfarande för skyddsmaterial för att garantera säkerheten för de
anställda när de var tvungna att arbeta på kontoret.

2.44. Slutligen anpassade sig de gemensamma företagens styrelser snabbt till covid-19-

pandemin genom att anordna distansmöten och upprätthålla en liknande beslutstakt under
2020 som 2019. Antalet styrelsemöten förblev stabilt med 27 möten 2020 (2019: 25), och 110
styrelsebeslut fattades under året (2019: 108).

De gemensamma företagen fullgjorde sin omsorgsplikt gentemot
personalen …

2.45. För att kunna ge personalen lämpligt stöd om hur man bäst hanterar de nya

utmaningarna till följd av covid-19-pandemin införde de gemensamma företagen i Bryssel ett
utbildningsprogram om välbefinnande och motståndskraft. I oktober 2020 deltog personal från
samtliga Brysselbaserade gemensamma företag i en utbildning om att hantera situationen
under covid-19 (”Coping in a time of COVID”) som Sesar anordnade med hjälp av en certifierad
coach. I utbildningen ingick gruppdiskussioner där deltagarna kunde utbyta åsikter om sina
arbetsförhållanden.

2.46. För att stödja och hålla personalen underrättad under covid-19-pandemin

anordnade direktörerna för de gemensamma företagen regelbundna onlinemöten där de
anställda även fick tid att ställa frågor. Hur ofta onlinemöten anordnades varierade mellan
företagen och beroende på pandemins intensitet mellan en gång per vecka och en gång per
månad. I ruta 2.3 nedan ges några exempel på vanligt förekommande åtgärder som de
gemensamma företagen vidtagit för att stötta personalen under denna period.

45

Ruta 2.3
De gemensamma företagens stödåtgärder för personalens
välbefinnande och motståndskraft
Regelbunden
kommunikation och
meddelanden, bland
annat regelbundna
onlinemöten med all
personal

Utbildning för att stärka
motståndskraften –
”Coping in a time of COVID”
– för alla anställda där de
kunde utbyta åsikter om
arbetsförhållandena

It-miljön anpassades
snabbt för att säkerställa
optimal användning av den
virtuella tekniken och
möjligheten till
distansarbete

Sociala sammankomster
online, t.ex. ”chatroulette”

Flera personalenkäter för
att ge ledningen
återkoppling om arbetet
under covid-19-pandemin

Ekonomiska bidrag till
kontorsutrustning för att
inrätta en bra arbetsplats i
hemmet

Garantera en säker
arbetsplats vid behov
genom tillhandahållande
av skyddsutrustning
(munskydd, handsprit),
städning av kontorsplatser,
information om social
distansering och andra
skyddsåtgärder

Utbud av program för
välbefinnande, bland annat
webbinarier om psykiskt och
fysiskt välbefinnande,
meditationsövningar,
mindfulness och individuella
handledartillfällen

Speciella brainstormingmöten för att identifiera
nya risker till följd av
covid-19 där alla
personalmedlemmar
närvarar och deltar

Källa: Revisionsrätten, baserat på uppgifter från de gemensamma företagen.

2.47. För att få återkoppling från personalen om arbetsförhållandena under covid-19-

pandemin genomförde fem gemensamma företag (Sesar, Clean Sky, IMI, Ecsel och BBI)
personalenkäter mellan april och november 2020. Enkäterna var till största delen inriktade på
två aspekter: dels arbetsrelaterade förhållanden, såsom tillgången till it-utrustning och hur den
fungerade samt stöd från ledningen, dels personliga erfarenheter av isoleringsåtgärderna
(interaktionsnivå med arbetskollegor, stressnivå på grund av ändrad arbetsbelastning m.m.).
Enkätresultaten visade att de flesta anställda vid de gemensamma företagen var nöjda med
ledarskapet och stödet från ledningen, inte upplevde några större it-problem och bedömde att
driftskontinuiteten säkrats på ett ändamålsenligt sätt.

2.48. Även om de flesta ansåg att de hanterade situationen väl rapporterades en del

negativa erfarenheter av distansarbete, framför allt känslan av att ständigt behöva vara
tillgänglig, svårigheter att upprätthålla balansen mellan arbetsliv och privatliv och problem
med barnomsorg och hemundervisning.
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… vilket bidrog till en stabil bemanningssituation under krisen

2.49. Covid-19-pandemin hade ingen mätbar effekt på personalantalet eller de

gemensamma företagens andel vakanta tjänster. Vid de gemensamma företagen med säte i
Bryssel fortsatte antalet anställda att öka något med 1,3 % under 2020, vilket är jämförbart
med tidigare år (2019: + 2,2 %; 2018: +2,2 %). F4E:s personal fortsatte minska något med 0,9 %
under 2020, vilket också är jämförbart med tidigare år (2019: -0,7 %; 2018: -1,6 %). De
gemensamma företagens andel vakanta tjänster följde samma utveckling och ökade något för
de Brysselbaserade företagen och minskade för F4E.

2.50. De Brysselbaserade gemensamma företagen följer för närvarande kommissionens

handlingsplan för en gradvis återgång till arbetsplatsen. I planen (se ruta 2.4) ingår
nedtrappningsåtgärder, till exempel gradvis återgång till arbetsplatsen för personalen. Den
gradvisa strategin ger möjlighet till en kontrollerad upp- eller nedtrappning beroende på
pandemins utveckling. Genomförandet av upp- och nedtrappningsåtgärderna ska följa
rekommendationer och förhållningsorder från nationella och regionala hälsomyndigheter samt
riskbedömningar och vägledning från Europeiska kommissionen.

Ruta 2.4
Stegvis återgång till arbetsplatsen
FAS 0

FAS 1

FAS 2

FAS 3

Distansarbete som regel

Försiktigt första
upphävande av isoleringen

Successivt
lättande på åtgärderna

En allmän återgång till det
”nya normala”

Regel: Distansarbete +
begränsad, försiktig
och frivillig återgång till
arbetsplatsen i skift.

Regel: System med fulla
skift som regel med
flexibilitet för
distansarbete. Distansarbete förblir normen
endast för vissa
personalkategorier.

Regel: Närvaro på
arbetsplatsen som regel.
Nya allmänna regler för
distansarbete kommer att
övervägas utifrån de
lärdomar som dragits.
Relevant it-kapacitet ska
byggas upp.

Arbetsformer:
Regel: Distansarbete
Särskilda omständigheter:
Personal inom kritiska
yrkesgrupper som inte kan
utföra sina arbetsuppgifter
på distans. De alternerar i
veckoskift mellan arbete
på arbetsplatsen och
distansarbete. Personal
inom kritiska yrkesgrupper
som har underliggande
hälsoproblem (eller som
bor i ett hushåll med en
person i riskgrupp) är
undantagna från arbete på
arbetsplatsen.

Som under fas 0 plus att
ett litet antal anställda vid
varje enhet (högst 10–
20 %) tillåts arbeta från
arbetsplatsen på frivilliga
grunder och i veckoskift.
Detta förutsätter att fysisk
distansering och andra
säkerhetsåtgärder kan
respekteras. Distansarbete
är fortfarande normen,
särskilt för anställda som
tillhör riskgrupper.

All personal delas upp i
två grupper som arbetar i
veckoskift. Det skiftsystem
som införts under fas 1
gäller som norm för all
personal. Stora
möjligheter till
distansarbete kommer att
finnas.

Särskilda omständigheter:
Särskilda lösningar för
distansarbete kan
erbjudas anställda som
tillhör riskgrupper för
covid-19.

Källa: Kommissionens handlingsplan för en gradvis återgång till arbetsplatsen.
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De gemensamma företagen kunde trots covid-19-pandemin säkerställa
tilldelningen av bidrag …

2.51. Trots den besvärliga situationen låg de gemensamma företagens budgetåtaganden

för bidragsöverenskommelser inom Horisont 2020 kvar på en stabil nivå med 889,2 miljoner
euro under 2020 (2019: 855,6 miljoner euro). När det gäller F4E fortsatte
upphandlingsverksamheten för operativa tjänster i liknande takt, och dess budgetåtaganden
för operativa kontrakt ökade från 670,5 miljoner 2019 till 826,1 miljoner euro 2020.

2.52. IMI bidrog stort till EU:s gemensamma insatser mot covid-19-pandemin som

kommissionen samordnade. Företaget omfördelade 45 miljoner euro av sin budget för 2020
till en påskyndad förslagsinfordran som inleddes i mars 2020 med fokus på utveckling av
behandlingar och diagnostik för bekämpning av coronavirusinfektioner. Beloppet för
ansökningsomgången utökades till 72 miljoner euro genom ytterligare Horisont 2020-medel
från kommissionen. Över 140 förslag togs emot och utvärderades rekordsnabbt på distans
efter att stora ändringar gjorts av det gemensamma företagets vanliga utvärderingsprocess för
ansökningsomgångar. Åtta projekt (tre för behandlingar och fem för diagnostik) värda över
115 miljoner euro valdes ut för bidragsöverenskommelser och började genomföras före
sommaren 2020.

2.53. För de gemensamma företag som genomför åtgärder inom Horisont 2020 förblev

dessutom den genomsnittliga tiden för beviljande av bidrag, det vill säga perioden från det att
tidsfristen för inlämning av förslag löper ut till det att bidragsöverenskommelserna
undertecknas, relativt oförändrad med 220 dagar under 2020 (2019: 221 dagar) 16. Detta låg
klart inom den tillåtna tidsgränsen på åtta månader, eller runt 240 dagar, som anges i reglerna
för deltagande i Horisont 2020-programmet 17 (se figur 2.5). Den främsta förklaringen till detta
är att de gemensamma företagen gjorde stora ansträngningar för att genomföra de lämpliga
förfarandena för distansutvärdering i tid med hjälp av externa experter.

16

Uppgifterna tar hänsyn till alla ansökningsomgångar inom ramen för Horisont 2020 som de
gemensamma företagen offentliggjorde under år N-1 och deras respektive
bidragsöverenskommelser undertecknade under år N.

17

Artikel 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av den 11
december 2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) (EUT L 347, 20.12.2013, s. 81).
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Figur 2.5 – Tid för beviljande av bidrag, genomsnittligt antal dagar
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Källa: Revisionsrätten, baserat på uppgifter från de gemensamma företagen.

… och betalningarna till sina stödmottagare

2.54. De gemensamma företagen med verksamhet inom Horisont 2020 och F4E bibehöll

samma dynamiska nivå av betalningar för sin operativa verksamhet 2020 som under de
senaste fyra åren (se figur 2.6). För de gemensamma företagen med verksamhet inom
Horisont 2020 minskade de totala betalningarna för operativ verksamhet endast lite från
847,1 miljoner euro 2019 till 827,8 miljoner euro 2020. För F4E ökade betalningarna för
operativa kontrakt från 681,3 miljoner euro 2019 till 741,1 miljoner euro 2020.
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Figur 2.6 – De gemensamma företagens operativa betalningar (tusen
euro)
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Källa: Revisionsrätten, baserat på uppgifter från de gemensamma företagen.

2.55. Trots svårigheterna att upprätthålla interna kontrollprocesser vid distansarbete, i

synnerhet när det gäller mellanliggande och slutliga stödbetalningar till operativ verksamhet
och komplexa kontaktsbetalningar, minskade andelen sena betalningar från i genomsnitt 8 %
2019 till i genomsnitt 6 % 2020 (se figur 2.7).
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Figur 2.7 – Minskning av andelen sena betalningar (genomsnitt för alla
gemensamma företag) som procent av det totala antalet godkända
betalningstransaktioner
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Källa: Revisionsrätten, baserat på uppgifter från de gemensamma företagen.

Några gemensamma företag rapporterade allmänna förseningar för sin
Horisont 2020-verksamhet som berodde på covid-19-pandemin

2.56. Ecsel rapporterade att en del stödmottagare hade svårt att slutföra sina

projektdemonstrationer och begärde en förlängning av genomförandeperioden. På samma
sätt hindrades kontrollerna och granskningarna av projekt av restriktionerna till följd av covid19-pandemin.

2.57. Shift2Rail uppskattade en allmän försening på två till sex månader för projekt som

kräver samarbetsåtgärder på olika platser i Europa. Dessa projekt blev försenade på grund av
reserestriktioner eller andra begränsningar orsakade av pandemin. Dessutom gjordes inga
valideringar på plats under 2020 såsom ursprungligen planerats på grund av restriktionerna till
följ av covid-19-pandemin.

2.58. Clean Sky förutspådde en allmän försening på fyra till sex månader för

genomförandet av sitt Horisont 2020-program. Som ett resultat av covid-19-pandemin
avstannade bidragsöverenskommelserna med partner och bidragsöverenskommelserna för
2018–2019 underutnyttjades. Det senare ledde till betydande återkrav av för stora
utbetalningar av förfinansiering som gjorts under 2020. Detta ledde också till att den
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tillgängliga budgeten för driftsbetalningar (inkomster avsatta för särskilda ändamål) för 2020
ökade, vilket påverkade genomförandegraden för det gemensamma företagets budget för
driftsbetalningar negativt.

2.59. Sesar reagerade på covid-19-pandemins allvarliga konsekvenser för sina medlemmar

inom luftfartsindustrin genom att vidta en rad budgetåtgärder (t.ex. genom att öka
förhandsfinansieringen för bidragsöverenskommelser och senarelägga inbetalningsdatumen
för kontantbidrag till det gemensamma företagets administrativa kostnader). Syftet med detta
var att ge medlemmarna omedelbart förbättrad likviditet.

2.60. För vissa gemensamma företag (Clean Sky, IMI, FCH och EuroHPC) ledde covid-19-

pandemins inverkan på de planerade kostnaderna för it, kommunikation, tjänsteresor, möten,
evenemang och andra tjänster till en avsevärd minskning av genomförandegraden för
betalningsbudgeten för administration för 2020, motsvarande 2 %–3 % av den totala
tillgängliga betalningsbudgeten för samma år.

F4E:s verksamhet inom Iterprojektet försenades

2.61. F4E rapporterade att många av företagets leverantörer påverkades av covid-19-

pandemin och restriktionerna till följd av den. Det gemensamma företaget uppskattade att
pandemin i slutet av 2020 hade orsakat förseningar på upp till fyra månader för vissa
leveranser, vilket ledde till en kostnadsökning på omkring 47 miljoner euro (i 2008 års
penningvärde) för F4E:s leveranser till Iterprojektet.

2.62. Kommissionen genomförde en webbenkät i oktober 2020 för att få en förståelse för

covid-19-pandemins återverkningar på de företag som deltar i Iterprojektet och hur mycket
deras deltagande i Iter bidrog till deras återhämtning.

2.63. Som framgår av ruta 2.5 hade deltagandet i Iterprojektet en mätbar inverkan (i fråga

om personal och omsättning) på de företag som svarade på enkäten. För två tredjedelar av de
svarande hade pandemin en negativ inverkan i form av till exempel förseningar (70 %) och
minskad efterfrågan med negativa ekonomiska konsekvenser (50 %). Å andra sidan medgav
31 % av de svarande att deras deltagande i Iterprojektet gjorde deras företag mer
motståndskraftigt mot krisens konsekvenser.
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Ruta 2.5
Covid-19-pandemins inverkan på den löpande verksamheten för de
företag som deltar i Iterprojektet
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Källa: Rapport om en EU-enkät, ITER and COVID-19: Understanding the situation of companies
involved in the project, december 2020.

De gemensamma företagen följer upp tidigare års
granskningsiakttagelser

2.64. De gemensamma företagen har i de flesta fall vidtagit korrigerande åtgärder för att
följa upp iakttagelserna i våra särskilda årsrapporter från tidigare år. Närmare uppgifter om
detta finns i bilagorna till våra uttalanden i kapitel 3.

2.65. Figur 2.8 visar att korrigerande åtgärder vidtogs 2020 för de 19 iakttagelser som inte

hade åtgärdats i slutet av 2019, vilket innebar att 16 iakttagelser (84 %) hade genomförts
medan tre iakttagelser (16 %) fortfarande pågick eller inte hade genomförts i slutet av 2020 18.

18

Anm.: När det gäller Sesar, Clean Sky, IMI, FCH, Ecsel och Shift2Rail ansågs alla tidigare års
iakttagelser genomförda vid revisionen 2020 till följd av korrigerande åtgärder som de
gemensamma företagen vidtagit. När det gäller EuroHPC var 2020 första året som företaget
granskades.
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Figur 2.8 – De gemensamma företagens ansträngningar för att följa upp
tidigare års iakttagelser
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Källa: Revisionsrätten.
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Granskningsresultat från andra
publikationer om gemensamma
företag som revisionsrätten nyligen har
offentliggjort
2.66. Förutom den årliga granskningsrapporten om de gemensamma företagens

årsredovisningar offentliggjorde vi under 2020 även särskilda granskningsrapporter och
översikter som gällde gemensamma företag (se figur 2.9).
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Figur 2.9 – Granskningsresultat från andra publikationer om gemensamma företag och/eller om forskning som
revisionsrätten nyligen har offentliggjort
Revisionsrättens översikt 01/2021:
EU:s inledande bidrag till folkhälsoinsatserna mot covid-19

Revisionsrättens särskilda rapport 19/2020:
Digitalisering av den europeiska industrin: ett ambitiöst
initiativ vars framgång är beroende av EU:s, regeringarnas och
företagens fortsatta engagemang

Revisionsrättens särskilda rapport 02/2020:
SMF-instrumentet i praktiken: ett ändamålsenligt och
innovativt program som står inför utmaningar

Världshälsoorganisationen klassade covid-19 som en pandemi
den 11 mars 2020. Enligt fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt har EU endast en stödjande och samordnande roll
när det gäller folkhälsan, som primärt är medlemsstaternas
behörighet.

Digital omvandling är avgörande för många EU-företag om de ska
kunna förbli konkurrenskraftiga, men de drar inte full nytta av
avancerad teknik för innovation.
I detta sammanhang lanserade kommissionen initiativet för
digitalisering av den europeiska industrin år 2016 i syfte att
stärka EU:s konkurrenskraft inom digital teknik.

Instrumentet för små och medelstora företag inrättades inom
ramprogrammet för forskning, Horisont 2020, för att stödja
innovation i små och medelstora företag (SMF). Syftet är att
utveckla och utnyttja potentialen hos små och medelstora
företag genom att avhjälpa bristen på finansiering för nystartade
projekt med hög risk och öka den privata kommersialiseringen av
forskningsresultat. Instrumentet riktar sig till innovativa små och
medelstora företag i EU och 16 associerade länder. Med en
sammanlagd budget på 3 miljarder euro för perioden 2014–2020
beviljar instrumentet bidrag till företag med stor potential.

Vi gick igenom EU:s inledande insatser mot pandemin som
gjordes från den 3 januari till den 30 juni 2020 och inriktade oss
på användningen av EU:s ram för hantering av allvarliga
gränsöverskridande hot mot människors hälsa, de ytterligare
åtgärder som EU vidtog för att stödja tillhandahållandet av
medicinsk skyddsutrustning och EU:s stöd till utveckling av tester
och vaccin mot covid-19.
Kommissionen främjade informationsutbyte mellan
medlemsstaterna och gav stöd till åtgärder såsom covid-19forskning och förhandsåtaganden om inköp av vaccin. Det
gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel
(IMI) inledde också en infordran av intresseanmälningar för
behandling och testning av covid-19.
Vi uppmärksammade några utmaningar som EU ställdes inför i
samband med stödet till medlemsstaternas insatser mot covid19, bland annat att fastställa en lämplig ram för
gränsöverskridande hälsohot, underlätta tillhandahållandet av
tillräckliga leveranser och stödja utvecklingen av vacciner.

Närmare uppgifter om översikten och dess innehåll finns på
revisionsrättens webbplats eca.europa.eu.

Källa: Revisionsrätten.

Vi undersökte hur ändamålsenligt EU stödde nationella strategier
för digitalisering av industrin och de digitala
innovationsknutpunkterna och om kommissionen och
medlemsstaterna genomförde initiativet för digitalisering av den
europeiska industrin på ett ändamålsenligt sätt.
Vi konstaterade att kommissionens initiativ för digitalisering av
den europeiska industrin var välgrundad och stöddes av
medlemsstaterna, men att det saknades information om avsedda
utfall, resultatindikatorer och mål. Detta gör det svårare för
kommissionen och medlemsstaterna att rikta sina åtgärder
bättre och maximera sitt inflytande, och medlemsstaterna
uppmanades inte att anslå finansiering från ESI-fonderna till
initiativet.
Vi rekommenderar kommissionen att tillsammans med
medlemsstaterna erbjuda stöd till medlemsstaterna för att
fastställa deras finansieringsgap, förbättra övervakningen och
vidta ytterligare åtgärder för att uppnå en lämplig grad av
bredbandskonnektivitet.
Närmare uppgifter om slutsatserna av revisionen, tillhörande
rekommendationer och revisionsobjektets svar finns på
revisionsrättens webbplats eca.europa.eu.

Vi undersökte om instrumentet har riktat in sig på rätt typ av
små och medelstora företag, om det uppnådde en bred
geografisk täckning, om urvalsförfarandet var ändamålsenligt och
om kommissionen övervakade instrumentet på rätt sätt.
Vi konstaterade att instrumentet ger ändamålsenligt stöd till små
och medelstora företag när de utvecklar sina innovationsprojekt
men att det finns en risk för att det finansierar vissa små och
medelstora företag som skulle ha kunnat få finansiering på
marknaden, att deltagandet i det varierar stort mellan de
deltagande medlemsstaterna och att det är en allt större
belastning för förvaltnings- och utvärderingsresurserna som inte
tillför något mervärde att förslag som tidigare inte valts ut
lämnas in på nytt.

Närmare uppgifter om slutsatserna av revisionen, tillhörande
rekommendationer och revisionsobjektets svar finns på
revisionsrättens webbplats eca.europa.eu.
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De gemensamma företagens svar på
kapitel 2
2.9, 2.19, 2.30, 2.31, 2.32, och 2.58
De gemensamma företagen noterar dessa iakttagelser. Vi förstår att iakttagelserna är relevanta för
enskilda gemensamma företag och inte ger upphov till övergripande frågor. Vi kommer att fortsätta
iaktta försiktighet och har tagit till oss av lärdomarna.
2.18
Vi anser inte att det föreligger någon sådan risk eftersom de gemensamma företagen har genomfört
en specifik valideringsprocess för naturabidrag till kompletterande verksamhet, som består i att
säkerställa att den kompletterande verksamheten bidrar till de enskilda gemensamma företagens
mål samt till att oberoende revisorer attesterar de rapporterade värdena i enlighet med
förordningarna om de gemensamma företagen.
2.34
Det gemensamma företaget BBI och det gemensamma företaget Ecsel anser att ett fullständigt
genomförande av lösningen för e-upphandling inte är motiverat på grund av det mycket låga antalet
upphandlingsförfaranden med högt värde och specifika rättsliga krav. Båda de gemensamma
företagen avser att ompröva detta om framtida förhållanden motiverar det.
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Kapitel 3
Revisionsförklaringar
om EU:s gemensamma företag
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3.1. Information till stöd för
revisionsförklaringarna
Grund för uttalandena

3.1.1. Vi utförde vår revision i enlighet med de internationella revisionsstandarder (ISA)

och etiska riktlinjer som fastställts av IFAC och de internationella standarder för högre
revisionsorgan (Issai) som fastställts av Intosai. I avsnittet om revisorns ansvar nedan beskrivs
vilket ansvar vi har enligt dessa standarder. Vi är oberoende, i överensstämmelse med de
etiska riktlinjer för yrkesutövande revisorer som utfärdats av International Ethics Standards
Board for Accountants (IESBA:s etikkod) och de etiska krav som är relevanta för vår revision,
och vi har fullgjort vårt etiska ansvar i övrigt i enlighet med dessa krav och IESBA:s etikkod. Vi
anser att vi har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis till stöd för vårt
uttalande.

Ledningens och styrelsens ansvar

3.1.2. I enlighet med artiklarna 310–325 i EUF-fördraget och de gemensamma företagens

budgetförordningar ansvarar ledningarna för att upprätta och lägga fram räkenskaperna på
grundval av internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn och
för att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. I ledningens ansvar ingår att
utforma, införa och upprätthålla den internkontroll som är relevant när det gäller att upprätta
och lägga fram årsredovisningar som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig detta
beror på oegentligheter eller fel. Ledningen ska också se till att de verksamheter, ekonomiska
transaktioner och uppgifter som presenteras i årsredovisningarna följer ramverket av lagar och
andra författningar som styr dem.

3.1.3. När räkenskaperna upprättas är det ledningens ansvar att bedöma det

gemensamma företagets förmåga att fortsätta verksamheten, upplysa om frågor som rör dess
status när det gäller fortsatt drift och använda antagandet om fortsatt drift som grund för
räkenskaperna, såvida ledningen inte har för avsikt att antingen avveckla enheten eller att
upphöra med verksamheten eller inte har något annat realistiskt alternativ än att göra något
av detta.

3.1.4. Styrelserna ansvarar för tillsynen över de gemensamma företagens process för

finansiell rapportering.
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Revisorns ansvar för revisionen av räkenskaperna och de
underliggande transaktionerna

3.1.5. Vårt mål är att uppnå rimlig säkerhet om att de gemensamma företagens

räkenskaper inte innehåller väsentliga felaktigheter och att de underliggande transaktionerna
är lagliga och korrekta samt att på grundval av revisionen lämna revisionsförklaringar om
räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet
till Europaparlamentet och rådet. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet men ingen
garanti för att väsentliga felaktigheter eller bristande efterlevnad alltid upptäcks vid
revisionen. Dessa kan ha sin grund i oegentligheter eller fel och betraktas som väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i räkenskaperna.

3.1.6. När det gäller intäkter granskar vi bidragen från kommissionen, andra partner eller

deltagande länder och bedömer de gemensamma företagens förfaranden för att uppbära
eventuella andra intäkter.

3.1.7. När det gäller kostnader granskar vi betalningstransaktioner när kostnaderna har

uppkommit, bokförts och godkänts. Revisionen omfattar alla betalningar (även dem som avser
inköp av tillgångar) som inte är förskott vid den tidpunkt de görs. Förskott granskas när
mottagarna av medel har lämnat underlag som visar att de använts på rätt sätt och det
gemensamma företaget har godkänt underlagen och reglerat förskottsbetalningen, antingen
samma år eller senare.

3.1.8. I enlighet med ISA och Issai tillämpar vi professionellt omdöme och är

professionellt skeptiska under hela revisionen. Vi gör också följande:
—

Identifierar och bedömer riskerna för att det finns väsentliga felaktigheter i
räkenskaperna och för att de underliggande transaktionerna i väsentlig utsträckning inte
följer Europeiska unionens rättsliga ram, vare sig det beror på oegentligheter eller fel,
utformar och utför granskningsåtgärder för att hantera dessa risker och inhämtar
tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis till stöd för våra uttalanden. Risken för att
väsentliga felaktigheter eller väsentlig bristande efterlevnad som beror på oegentligheter
inte upptäcks är större än om de beror på fel, eftersom det vid oegentligheter kan handla
om maskopi, förfalskning, uppsåtlig underlåtenhet eller felaktiga uppgifter eller att man
har satt sig över den interna kontrollen.

—

Skaffar oss en förståelse av de interna kontroller som är relevanta för revisionen i syfte
att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i de interna
kontrollerna.
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—

Utvärderar ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och
rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen och därmed sammanhängande
upplysningar.

—

Kommer, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, fram till en slutsats om huruvida
ledningens användning av antagandet om fortsatt drift är riktig och huruvida det finns
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om det gemensamma företagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi kommer fram till att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, är vi
skyldiga att hänvisa till därmed sammanhängande upplysningar i räkenskaperna i vår
granskningsrapport eller, om upplysningarna inte är korrekta, modifiera vårt uttalande.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som vi har inhämtat fram till datumet för vår
granskningsrapport. Men framtida händelser eller förhållanden kan förorsaka att enheten
inte längre kan fortsätta verksamheten.

—

Utvärderar räkenskapernas och upplysningarnas övergripande presentation, struktur och
innehåll, och bedömer om räkenskaperna ger en rättvisande bild av de underliggande
transaktionerna och händelserna.

—

Inhämtar tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende de gemensamma
företagens finansiella information för att kunna göra ett uttalande om räkenskaperna och
de underliggande transaktionerna. Vi är ansvariga för styrningen, övervakningen och
utförandet av revisionen. Vi är ensamma ansvariga för våra revisionsuttalanden.

—

Beaktar det revisionsarbete som en oberoende extern revisor har utfört avseende de
gemensamma företagens räkenskaper i enlighet med artikel 70.6 i EU:s
budgetförordning19.

3.1.9. Vi informerar ledningen om bland annat revisionens planerade inriktning och

omfattning samt tidpunkt för revisionen och viktiga granskningsresultat, inbegripet betydande
brister i de interna kontrollerna som vi har identifierat under vår revision.

3.1.10. Bland de förhållanden som vi har informerat de gemensamma företagen om

fastställer vi vilka som var av störst betydelse vid vår revision av räkenskaperna för den
aktuella perioden och som därför utgör områden av särskild betydelse för revisionen. Vi
beskriver dessa förhållanden i vår granskningsrapport, såvida inte lagstiftning eller
förordningar förbjuder offentliggörande av upplysningarna i fråga, eller vi, under synnerligen
ovanliga omständigheter, beslutar att inte informera om ett förhållande i vår rapport därför att
de negativa konsekvenserna av det rimligen kan förväntas bli större än fördelarna för
allmänintresset med offentliggörandet.

19

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 193, 30.7.2018,
s. 1).
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Gemensamma företag som genomför
EU:s ramprogram
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Det gemensamma Sesar-företaget

3.2. Det gemensamma Sesar-företaget
Inledning

3.2.1.

Det gemensamma företaget för forskningsprojektet om flygledningstjänster i det
gemensamma europeiska luftrummet (Sesar-företaget) ligger i Bryssel och bildades i februari
2007 för en period på åtta år 20 (Sesar 1). I juni 2014 ändrade rådet inrättandeförordningen och
förlängde det gemensamma företagets livstid till den 31 december 2024 21 (Sesar 2020).

3.2.2. Det gemensamma Sesar-företaget är ett offentlig–privat partnerskap för utveckling

av en moderniserad europeisk flygledningstjänst. De grundande medlemmarna är Europeiska
unionen (EU), som företräds av kommissionen (GD Transport och rörlighet), och Europeiska
organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) 22. Efter en inbjudan till
intresseanmälan för medlemskap 2015 blev 19 offentliga och privata enheter inom
luftfartssektorn medlemmar i det gemensamma företaget. De innefattar flygplanstillverkare,
tillverkare av markbaserad och flygburen utrustning, leverantörer av flygledningstjänster och
leverantörer av flygplatstjänster.

20

Rådets förordning (EG) nr 219/2007 av den 27 februari 2007 om bildande av ett gemensamt
företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för
flygledningstjänsten (Sesar) (EUT L 64, 2.3.2007, s. 1), ändrad genom rådets förordning (EG)
nr 1361/2008 (EUT L 352, 31.12.2008, s. 12).

21

Rådets förordning (EU) nr 721/2014 av den 16 juni 2014 om ändring av förordning (EG)
nr 219/2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av
det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar) vad gäller förlängningen av det
gemensamma företaget till och med 2024 (EUT L 192, 1.7.2014, s. 1).

22

Eurocontrol är en internationell organisation som ägs av 41 medlemsstater. EU har
delegerat delar av sina uppgifter i förordningarna om det gemensamma europeiska
luftrummet till Eurocontrol, vilket gör det till den centrala organisationen för samordning
och planering av flygkontrolltjänster för hela Europa. EU är själv en undertecknare av
Eurocontrol och alla EU-medlemsstaterna är medlemmar av Eurocontrol.
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3.2.3. Tabell 3.2.1 visar nyckeltal för det gemensamma företaget

.

23

Tabell 3.2.1 – Nyckeltal för det gemensamma företaget
2020

2019

Budget för nya betalningsbemyndiganden (miljoner euro)

119,5

125,7

Budget för nya åtagandebemyndiganden (miljoner euro)

151,3

119,6

Tillgänglig budget för betalningar (miljoner euro) (1)

179,2

183,3

Tillgänglig budget för åtaganden (miljoner euro) (1)

163,2

161,0

38

40

Personalstyrka totalt den 31 december (2)
(1)

I den tillgängliga budgeten ingår outnyttjade anslag från tidigare år som det
gemensamma företaget tog upp på nytt i årets budget, inkomster avsatta för särskilda
ändamål och omfördelningar till nästkommande år.

(2)

Personalen består av tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt
utstationerade nationella experter.

Källa: Uppgifter från det gemensamma företaget.

Information till stöd för revisionsförklaringen

3.2.4. I den revisionsmetod vi tillämpade ingick analytiska granskningsåtgärder, direkt

substansgranskning av transaktioner hos det gemensamma företaget och stödmottagare och
en bedömning av nyckelkontroller i det gemensamma företagets system för övervakning och
kontroll. Resultaten av detta arbete kompletterades med revisionsbevis från andra revisorers
arbete och en analys av uppgifter från det gemensamma företagets ledning.

3.2.5. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar

för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 142 utgör en integrerad del av uttalandet.

23

Ytterligare information om det gemensamma företagets behörighet och verksamhet finns
på dess webbplats: www.sesarju.eu.
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Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och
rådet – oberoende revisorns rapport

Uttalande
3.2.6. Vi har granskat
a)

det gemensamma företagets räkenskaper, som består av årsredovisningen 24 och
rapporterna om budgetgenomförandet 25 för det budgetår som slutade den 31
december 2020,

b)

lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för
räkenskaperna, i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Räkenskapernas tillförlitlighet
Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

3.2.7. Vi anser att det gemensamma företagets räkenskaper för det år som slutade

den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess
finansiella ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena
och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet
med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för
den offentliga sektorn.

24

Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen,
sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.

25

Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna.
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Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger
till grund för räkenskaperna
Intäkter
Uttalande om lagligheten och korrektheten i de intäkter som ligger till grund för
räkenskaperna

3.2.8. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år som
slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Betalningar
Uttalande om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för
räkenskaperna

3.2.9. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

3.2.10. Iakttagelserna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande.
Iakttagelser om genomförandet av sjunde ramprogrammets
budget

3.2.11. Sesar 1-programmet avslutades formellt 2016 och de sista korrigerande

återbetalningarna till slutmottagare för det överskott av kontantbidrag som mottagits för
projekt inom sjunde ramprogrammet slutfördes 2020.

3.2.12. Tabell 3.2.2 innehåller en översikt över medlemmarnas bidrag till Sesar 1 i slutet

av 2020.
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Tabell 3.3.2 – Medlemmarnas bidrag till Sesar 1 (i miljoner euro)
Medlemmarnas bidrag
(per 31.12.2020)

Medlemmarnas bidrag
(i enlighet med inrättande-förordningen)

Medlemmar

Det
gemensamma Kompletterande
företagets
verksamhet (1)
verksamhet

EU (GD Transport
och rörlighet)
Eurocontrol
Privata
medlemmar
Totalt

Totalt

Kontantbidrag

Validerade Rapporterade, Naturabidrag till
naturaej validerade kompletterande
bidrag
naturabidrag
verksamhet

Totalt

700,0

Ej tillämpligt

700,0

610,2

0,0

0,0

Ej tillämpligt

610,2

700,0

Ej tillämpligt

700,0

133,0

422,9

0,0

Ej tillämpligt

555,9

584,3

Ej tillämpligt

584,3

23,7

512,6

0,0

Ej tillämpligt

536,3

Ej tillämpligt 1 984,3

766,9

935,5

0,0

Ej tillämpligt 1 702,4

1 984,3

(1) Kompletterande verksamhet omfattas inte av revisionsrättens granskning.

Källa: Uppgifter från det gemensamma företaget.

Iakttagelse om genomförandet av budgeten för Horisont 2020

3.2.13. Tabell 3.2.3 innehåller en översikt över medlemmarnas bidrag till Sesar 2020 i

slutet av 2020.

Tabell 3.2.3 – Medlemmarnas bidrag till Sesar 2020 (i miljoner euro)
Medlemmarnas bidrag
(i enlighet med inrättande-förordningen)

Medlemmar
EU (GD Transport
och rörlighet)
Eurocontrol
Privata medlemmar
Totalt

Det
gemensamma
företagets
verksamhet
585,0
500,0
500,0
1 585,0

Kompletterande
verksamhet (1)
Ej tillämpligt

Totalt

Medlemmarnas bidrag
(per 31.12.2020)

Kontantbidrag

Validerade Rapporterade,
naturaej validerade
bidrag
naturabidrag

Naturabidrag till
kompletterande Totalt
verksamhet

585,0

441,6

0,0

0,0

Ej tillämpligt

441,6

Ej tillämpligt
500,0
Ej tillämpligt
500,0
Ej tillämpligt 1 585,0

14,9
6,6
463,1

186,3
150,5
336,8

51,4
41,8
93,2

Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt

252,6
198,9
893,1

(1) Kompletterande verksamhet omfattas inte av revisionsrättens granskning.

Källa: Uppgifter från det gemensamma företaget.

3.2.14. När det gäller det gemensamma företagets tillgängliga budget 2020 för Horisont
2020-projekt var genomförandegraderna för åtagande- och betalningsbemyndiganden
87,1 % respektive 81,9 %.

3.2.15. I januari 2020 mottog det gemensamma företaget ytterligare medel på sex

miljoner euro från GD Transport och rörlighet genom Fonden för ett sammanlänkat Europa
(FSE) enligt delegeringsavtalet om U-space (andra och sista delbetalningen). Men det
gemensamma företaget hade varken tagit upp de mottagna FSE-medlen i budgeten för 2020
med hjälp av en ändringsbudget eller beaktat dem i planeringen av faktiska behov under
budgetpost 3700. Av den slutliga totala tillgängliga budgeten för betalningar under budgetpost
3700, som uppgick till 36,8 miljoner euro, hade det gemensamma företaget därför bara
genomfört 21,2 miljoner euro (eller 58 %) vid utgången av 2020.

67
Det gemensamma Sesar-företaget

Iakttagelser om internkontroller

3.2.16. Det gemensamma företaget har infört tillförlitliga förfaranden för

förhandskontroll som bygger på finansiella och operativa skrivbordsgranskningar. Det
gemensamma företaget genomförde kommissionens ram för intern kontroll, som bygger på 17
principer för intern kontroll, under 2020. För den årliga självbedömningen och övervakningen
av ändamålsenligheten i kontrollverksamheten, såsom krävs enligt ramen för intern kontroll,
tog det gemensamma företaget fram relevanta indikatorer för alla interna kontrollprinciper
och tillhörande särdrag.

3.2.17. För betalningar inom Horisont 2020 ansvarar kommissionens gemensamma

revisionstjänst för efterhandsrevisionerna. Baserat på de resultat av efterhandsrevisioner som
var tillgängliga i slutet av 2020 rapporterade det gemensamma företaget en representativ
felprocent på 3,46 % och en procentsats för kvarstående fel på 1,00 % för Horisont 2020projekt (regleringar och slutbetalningar) 26. I sitt förslag till förordning för Horisont 2020 27 ansåg
kommissionen att ”en risk för fel, på årsbasis, mellan 2 % och 5 % är ett realistiskt mål med
hänsyn till kostnaderna för kontroller, de förenklingsåtgärder som föreslås för att göra reglerna
mindre komplicerade och den tillhörande inneboende risken i samband med ersättning av
kostnaderna för ett forskningsprojekt. Slutmålet beträffande nivån för kvarstående fel vid
avslutandet av programmen, när de finansiella konsekvenserna av alla revisioner, korrigeringar
och åtgärder för återkrav har beaktats, är att komma så nära 2 % som möjligt.”

3.2.18. Som en del av kontrollerna av driftsbetalningar granskade vi slumpvis utvalda

betalningar inom Horisont 2020 under 2020 hos slutmottagare för att bekräfta
felprocentsatserna vid efterhandsrevisioner 28. Vid dessa detaljerade granskningar framkom
inga rapporterbara fel eller kontrollbrister avseende stödmottagarna i urvalet.

Uppföljning av tidigare års iakttagelser

3.2.19. En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion på
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan.

26

Punkt 2.7.4 i det gemensamma Sesar-företagets konsoliderade årliga verksamhetsrapport
för 2020.

27

COM(2011) 809 final.

28

När det gäller granskade stödbetalningstransaktioner hos slutmottagarna är
rapporteringströskeln för kvantifierbara fel 1 % av de granskade kostnaderna.
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser
År

Revisionsrättens kommentarer

Genomförande av korrigerande
åtgärder
(Har genomförts/Pågår/Har
inte genomförts/Ej tillämpligt)

2018

I Sesar 1-programmets avslutningsfas redovisade det gemensamma företaget i slutet av 2018
fortfarande utestående åtaganden på 61,4 miljoner euro. Eftersom programmet avslutades i slutet av
2016 och det senaste stödet betalades ut i slutet av 2017 kommer inte de resurser som anslagits till
det gemensamma företaget att utnyttjas fullt ut.

Ej tillämpligt

2019

I slutet av 2019 uppgick överskottet i form av kontantbidrag till Sesar 1-programmet till 30,7 miljoner
euro. Baserat på det gemensamma företagets redovisningsinformation ska beloppet återbetalas till
respektive medlem enligt följande: 23,8 miljoner euro till kommissionen, 4,8 miljoner euro till
Eurocontrol och 2,1 miljoner euro till industrimedlemmarna. Då det saknas en pragmatisk lösning för
en förtida återbetalning fortsätter det gemensamma företaget att förfoga över medlen utan att
använda dem för forskningsprojekt, vilket strider mot principen om sund ekonomisk förvaltning.

Har genomförts

2019

Det gemensamma företaget är skyldigt att genomföra kommissionens nya ram för intern kontroll som
bygger på 17 principer för intern kontroll. I slutet av 2019 hade det gemensamma företaget redan
slutfört sin analys av luckorna i det befintliga internkontrollsystemet och definierat indikatorer för
merparten av de nya principerna för intern kontroll och tillhörande särdrag. De flesta indikatorerna
gällde dock förekomsten av en kontrollåtgärd snarare än dess ändamålsenlighet. Det gemensamma
företaget behöver ta fram fler relevanta nyckelkontrollindikatorer för att bedöma sina
kontrollåtgärders ändamålsenlighet och upptäcka kontrollbrister.

Har genomförts
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Det gemensamma företagets svar
3.2.15
Det gemensamma Sesar-företaget instämmer i iakttagelsen men vill betona att de inkomster
avsatta för särskilda ändamål som revisionsrätten nämner uteslutande har använts för att
finansiera de relaterade uppgifter som anförtrotts av Europeiska kommissionen, såsom de
formaliserats i delegeringsavtalet om U-space (MOVE/E3/DA/2017-564/SI2.771010,
undertecknat den 13 december 2017).
Det gemensamma Sesar-företaget utarbetar årliga rapporter om den verksamhet som har
bedrivits för att genomföra delegeringsavtalet om U-space, i enlighet med artikel 21.1 i det
ovannämnda delegeringsavtalet. En årlig genomföranderapport delas med Europeiska
kommissionen och Europaparlamentet och övervakas noga med separata och specifika
kassaflödestabeller. Dessutom innehåller det gemensamma Sesar-företagets konsoliderade
årliga verksamhetsrapport ett särskilt kapitel om genomförandet av U-space-verksamheten.
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3.3. Det gemensamma företaget Clean
Sky
Inledning

3.3.1. Det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma

teknikinitiativet inom flygteknik (det gemensamma företaget Clean Sky) ligger i Bryssel och
bildades i december 2007 inom sjunde ramprogrammet för forskning för en tioårsperiod 29
(Clean Sky 1). Den 6 maj 2014 förlängde rådet det gemensamma företagets livstid till och med
den 31 december 2024 30 (Clean Sky 2).

3.3.2. Det gemensamma företaget är ett offentlig–privat partnerskap inom flygteknisk

forskning och innovation. De grundande medlemmarna i det gemensamma företaget är enligt
den nya förordningen Europeiska unionen (EU), företrädd av kommissionen (GD Forskning och
innovation) och industriella ledare från integrerade teknikdemonstratorer (ITD),
demonstrationsplattformar för innovativa luftfartyg (IADP) och tvärgående verksamheter (TA).
Det gemensamma företaget samarbetar dessutom med så kallade huvudpartner som väljs ut
genom öppna och konkurrensutsatta ansökningsomgångar 31. Dessa partner fick status som
privata medlemmar enligt inrättandeförordningen om Clean Sky 2.

29

Rådets förordning (EG) nr 71/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det
gemensamma företaget Clean Sky (EUT L 30, 4.2.2008, s. 1).

30

Rådets förordning (EU) nr 558/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma
företaget Clean Sky 2 (EUT L 169, 7.6.2014, s. 77).

31

År 2008 anslöt sig 16 ledare och 66 associerade medlemmar till den första fasen av det
gemensamma företaget Clean Sky (programmet Clean Sky 1). Enligt artikel 4.6 i stadgarna,
som är en bilaga till rådets förordning (EU) nr 558/2014, behåller associerade medlemmar
inom programmet Clean Sky 1 sin status till dess att deras forskningsverksamhet har
avslutats och senast till den 31 december 2017. År 2017, efter det att den fjärde
ansökningsomgången för huvudpartner som inleddes 2016 hade slutförts, avslutade det
gemensamma företaget förfarandet för urval av och tillträde för medlemmar med totalt
över 230 juridiska personer som deltar i programmet Clean Sky 2. Häri ingår de 16 ledarna
med sina anknutna enheter och tredjeparter och de utvalda huvudpartnerna med sina
anknutna enheter och tredjeparter.
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3.3.3. Tabell 3.3.1 visar nyckeltal för det gemensamma företaget

.

32

Tabell 3.3.1 – Nyckeltal för det gemensamma företaget
2020

2019

Budget för nya betalningsbemyndiganden (miljoner euro)

315,6

327,8

Budget för nya åtagandebemyndiganden (miljoner euro)

315,7

294,9

Tillgänglig budget för betalningar (miljoner euro) (1)

356,6

341,4

Tillgänglig budget för åtaganden (miljoner euro) (1)

346,7

305,8

43

42

Personalstyrka totalt den 31 december (2)
(1)

I den tillgängliga budgeten ingår outnyttjade anslag från tidigare år som det
gemensamma företaget tog upp på nytt i årets budget, inkomster avsatta för särskilda
ändamål och omfördelningar till nästkommande år.

(2)

Personalen består av tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt
utstationerade nationella experter.

Källa: Uppgifter från det gemensamma företaget.

Information till stöd för revisionsförklaringen

3.3.4. I den revisionsmetod vi tillämpade ingick analytiska granskningsåtgärder, direkt

substansgranskning av transaktioner hos det gemensamma företaget och stödmottagare och
en bedömning av nyckelkontroller i det gemensamma företagets system för övervakning och
kontroll. Resultaten av detta arbete kompletterades med revisionsbevis från andra revisorers
arbete och en analys av uppgifter från det gemensamma företagets ledning.

3.3.5. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar

för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 142 utgör en integrerad del av uttalandet.

32

Ytterligare information om det gemensamma företagets behörighet och verksamhet finns
på dess webbplats: www.cleansky.eu.
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Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och
rådet – oberoende revisorns rapport

Uttalande
3.3.6. Vi har granskat
a)

det gemensamma företagets räkenskaper, som består av årsredovisningen 33 och
rapporterna om budgetgenomförandet 34 för det budgetår som slutade den 31
december 2020,

b)

lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för
räkenskaperna, i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Räkenskapernas tillförlitlighet
Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

3.3.7. Vi anser att det gemensamma företagets räkenskaper för det år som slutade

den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess
finansiella ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena
och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet
med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för
den offentliga sektorn.

33

Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen,
sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.

34

Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna.
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Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger
till grund för räkenskaperna
Intäkter
Uttalande om lagligheten och korrektheten i de intäkter som ligger till grund för
räkenskaperna

3.3.8. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år som
slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Betalningar
Uttalande om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för
räkenskaperna

3.3.9. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

3.3.10. Iakttagelserna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande.
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Iakttagelse om genomförandet av sjunde ramprogrammets
budget

3.3.11. Tabell 3.3.2 innehåller en översikt över medlemmarnas bidrag till Clean Sky 1 i

slutet av 2020. Under 2020 skedde inga förändringar i medlemmarnas bidrag till sjunde
ramprogrammet.

Tabell 3.3.2 – Medlemmarnas bidrag till Clean Sky 1 (i miljoner euro)
Medlemmarnas bidrag
(i enlighet med inrättande-förordningen och
rättsliga beslut)

Medlemmar
EU (GD Forskning och
innovation)
Privata medlemmar
Totalt

Det
gemensamma Kompletterande
företagets
verksamhet (1)
verksamhet

Totalt

Medlemmarnas bidrag
(per 31.12.2020)

Kontantbidrag

Validerade Rapporterade,
naturaej validerade
bidrag
naturabidrag

Naturabidrag till
kompletterande
verksamhet

Totalt

800,0

Ej tillämpligt

800,0

800,0

0,0

0,0

Ej tillämpligt

600,0
1 400,0

Ej tillämpligt
Ej tillämpligt

600,0
1 400,0

14,9
814,9

593,0
593,0

0,0
0,0

Ej tillämpligt
607,9
Ej tillämpligt 1 407,9

800,0

(1) Kompletterande verksamhet omfattas inte av revisionsrättens granskning.

Källa: Uppgifter från det gemensamma företaget.

Iakttagelse om genomförandet av budgeten för Horisont 2020

3.3.12. Tabell 3.3.3 innehåller en översikt över medlemmarnas bidrag till Clean Sky 2 i

slutet av 2020.

Tabell 3.3.3 – Medlemmarnas bidrag till Clean Sky 2 (i miljoner euro)
Medlemmarnas bidrag
(i enlighet med inrättande-förordningen
och rättsliga beslut)

Medlemmar

Det
gemensamma Kompletterande
verksamhet (1)
företagets
verksamhet

Totalt

Medlemmarnas bidrag
(per 31.12.2020)

Kontant- Validerade
bidrag natura-bidrag

Rapporterade,
ej validerade
naturabidrag

Naturabidrag till
kompletterande
verksamhet

Totalt

EU (GD Forskning och
innovation)

1 755,0

0,0

1 755,0

1 451,0

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

1 451,0

Privata medlemmar
Totalt

1 228,5
2 983,5

965,3
965,3

2 193,8
3 948,8

23,1
1 474,1

581,3
581,3

136,3
136,3

1 144,2
1 144,2

1 884,9
3 335,9

(1) Kompletterande verksamhet omfattas inte av revisionsrättens granskning.

Källa: Uppgifter från det gemensamma företaget.

3.3.13. När det gäller det gemensamma företagets tillgängliga betalningsbudget för

2020 för Horisont 2020-projekt resulterade covid-19-pandemin i en avstanning i
bidragsöverenskommelserna med partner, och dessutom ett underutnyttjande av
bidragsöverenskommelserna med medlemmarna för 2018–2019. Det senare ledde till
betydande återvinning av för stora utbetalningar av förfinansiering som ökade
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driftsbetalningsbemyndigandena (interna inkomstmedel avsatta för särskilda ändamål) till
22,6 miljoner euro under 2020. Denna situation hade negativ inverkan på
genomförandegraden av driftsbudgeten, som låg på 82,6 % i slutet av 2020 (2019: 97,2 %).
Slutligen utnyttjade man, i strid med det gemensamma företagets finansiella regler, inte fullt
ut de tidigare årens anslag på 13,3 miljoner euro som återförts till driftsbudgeten för 2020
innan man utnyttjade årets betalningsbemyndiganden.

3.3.14. Det gemensamma företaget mer än fördubblade betalningsbudgeten för sina

infrastruktur- och kommunikationsutgifter (motsvarande cirka 1,5 % av det gemensamma
företagets totala tillgängliga betalningsbudget) för budgetåret 2020. Denna fördubbling av
betalningsbudgeten, tillsammans med covid-19-pandemins inverkan på de planerade
kostnaderna för it, kommunikation, evenemang och andra externa tjänster, resulterade i den
låga genomförandegraden på 42,7 % i slutet av 2020 (2019: 98,7 %).

Iakttagelser om internkontrollerna

3.3.15. Det gemensamma företaget har infört tillförlitliga förfaranden för

förhandskontroll som bygger på finansiella och operativa skrivbordsgranskningar. Det
gemensamma företaget genomförde kommissionens ram för intern kontroll, som bygger på 17
principer för intern kontroll, under 2020. För den årliga självbedömningen och övervakningen
av ändamålsenligheten i kontrollverksamheten, såsom krävs enligt ramen för intern kontroll,
tog det gemensamma företaget fram relevanta indikatorer för alla interna kontrollprinciper
och tillhörande särdrag.

3.3.16. För betalningar inom Horisont 2020 ansvarar kommissionens gemensamma

revisionstjänst för efterhandsrevisionerna. Baserat på de resultat av efterhandsrevisioner som
var tillgängliga i slutet av 2020 rapporterade det gemensamma företaget en representativ
felprocent på 1,60 % och en procentsats för kvarstående fel på 0,91 % för Horisont 2020projekt (regleringar och slutbetalningar) 35. I sitt förslag till förordning för Horisont 2020 36 ansåg
kommissionen att ”en risk för fel, på årsbasis, mellan 2 % och 5 % är ett realistiskt mål med
hänsyn till kostnaderna för kontroller, de förenklingsåtgärder som föreslås för att göra reglerna
mindre komplicerade och den tillhörande inneboende risken i samband med ersättning av
kostnaderna för ett forskningsprojekt. Slutmålet beträffande nivån för kvarstående fel vid
avslutandet av programmen, när de finansiella konsekvenserna av alla revisioner, korrigeringar
och åtgärder för återkrav har beaktats, är att komma så nära 2 % som möjligt.”

35

Det gemensamma företaget Clean Skys utkast till årlig verksamhetsrapport för 2020, s. 97.

36

COM(2011) 809 final.
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3.3.17. Som en del av kontrollerna av driftsbetalningar granskade vi slumpvis utvalda

betalningar inom Horisont 2020 under 2020 hos slutmottagare för att bekräfta
felprocentsatserna vid efterhandsrevisioner 37. Vid dessa detaljerade granskningar framkom i
ett fall ett fel som översteg 1 % av de granskade kostnaderna. Det gällde redovisade
personalkostnader, där stödmottagaren inte fullt ut respekterade taket för antalet arbetade
timmar inom projektet i fråga om personal som uteslutande arbetade med projektet utan
tidsredovisning.

Övriga upplysningar

3.3.18. Antalet ordinarie anställda i det gemensamma företaget var oförändrat 42 från

2017 till 2020, men under samma period skedde en betydande ökning av det gemensamma
företagets användning av tillfällig arbetskraft från tre till tio heltidsekvivalenter, det vill säga
från 8 % till 24 % av företagets ordinarie personal. De uppgifter som utförs av tillfälliga
arbetstagare är dock inte av engångskaraktär eller tillfällig art, till följd av en exceptionell
ökning av arbetsbördan eller utförandet av en engångsverksamhet, utan snarare av permanent
karaktär (t.ex. assistent till rättstjänsten, sekreterarstöd, kommunikationsassistent och
assistent till projektansvariga). Genom det gemensamma företagets praxis skapas i praktiken
ett antal fasta tjänster utöver dem som anges i tjänsteförteckningarna. Detta tyder på att det
gemensamma företagets ordinarie personalstyrka inte är tillräcklig för att genomföra det
gemensamma företagets forsknings- och innovationsagenda och tillhörande arbetsplaner.
Situationen innebär också betydande risker för det gemensamma företaget, såsom svårigheter
att behålla nyckelkompetenser, otydliga kanaler för ansvarsutkrävande och lägre
personaleffektivitet, vilket skulle kunna inverka negativt på hur det gemensamma företaget
presterar i stort.

Uppföljning av tidigare års iakttagelser

3.3.19. En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion på
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan.

37

När det gäller granskade stödbetalningstransaktioner hos slutmottagarna är
rapporteringströskeln för kvantifierbara fel 1 % av de granskade kostnaderna.
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser
År

Revisionsrättens kommentarer

Genomförande av korrigerande
åtgärder
(Har genomförts/Pågår/Har inte
genomförts/Ej tillämpligt)

2019

Som en del av kontrollerna av driftsbetalningar granskade vi slumpvis utvalda betalningar inom
Horisont 2020 under 2019 hos slutmottagare för att bekräfta felprocentsatserna vid
efterhandsrevisioner. Dessa detaljerade granskningar visade på systemfel i samband med
redovisade personalkostnader. De största felkällorna var användningen av individuella produktiva
timmar, vilket är förbjudet när kostnadsdeklarationer bygger på månatliga timkostnader, och
användningen av enhetsavgifter, bland annat uppskattade delar som kraftigt avvek från de faktiska
enheterna. Resultaten tyder på en högre risk för fel för det gemensamma företaget på grund av det
stora antalet privata medlemmar och deltagande anknutna enheter som genomför det
gemensamma företagets projekt inom Horisont 2020.

Har genomförts
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Det gemensamma företagets svar
3.3.13
I början av år 2020 hade det gemensamma företaget Clean Sky 2 endast
betalningsbemyndiganden med finansieringskällor för C1. Genom den första budgetändringen
under året reaktiverades outnyttjade anslag som C2-medel i maj 2020. I kommissionens
verktyg för förvaltning av bidrag prioriterades dock inte användningen av C2-medel, vilket
medförde att manuella ingripanden fick göras för varje betalning. C1-anslagen förbrukades
därför först.
Slutligen hade Clean Sky 2 planerat att använda C2-medel för betalningarna av ytterligare
förfinansieringar till bidragsöverenskommelserna med medlemmarna för 2020–2021 under de
sista månaderna av 2020. Vissa av dessa betalningar fick dock skjutas upp till början av 2021.
Det gemensamma företaget kommer att införa ytterligare övervakningsåtgärder för att se till
att de reaktiverade medlen förbrukas först.
3.3.18
Clean Sky 2 har under de senaste åren varit tvunget att ständigt öka användningen av inhyrd
personal på grund av de begränsningar som den strikta tjänsteförteckningen innebär, i takt
med att uppgifterna och arbetsbördan har blivit allt mer omfattande. Denna ökning förväntas
fortsätta då det gemensamma företaget för närvarande går in i en fas under vilken två
program – Clean Sky 2 och det nya programmet för ren luftfart – kommer att genomföras
parallellt, vilket kommer att leda till ännu mer arbete. Förutom ansträngningarna som har
gjorts för att öka personalens effektivitet är tillfälliga arbetstagare enda alternativet för att
klara av den allt större arbetsbördan.
Clean Sky 2 har under de senaste åren varit tvunget att ständigt öka användningen av inhyrd
personal på grund av de begränsningar som den strikta tjänsteförteckningen innebär, i takt
med att uppgifterna och arbetsbördan har blivit allt mer omfattande. Denna ökning förväntas
fortsätta då det gemensamma företaget för närvarande går in i en fas under vilken två
program – Clean Sky 2 och det nya programmet för ren luftfart – kommer att genomföras
parallellt, vilket kommer att leda till ännu mer arbete. Förutom ansträngningarna som har
gjorts för att öka personalens effektivitet är tillfälliga arbetstagare enda alternativet för att
klara av den allt större arbetsbördan.
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3.4. Det gemensamma företaget IMI
Inledning

3.4.1.

Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel (IMI) ligger i
Bryssel och inrättades i december 2007 38 för en period på tio år (IMI 1). I maj 2014 antog rådet
en ny inrättandeförordning och förlängde det gemensamma företagets livstid till den 31
december 2024 39 (IMI 2).

3.4.2. Det gemensamma företaget är ett offentlig–privat partnerskap inom

hälsorelaterad forskning och innovation. Grundande medlemmar av det gemensamma
företaget är Europeiska unionen, representerad av kommissionen (GD Forskning och
innovation), och läkemedelssektorn, representerad av den europeiska
läkemedelsbranschorganisationen EFPIA.

38

Rådets förordning (EG) nr 73/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det
gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för
innovativa läkemedel (EUT L 30, 4.2.2008, s. 38).

39

Rådets förordning (EU) nr 557/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma
företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (EUT L 169, 7.6.2014, s. 54).
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3.4.3. Tabell 3.4.1 visar nyckeltal för det gemensamma företaget

.

40

Tabell 3.4.1 – Nyckeltal för det gemensamma företaget
2020

2019

Budget för nya betalningsbemyndiganden (miljoner euro)

233,8

200,1

Budget för nya åtagandebemyndiganden (miljoner euro)

260,5

134,1

Tillgänglig budget för betalningar (miljoner euro) (1)

241,6

231,3

Tillgänglig budget för åtaganden (miljoner euro) (1)

276,5

261,4

53

53

Personalstyrka totalt den 31 december (2)
(1)

I den tillgängliga budgeten ingår outnyttjade anslag från tidigare år som det
gemensamma företaget tog upp på nytt i årets budget, inkomster avsatta för särskilda
ändamål och omfördelningar till nästkommande år.

(2)

Personalen består av tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt
utstationerade nationella experter.

Källa: Uppgifter från det gemensamma företaget.

Information till stöd för revisionsförklaringen

3.4.4. I den revisionsmetod vi tillämpade ingick analytiska granskningsåtgärder, direkt

substansgranskning av transaktioner hos det gemensamma företaget och stödmottagare och
en bedömning av nyckelkontroller i det gemensamma företagets system för övervakning och
kontroll. Resultaten av detta arbete kompletterades med revisionsbevis från andra revisorers
arbete och en analys av uppgifter från det gemensamma företagets ledning.

3.4.5. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar

för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 142 utgör en integrerad del av uttalandet.

40

Ytterligare information om det gemensamma företagets behörighet och verksamhet finns
på dess webbplats: www.imi.europa.eu.

81
Det gemensamma företaget IMI

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och
rådet – oberoende revisorns rapport

Uttalande
3.4.6. Vi har granskat
a)

det gemensamma företagets räkenskaper, som består av årsredovisningen 41 och
rapporterna om budgetgenomförandet 42 för det budgetår som slutade den 31
december 2020,

b)

lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för
räkenskaperna, i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Räkenskapernas tillförlitlighet
Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

3.4.7. Vi anser att det gemensamma företagets räkenskaper för det år som slutade

den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess
finansiella ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena
och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet
med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för
den offentliga sektorn.

41

Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen,
sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.

42

Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna.
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Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger
till grund för räkenskaperna
Intäkter
Uttalande om lagligheten och korrektheten i de intäkter som ligger till grund för
räkenskaperna

3.4.8. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år som
slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Betalningar
Uttalande om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för
räkenskaperna

3.4.9. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

3.4.10. Iakttagelserna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande.
Iakttagelse om genomförandet av sjunde ramprogrammets
budget

3.4.11. Tabell 3.4.2 innehåller en översikt över medlemmarnas bidrag till IMI 1 i slutet

av 2020.

Tabell 3.4.2 – Medlemmarnas bidrag till IMI 1 (i miljoner euro)
Medlemmarnas bidrag
(i enlighet med inrättande-förordningen)

Medlemmar
EU (GD Forskning och
innovation)
Privata medlemmar
Totalt

Det
gemensamma Kompletterande
verksamhet (1)
företagets
verksamhet

Totalt

Medlemmarnas bidrag
(per 31.12.2020)
Kontantbidrag

Validerade Rapporterade, Naturabidrag till
naturaej validerade kompletterande
bidrag
naturabidrag
verksamhet

1 000,0

Ej tillämpligt 1 000,0

931,1

0,0

0,0

1 000,0
2 000,0

Ej tillämpligt 1 000,0
Ej tillämpligt 2 000,0

21,9
953,0

737,6
737,6

42,2
42,2

(1) Kompletterande verksamhet omfattas inte av revisionsrättens granskning.

Källa: Uppgifter från det gemensamma företaget.

Ej tillämpligt

Totalt

931,1

Ej tillämpligt
801,7
Ej tillämpligt 1 732,8
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3.4.12. För hela sjunde ramprogrammet hade det gemensamma företaget i slutet av

2020 gjort åtaganden för 965,7 miljoner euro genom undertecknade
bidragsöverenskommelser inom sjunde ramprogrammet, varav 94,5 miljoner euro (eller 10 %)
återstår att betala ut under de kommande åren. När det gäller det gemensamma företagets
tillgängliga betalningsbudget 2020 för projekt inom sjunde ramprogrammet var
genomförandegraden för betalningsbemyndiganden 96 %.

Iakttagelser om genomförandet av budgeten för Horisont 2020

3.4.13. Tabell 3.4.3 innehåller en översikt över medlemmarnas bidrag till IMI 2 i slutet

av 2020.

Tabell 3.4.3 – Medlemmarnas bidrag till IMI 2 (i miljoner euro)
Medlemmarnas bidrag
(i enlighet med inrättandeförordningen)
Medlemmar
EU (GD Forskning
och innovation)
EFPIA
Associerade partner
Totalt

Det gemensamma
Kompletterande
företagets
verksamhet (1)
verksamhet

Totalt

Medlemmarnas bidrag
(per 31.12.2020)
Kontantbidrag

Validerade Rapporterade,
naturaej validerade
bidrag
naturabidrag

1 638,0

Ej tillämpligt 1 638,0

643,2

0,0

0,0

1 425,0
213,0
3 276,0

Ej tillämpligt 1 425,0
Ej tillämpligt
213,0
Ej tillämpligt 3 276,0

20,7
7,1
671,0

317,2
35,0
352,2

207,7
55,3
263,0

Naturabidrag till
kompletterande
verksamhet

Totalt

Ej tillämpligt

643,2

Ej tillämpligt 545,6
Ej tillämpligt
97,4
Ej tillämpligt 1 286,2

(1) Kompletterande verksamhet omfattas inte av revisionsrättens granskning.

Källa: Uppgifter från det gemensamma företaget.

3.4.14. När det gäller det gemensamma företagets tillgängliga budget 2020 för Horisont
2020-projekt var genomförandegraderna för åtagande- och betalningsbemyndiganden 100 %
respektive 99,7 %.

3.4.15. Det gemensamma företagets administrativa budget förvaltas som en separat

budget och reaktivering av tidigare års outnyttjade betalningsbemyndiganden ska endast ske i
den mån årets betalningsbemyndiganden är otillräckliga för att täcka de kontraktsenliga
skyldigheterna för året. Det gemensamma företagets praxis att reaktivera outnyttjade
betalningsbemyndiganden från tidigare år motsvarande omfattningen av öppna administrativa
åtaganden leder till en ackumulering av outnyttjade betalningsbemyndiganden. I kombination
med covid-19-pandemins effekter på planerade kostnader för it, kommunikation, möten,
evenemang och andra tjänster, ledde denna praxis till en låg genomförandegrad för det
gemensamma företagets administrativa budget (avdelning 2 infrastrukturutgifter,
motsvarande cirka 3 % av det gemensamma företagets totala tillgängliga betalningsbudget),
som låg på 51 % i slutet av 2020.
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Iakttagelser om internkontroller

3.4.16. Det gemensamma företaget har infört tillförlitliga förfaranden för

förhandskontroll som bygger på finansiella och operativa skrivbordsgranskningar. Det
gemensamma företaget genomförde kommissionens ram för intern kontroll, som bygger på 17
principer för intern kontroll, under 2018. För den årliga självbedömningen och övervakningen
av ändamålsenligheten i kontrollverksamheten, såsom krävs enligt ramen för intern kontroll,
tog det gemensamma företaget fram relevanta indikatorer för alla interna kontrollprinciper
och tillhörande särdrag.

3.4.17. När det gäller mellanliggande betalningar och slutbetalningar inom sjunde

ramprogrammet utför det gemensamma företaget efterhandsrevisioner hos stödmottagarna,
medan kommissionens gemensamma revisionstjänst ansvarar för efterhandsrevisionen av
ersättningsanspråk från projekt inom Horisont 2020. Baserat på de resultat av
efterhandsrevisioner som var tillgängliga i slutet av 2020 rapporterade det gemensamma
företaget en representativ felprocent på 2,16 % och en procentsats för kvarstående fel på
1,14 % för sina projekt inom sjunde ramprogrammet 43. För Horisont 2020-projekt (regleringar
och slutbetalningar) rapporterade det en representativ felprocent på 1,13 % och en
procentsats för kvarstående fel på 0,74 % 44. I sitt förslag till förordning för Horisont 2020 45
ansåg kommissionen att ”en risk för fel, på årsbasis, mellan 2 % och 5 % är ett realistiskt mål
med hänsyn till kostnaderna för kontroller, de förenklingsåtgärder som föreslås för att göra
reglerna mindre komplicerade och den tillhörande inneboende risken i samband med
ersättning av kostnaderna för ett forskningsprojekt. Slutmålet beträffande nivån för
kvarstående fel vid avslutandet av programmen, när de finansiella konsekvenserna av alla
revisioner, korrigeringar och åtgärder för återkrav har beaktats, är att komma så nära 2 % som
möjligt.”

3.4.18. Som en del av kontrollerna av driftsbetalningar granskade vi slumpvis utvalda

betalningar inom Horisont 2020 under 2020 hos slutmottagare för att bekräfta
felprocentsatserna vid efterhandsrevisioner 46. Vid dessa detaljerade granskningar framkom i
ett fall ett systemfel som översteg 1 % av de granskade kostnaderna och som rörde redovisade
direkta kostnader. Stödmottagaren redovisade felaktigt som andra direkta kostnader flera
indirekta kostnadsposter som inte direkt kunde hänföras till projektet. Sådana indirekta
kostnader täcks dock av en schablonsats på 25 % av det direkta kostnadsbeloppet.

43

Det gemensamma företaget IMI 2:s årliga verksamhetsrapport för 2020, punkt 2.5.2.

44

Det gemensamma företaget IMI 2:s årliga verksamhetsrapport för 2019, punkt 2.5.2.

45

COM(2011) 809 final.

46

När det gäller granskade stödbetalningstransaktioner hos slutmottagarna är
rapporteringströskeln för kvantifierbara fel 1 % av de granskade kostnaderna.
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Uppföljning av tidigare års iakttagelser

3.4.19. En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion på
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan.
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser
År

Revisionsrättens kommentarer

Genomförande av korrigerande
åtgärder
(Har genomförts/Pågår/Har inte
genomförts/Ej tillämpligt)

2019

IMI har genomfört flera korrigerande åtgärder, vilket har inneburit att det gemensamma företagets
planering och övervakning av behovet av nya betalningsbemyndiganden förbättrades betydligt
under 2019. Det gemensamma företaget var dock tvunget att återföra 139,1 miljoner euro i
åtagandebemyndiganden från 2019 till EU-budgeten på grund av att det fanns färre teman för
förslagsinfordringar i den årliga arbetsplanen för 2019. Det innebar att behovet av
utvärderingsexperter minskade och att det gemensamma företaget därför endast utnyttjade
2,8 miljoner euro (eller 49 %) av de 5,8 miljoner euro i 2019 års budget som var tillgängliga för
infrastrukturutgifter (avdelning 2 i budgeten).

Ej tillämpligt
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Det gemensamma företagets svar
3.4.15
I enlighet med Europeiska kommissionens standardiserade årliga budgetförfarande som IMI2
tillämpar planerades budgeten redan 2018. På grund av den strikta mekanismen för planering
och ändring av budgeten var det inte möjligt att göra lämpliga anpassningar till den snabbt
föränderliga och osäkra globala krissituation som pandemin innebar. Pandemin och
distansarbetet påverkade genomförandet av den administrativa budgeten för IMI2 i slutet av
2020, men det gick inte att kontrollera osäkerheten genom att helt enkelt minska budgeten i
mitten av året.
I slutet av 2019 uppgick de oanvända administrativa betalningsbemyndigandena till 4 miljoner
euro, medan de administrativa betalningsbemyndigandena som återaktiverades för C2 minskades
till 2,1 miljoner euro och var absolut nödvändiga för att täcka omfattningen av de åtaganden som
överfördes vid slutdatumet för genomförande i slutet av 2020.
Den låga graden av budgetgenomförande för avdelning 2 (utgifter för infrastruktur) i C1 berodde
huvudsakligen på covid-19-pandemins inverkan på den planerade styrningen och projektmötena,
de externa evenemangen och kommunikationen samt på de lägre kostnaderna för
utvärderingsexperter på grund av distansarbete. Ett annat exempel på hur pandemin i hög grad
påverkade genomförandet av den administrativa budgeten är IMI:s intressentforum, ett
evenemang som tidigare haft omkring 400 deltagare på en fysisk plats, men som 2020 måste äga
rum på nätet. Även om 954 deltagare anmälde sig användes mycket lite av den ursprungligen
planerade budgeten.
För 2021 planerar IMI2 att överföra en mängd av de administrativa betalningsbemyndigandena
som underskrider beloppet för åtaganden som överfördes till 2021 inom ramen för avdelning 2.
Mellanskillnaden ska enligt planen betalas ut från budgeten för innevarande år (C1-anslag).
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3.5. Det gemensamma företaget för
bränsleceller och vätgas (FCH)
Inledning

3.5.1. Det gemensamma företaget för genomförandet av det gemensamma

teknikinitiativet för bränsleceller och vätgas (FCH) ligger i Bryssel och bildades i maj 2008 för
perioden fram till den 31 december 2017 47 (FCH 1). I maj 2014 förlängde rådet det
gemensamma företagets livstid till och med den 31 december 2024 48 (FCH 2).

3.5.2. Det gemensamma företaget är ett offentlig–privat partnerskap för forskning och

innovation inom vätgas- och bränslecellsteknik. De grundande medlemmarna i det
gemensamma företaget är Europeiska unionen (EU) företrädd av kommissionen,
näringslivsgruppen (Hydrogen Europe) och forskningsgruppen (Hydrogen Europe Research).

47

Rådets förordning (EG) nr 521/2008 av den 30 maj 2008 om bildande av det gemensamma
företaget för bränsleceller och vätgas (EUT L 153, 12.6.2008, s. 1), ändrad genom rådets
förordning (EU) nr 1183/2011 (EUT L 302, 19.11.2011, s. 3).

48

Rådets förordning (EU) nr 559/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma
företaget för bränsleceller och vätgas 2 (EUT L 169, 7.6.2014, s. 108).
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3.5.3. Tabell 3.5.1 visar nyckeltal för det gemensamma företaget

.

49

Tabell 3.5.1 – Nyckeltal för det gemensamma företaget
2020

2019

Budget för nya betalningsbemyndiganden (miljoner euro)

85,4

104,2

Budget för nya åtagandebemyndiganden (miljoner euro)

86,3

87,1

Tillgänglig budget för betalningar (miljoner euro) (1)

103,8

113,9

Tillgänglig budget för åtaganden (miljoner euro) (1)

104,2

91,7

29

28

Personalstyrka totalt den 31 december (2)
(1)

I den tillgängliga budgeten ingår outnyttjade anslag från tidigare år som det gemensamma
företaget tog upp på nytt i årets budget, inkomster avsatta för särskilda ändamål och
omfördelningar till nästkommande år.

(2)

Personalen består av tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt
utstationerade nationella experter.

Källa: Uppgifter från det gemensamma företaget.

Information till stöd för revisionsförklaringen

3.5.4. I den revisionsmetod vi tillämpade ingick analytiska granskningsåtgärder, direkt

substansgranskning av transaktioner hos det gemensamma företaget och stödmottagare och
en bedömning av nyckelkontroller i det gemensamma företagets system för övervakning och
kontroll. Resultaten av detta arbete kompletterades med revisionsbevis från andra revisorers
arbete och en analys av uppgifter från det gemensamma företagets ledning.

3.5.5. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar

för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 142 utgör en integrerad del av uttalandet.

49

Ytterligare information om det gemensamma företagets behörighet och verksamhet finns
på dess webbplats: www.fch.europa.eu.
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Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och
rådet – oberoende revisorns rapport

Uttalande
3.5.6. Vi har granskat
a)

det gemensamma företagets räkenskaper, som består av årsredovisningen 50 och
rapporterna om budgetgenomförandet 51 för det budgetår som slutade den 31
december 2020,

b)

lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för
räkenskaperna, i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Räkenskapernas tillförlitlighet
Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

3.5.7. Vi anser att det gemensamma företagets räkenskaper för det år som slutade

den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess
finansiella ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena
och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet
med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för
den offentliga sektorn.

50

Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen,
sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.

51

Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna.
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Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger
till grund för räkenskaperna
Intäkter
Uttalande om lagligheten och korrektheten i de intäkter som ligger till grund för
räkenskaperna

3.5.8. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år som
slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Betalningar
Uttalande om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för
räkenskaperna

3.5.9. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

3.5.10. Iakttagelserna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande.
Iakttagelse om genomförandet av sjunde ramprogrammets
budget

3.5.11. Tabell 3.5.2 innehåller en översikt över medlemmarnas bidrag till FCH 1 i slutet

av 2020.

Tabell 3.5.2 – Medlemmarnas bidrag till FCH 1 (i miljoner euro)
Medlemmarnas bidrag
(i enlighet med inrättande-förordningen
och rättsliga beslut)

Medlemmar
EU (GD Forskning
och innovation)
Privata medlemmar
Totalt

Det
gemensamma
företagets
verksamhet

Kompletterande
verksamhet (1)

Totalt

Medlemmarnas bidrag
(per 31.12.2020)

Kontantbidrag

Validerade Rapporterade,
naturaej validerade
bidrag
naturabidrag

Naturabidrag till
kompletterande Totalt
verksamhet

470,0

Ej tillämpligt

470,0

407,0

19,1

0,0

Ej tillämpligt 426,1

470,0
940,0

Ej tillämpligt
Ej tillämpligt

470,0
940,0

17,9
424,9

440,4
459,5

0,0
0,0

Ej tillämpligt 458,3
Ej tillämpligt 884,4

(1) Kompletterande verksamhet omfattas inte av revisionsrättens granskning.

Källa: Uppgifter från det gemensamma företaget.
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3.5.12. För hela sjunde ramprogrammet hade det gemensamma företaget i slutet av

2020 gjort åtaganden för 428,5 miljoner euro genom undertecknade
bidragsöverenskommelser inom sjunde ramprogrammet, varav 7,1 miljoner euro (eller 2 %)
återstår att betala ut under de kommande åren. När det gäller det gemensamma företagets
tillgängliga betalningsbudget 2020 för projekt inom sjunde ramprogrammet var
genomförandegraden för betalningsbemyndiganden 89 %.

Iakttagelser om genomförandet av budgeten för Horisont 2020

3.5.13. Tabell 3.5.3 innehåller en översikt över medlemmarnas bidrag till FCH 2 i slutet

av 2020.

Tabell 3.5.3 – Medlemmarnas bidrag till FCH 2 (i miljoner euro)
Medlemmarnas bidrag
(i enlighet med inrättande-förordningen och
rättsliga beslut)
Medlemmar
EU (GD Forskning
och innovation)
Privata medlemmar
Totalt

Det
gemensamma
företagets
verksamhet

Kompletterande
verksamhet (1)

Totalt

Medlemmarnas bidrag
(per 31.12.2020)
Kontantbidrag

Validerade Rapporterade,
naturaej validerade
bidrag
naturabidrag

665,0

0,0

665,0

498,6

0,0

0,0

95,0
760,0

285,0
285,0

380,0
1 045,0

8,7
507,3

11,9
11,9

35,0
35,0

Naturabidrag till
kompletterande
verksamhet

Totalt

0,0

498,6

1 095,0 1 150,6
1 095,0 1 649,2

(1) Kompletterande verksamhet omfattas inte av revisionsrättens granskning.

Källa: Uppgifter från det gemensamma företaget.

3.5.14. Den låga nivån av validerade naturabidrag till operativ verksamhet från

industrimedlemmar på 11,9 miljoner euro beror på att det gemensamma företaget styrker
bidragen i ett senare skede av Horisont 2020-programmet, när slutbetalning för projekten görs
och intyg om redovisningen ska lämnas.

3.5.15. När det gäller det gemensamma företagets tillgängliga budget 2020 för Horisont

2020-projekt var genomförandegraderna för åtagande- och betalningsbemyndiganden 97 %.

3.5.16. Det gemensamma företagets administrativa budget förvaltas som en separat

budget och reaktivering av tidigare års outnyttjade betalningsbemyndiganden ska endast ske i
den mån årets betalningsbemyndiganden är otillräckliga för att täcka de kontraktsenliga
skyldigheterna för året. Det gemensamma företagets praxis att reaktivera outnyttjade
betalningsbemyndiganden från tidigare år motsvarande omfattningen av öppna administrativa
åtaganden leder till en ackumulering av outnyttjade betalningsbemyndiganden. I kombination
med covid-19-pandemins effekter på planerade kostnader för it, kommunikation, tjänsteresor,
möten, evenemang och andra tjänster, ledde denna praxis till en låg genomförandegrad för
det gemensamma företagets administrativa budget (avdelning 2 infrastrukturutgifter och
utgifter för kommunikation, motsvarande cirka 3 % av det gemensamma företagets totala
tillgängliga betalningsbudget), som låg på 56 % i slutet av 2020.
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Iakttagelser om internkontroller

3.5.17. Det gemensamma företaget har infört tillförlitliga förfaranden för

förhandskontroll som bygger på finansiella och operativa skrivbordsgranskningar. Det
gemensamma företaget genomförde kommissionens ram för intern kontroll, som bygger på 17
principer för intern kontroll, under 2019. För den årliga självbedömningen och övervakningen
av ändamålsenligheten i kontrollverksamheten, såsom krävs enligt ramen för intern kontroll,
tog det gemensamma företaget fram relevanta indikatorer för alla interna kontrollprinciper
och tillhörande särdrag.

3.5.18. När det gäller mellanliggande betalningar och slutbetalningar inom sjunde

ramprogrammet utför det gemensamma företaget efterhandsrevisioner hos stödmottagarna,
medan kommissionens gemensamma revisionstjänst ansvarar för efterhandsrevisionen av
ersättningsanspråk från projekt inom Horisont 2020. Baserat på de resultat av
efterhandsrevisioner som var tillgängliga i slutet av 2020 rapporterade det gemensamma
företaget en representativ felprocent på 1,97 % och en procentsats för kvarstående fel på
1,01 % för sina projekt inom sjunde ramprogrammet 52. För Horisont 2020-projekt (regleringar
och slutbetalningar) rapporterade det en representativ felprocent på 2,16 % och en
procentsats för kvarstående fel på 1,34 % 53. I sitt förslag till förordning för Horisont 2020 54
ansåg kommissionen att ”en risk för fel, på årsbasis, mellan 2 % och 5 % är ett realistiskt mål
med hänsyn till kostnaderna för kontroller, de förenklingsåtgärder som föreslås för att göra
reglerna mindre komplicerade och den tillhörande inneboende risken i samband med
ersättning av kostnaderna för ett forskningsprojekt. Slutmålet beträffande nivån för
kvarstående fel vid avslutandet av programmen, när de finansiella konsekvenserna av alla
revisioner, korrigeringar och åtgärder för återkrav har beaktats, är att komma så nära 2 % som
möjligt.”

3.5.19. Som en del av kontrollerna av driftsbetalningar granskade vi slumpvis utvalda

betalningar inom Horisont 2020 under 2020 hos slutmottagare för att bekräfta
felprocentsatserna vid efterhandsrevisioner 55. Granskningen avslöjade i ett fall ett fel som
översteg 1 % av de granskade kostnaderna och som berodde på att en felaktig växelkurs hade
tillämpats för omräkningen av de redovisade kostnaderna till euro.

52

Det gemensamma företaget FCH 2:s årliga verksamhetsrapport för 2020, punkt 4.3.

53

Det gemensamma företaget FCH 2:s årliga verksamhetsrapport för 2020, punkt 4.3.

54

COM(2011) 809 final.

55

När det gäller granskade stödbetalningstransaktioner hos slutmottagarna är
rapporteringströskeln för kvantifierbara fel 1 % av de granskade kostnaderna.
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Iakttagelser om upphandlingsförfaranden

3.5.20. I april 2020 inledde det gemensamma företaget ett öppet

upphandlingsförfarande för ett ramavtal som gällde genomförandet av den tredje fasen av
projektet för att utveckla ett system för certifiering av vätgas för efterlevnaden av det
reviderade direktivet om förnybar energi 56. Trots att det konsortium som redan hade
genomfört de två första faserna av projektet hade en kunskapsfördel, använde det
gemensamma företaget det öppna upphandlingsförfarandet för att genomföra projektets
tredje fas. Till följd av detta var ett konsortium med samma samordnare som redan hade
genomfört de föregående två faserna ensam anbudsgivare och lämnade ett ekonomiskt anbud
som låg nära det högsta uppskattade kontraktsvärde som fastställts i förfrågningsunderlaget.

3.5.21. Eftersom man använde ett öppet upphandlingsförfarande i en situation med en

kunskapsfördel kunde målet om bästa förhållandet mellan pris och kvalitet inte påvisas fullt ut.
För att öka konkurrensen och för att bättre kunna uppskatta marknadspriset uppmanas det
gemensamma företaget att göra förberedande marknadsprisanalyser och samråda med andra
företag på vätgasmarknaden.

Iakttagelser om tillfälliga arbetstagare

3.5.22. Det gemensamma företaget fortsatte att för sin ”tjänsterelaterade

kunskapshantering” konstant anlita tillfälliga arbetstagare under en period på cirka 2,5 år till
följd av att FCH:s styrelse hade begärt att kunskapshanteringens roll skulle förstärkas. Enligt
kommissionens ramavtal för tillfälliga tjänster ska anlitandet av tillfälliga arbetstagare
emellertid begränsas till kontorsarbete av engångskaraktär eller tillfällig art, till följd av en
exceptionell ökning av arbetsbördan och/eller utförandet av en engångsverksamhet, eller till
att tillsätta en ledig tjänst i avvaktan på rekryteringen av en fast anställd. Det gemensamma
företagets praxis strider mot denna princip och skapar i själva verket en fast tjänst utöver dem
som anges i tjänsteförteckningarna.

56

Direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara
energikällor (omarbetning).
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Det gemensamma företagets svar
3.5.16
Den administrativa budgeten har haft en konsekvent hög genomförandegrad (75–80 procent)
under de fyra föregående åren. Under 2020 var dock situationen annorlunda till följd av covid19-pandemins stora inverkan på den administrativa verksamheten.
Det var inte möjligt att före årets slut nå full kännedom om annulleringen av planerad
verksamhet inom avdelning 2 (betalningsbemyndiganden), som motsvarade upp till
13 procent.
3.5.21

3.5.21. För att hitta bästa möjliga förhållande mellan pris och kvalitet har det gemensamma
företaget genomfört en intern marknadsundersökning, vars resultat sammanlänkats med
historiska finansiella uppgifter (som härrör från tidigare bidrag och kontrakt) för att fastställa
ett lämpligt kontraktsvärde.
Hädanefter kommer det gemensamma företaget att komplettera interna undersökningar med
mer detaljerade externa marknadsundersökningar för att fastställa lämpliga marknadspriser
för kontrakt.
3.5.22
3.5.22. Det gemensamma företaget vill betona att de tillfälliga arbetstagarna behövdes för att
hantera omsättningen för tjänsten som kunskapshanteringsansvarig mellan 2015 och 2020. Att
säkerställa kontinuiteten i tjänsten under de perioder då den behövt tillsättas, nämligen 2018
och 2020, förklarar delvis behovet av tillfälliga arbetstagare. På grund av en särskild begäran
från det gemensamma företagets styrelse 2017, där kunskapshanteringens avgörande roll och
behovet av mer djupgående analyser lyftes fram, hade det gemensamma företaget inget annat
val än att anlita tillfälliga arbetstagare för att kunna hantera den ökade arbetsbelastning som
denna begäran medförde.
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3.6. Det gemensamma företaget Ecsel
Inledning

3.6.1.

Det gemensamma företaget för elektroniska komponenter och system för
europeiskt ledarskap (Ecsel) ligger i Bryssel och inrättades i maj 2014 57 för perioden till och
med den 31 december 2024. Det gemensamma företaget ersatte och efterträdde de
gemensamma företagen Eniac och Artemis som avslutades den 26 juni 2014. Det
gemensamma företaget började arbeta självständigt den 27 juni 2014.

3.6.2. Det gemensamma företaget är ett offentlig–privat partnerskap inom forskning i

nanoelektronik och inbyggda datorsystem. Medlemmarna av det gemensamma företaget är
Europeiska unionen företrädd av kommissionen (GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik),
Ecsels deltagarstater 58 och tre privata medlemmar i form av industrisammanslutningar
(Aeneas, Artemisia och Eposs) som representerar företag och forskningsorganisationer med
verksamhet på området inbyggda och cyberfysiska system, smarta integrerade system och
mikro- och nanoelektronik.

57

Rådets förordning (EU) nr 561/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma
företaget Ecsel (EUT L 169, 7.6.2014, s. 152).

58

Österrike, Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland,
Grekland, Ungern, Irland, Israel, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige,
Schweiz och Turkiet. Den 1 februari 2020 lämnade Förenade kungariket Europeiska unionen
och är följaktligen inte längre medlem i det gemensamma företaget (Källa: Det
gemensamma företagets webbplats).
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3.6.3. Tabell 3.6.1 visar nyckeltal för det gemensamma företaget

.

59

Tabell 3.6.1 – Nyckeltal för det gemensamma företaget
2020

2019

Budget för nya betalningsbemyndiganden (miljoner euro)

137,4

172,6

Budget för nya åtagandebemyndiganden (miljoner euro)

209,0

197,7

Tillgänglig budget för betalningar (miljoner euro) (1)

215,8

232,5

Tillgänglig budget för åtaganden (miljoner euro) (1)

218,3

204,0

29

29

Personalstyrka totalt den 31 december (2)
(1)

I den tillgängliga budgeten ingår outnyttjade anslag från tidigare år som det gemensamma
företaget tog upp på nytt i årets budget, inkomster avsatta för särskilda ändamål och
omfördelningar till nästkommande år.

(2)

Personalen består av tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt utstationerade
nationella experter.

Källa: Uppgifter från det gemensamma företaget.

Information till stöd för revisionsförklaringen

3.6.4. I den revisionsmetod vi tillämpade ingick analytiska granskningsåtgärder, direkt

substansgranskning av transaktioner hos det gemensamma företaget och stödmottagare och
en bedömning av nyckelkontroller i det gemensamma företagets system för övervakning och
kontroll. Resultaten av detta arbete kompletterades med revisionsbevis från andra revisorers
arbete och en analys av uppgifter från det gemensamma företagets ledning.

3.6.5. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar

för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 142 utgör en integrerad del av uttalandet.
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Ytterligare information om det gemensamma företagets behörighet och verksamhet finns
på dess webbplats: www.ecsel.eu.
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Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och
rådet – oberoende revisorns rapport

Uttalande
3.6.6. Vi har granskat
a)

det gemensamma företagets räkenskaper, som består av årsredovisningen 60 och
rapporterna om budgetgenomförandet 61 för det budgetår som slutade den 31
december 2020,

b)

lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för
räkenskaperna, i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Räkenskapernas tillförlitlighet
Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

3.6.7. Vi anser att det gemensamma företagets räkenskaper för det år som slutade

den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess
finansiella ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena
och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet
med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för
den offentliga sektorn.

60

Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen,
sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.

61

Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna.
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Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger
till grund för räkenskaperna
Intäkter
Uttalande om lagligheten och korrektheten i de intäkter som ligger till grund för
räkenskaperna

3.6.8. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år som
slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Betalningar
Uttalande om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för
räkenskaperna

3.6.9. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

3.6.10. Iakttagelserna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande.
Iakttagelser om genomförandet av sjunde ramprogrammets
budget

3.6.11. Det gemensamma företaget efterträdde de gemensamma företagen Eniac och
Artemis, som avslutades den 26 juni 2014, och tog över genomförandet av de verksamheter
inom sjunde ramprogrammet som de inlett.

3.6.12.

I slutet av 2020 hade EU bidragit med 573,2 miljoner euro till medfinansieringen
av det gemensamma företagets verksamheter inom sjunde ramprogrammet (som hade
övertagits från de gemensamma företagen Artemis och Eniac i juni 2014) och ytterligare
10,4 miljoner euro till medfinansieringen av de tillhörande administrativa kostnaderna.

3.6.13. De sammantagna åtagandena för verksamheter inom sjunde ramprogrammet

som Ecsel tog över i juni 2014 uppgick till 447,3 miljoner euro (Artemis 101,4 miljoner euro och
Eniac 345,9 miljoner euro) varav det gemensamma företaget hade dragit tillbaka 58 miljoner
euro (Artemis 16,8 miljoner euro och Eniac 41,2 miljoner euro) och betalat ut 386,7 miljoner
euro (Artemis 83,8 miljoner euro och Eniac 302,9 miljoner euro) i slutet av 2020. Följaktligen
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återstår cirka 2,6 miljoner euro (Artemis 0,8 miljoner euro och Eniac 1,8 miljoner euro) att
betala ut under de kommande åren. När det gäller det gemensamma företagets tillgängliga
betalningsbudget 2020 för projekt inom sjunde ramprogrammet var genomförandegraden för
betalningsbemyndiganden 70 %.

3.6.14. Utan att det påverkar revisionsuttalandet i punkterna 3.6.7 och 3.6.9 vill vi

påpeka att enligt inrättandeförordningarna för de tidigare gemensamma företagen Artemis
och Eniac 62 skulle deras operativa forsknings- och innovationsverksamhet inom ramen för
sjunde ramprogrammet stödjas genom finansiella bidrag från deltagande stater på minst 1,8
gånger EU:s finansiella bidrag, som ska betalas till projektdeltagarna, och genom naturabidrag
från privata medlemmar som minst motsvarar summan av de offentliga medlemmarnas
bidrag. Varken det gemensamma företagets preliminära årsredovisning för 2020 eller dess
rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för 2020 innehåller
följande uppskattningar:
o

De deltagande staternas finansiella bidrag till sjunde ramprogramprojekten inom Artemis
och Eniac.

o

Naturabidragen från forsknings- och utvecklingsorganisationer som deltar i Artemis och
Eniacs projekt inom sjunde ramprogrammet.

Iakttagelser om genomförandet av budgeten för Horisont 2020

3.6.15. Tabell 3.6.2 innehåller en översikt över medlemmarnas bidrag till det

gemensamma företagets verksamheter inom Horisont 2020 i slutet av 2020.

Tabell 3.6.2 – Medlemmarnas bidrag till Ecsels verksamhet inom
Horisont 2020 (i miljoner euro)
Medlemmarnas bidrag
(i enlighet med inrättandeförordningen)
Medlemmar
EU (GD
Kommunikationsnät,
innehåll och teknik)
Privata medlemmar
Deltagande stater (2)
Totalt

Det
gemensamma Kompletterande
företagets
verksamhet (1)
verksamhet

Totalt

Medlemmarnas bidrag
(per 31.12.2020)
Kontantbidrag

Validerade
naturabidrag

Rapporterade,
ej validerade
naturabidrag

Naturabidrag till
kompletterande
verksamhet

Totalt

1 185,0

Ej tillämpligt

1 185,0

944,9 Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

944,9

1 657,5
1 170,0
4 012,5

Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt

1 657,5
1 170,0
4 012,5

19,6
180,3
374,7 Ej tillämpligt
1 339,2
180,3

896,5
Ej tillämpligt
896,5

Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt

1 096,4
374,7
2 416,0

(1) Kompletterande verksamhet omfattas inte av revisionsrättens granskning.
(2) Deltagande stater betalar sina bidrag direkt till stödmottagarna.

Källa: Uppgifter från det gemensamma företaget.
62

Rådets förordningar (EG) nr 74/2008 och (EG) nr 72/2008 (artikel 11.6 i bilagan med stadgar
för det gemensamma företaget Artemis respektive Eniac).
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3.6.16. Ecsels deltagarstater är skyldiga att lämna ett finansiellt bidrag på minst

1 170 miljoner euro till det gemensamma företagets operativa verksamhet 63. I slutet av 2020
hade de deltagande stater som deltog i ansökningsomgångarna 2014–2019 ingått
avtalsmässiga åtaganden på totalt 936,6 miljoner euro 64 och redovisat finansiella bidrag på
totalt 374,7 miljoner euro (eller 40 % av de totala bidrag för vilka åtaganden gjorts) som de
betalat ut direkt till stödmottagarna i de Horisont 2020-projekt som de stödde. Skillnaden
mellan summan av de deltagande staternas finansiella bidrag och EU:s finansiella bidrag i
slutet av 2020 beror på det faktum att de flesta deltagarstater redovisar och rapporterar sina
kostnader till det gemensamma företaget först när de Horisont 2020-projekt som de stöder
har avslutats.

3.6.17. Det gemensamma företaget kan inte beräkna det faktiska värdet av

industrimedlemmarnas naturabidrag förrän det har validerat deltagarstaternas bidrag vid
programmets slut. Därför uppskattas industrimedlemmarnas naturabidrag på grundval av en
tidsproportionell metod som antagits av det gemensamma företagets styrelse. Detta förklarar
varför det uppskattade och ännu inte validerade beloppet för industrins naturabidrag uppgår
till 896,5 miljoner euro i slutet av 2020, jämfört med beloppet för validerade naturabidrag från
industrin på 180,3 miljoner euro. Baserat på projektuppgifter från det gemensamma
företagets ansökningsomgångar för Horisont 2020 under 2014–2019 uppgick den 31 december
2020 de berörda industrimedlemmarnas skyldigheter i fråga om naturabidrag till
1 384,2 miljoner euro.

3.6.18. När det gäller det gemensamma företagets tillgängliga budget 2020 för Horisont
2020-projekt var genomförandegraderna för åtagande- och betalningsbemyndiganden 100 %
respektive 91 %.

3.6.19. Outnyttjade betalningsbemyndiganden från tidigare år får tas upp i de

gemensamma företagens budget under de följande tre budgetåren, under förutsättning att
dessa anslag därefter används först. Under 2020 reaktiverade det gemensamma företaget
57,2 miljoner euro i outnyttjade betalningsbemyndiganden i driftsbudgeten för verksamhet
inom Horisont 2020. Det gemensamma företaget kunde dock endast använda 40 miljoner euro
(eller 70 %) av de reaktiverade anslagen innan årets anslag användes.

63

Artikel 4.1 i förordning (EU) nr 561/2014.

64

Detta belopp är en uppskattning baserad på beslut om ansökningsomgångarna 2014–2019 i
det gemensamma företagets offentliga deltagares råd.
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Iakttagelser om internkontroller

3.6.20. De administrativa överenskommelser som de gemensamma företagen Artemis

och Eniac hade ingått med de nationella finansieringsmyndigheterna har fortsatt att gälla
sedan företagen slogs samman till det gemensamma företaget Ecsel. Enligt
överenskommelserna byggde Artemis och Eniacs strategier för efterhandsrevision i hög grad
på att de nationella finansieringsmyndigheterna granskade projektens ersättningsanspråk 65.
Det gemensamma företaget Ecsel har vidtagit åtgärder för att bedöma de nationella
finansieringsmyndigheternas genomförande av efterhandsrevisioner och fått skriftliga
uttalanden från myndigheterna där de anger att tillämpningen av deras nationella förfaranden
ger rimlig säkerhet om transaktionernas laglighet och korrekthet. De stora variationerna när
det gäller de metoder och förfaranden som de nationella finansieringsmyndigheterna
använder medför att det gemensamma företaget Ecsel inte kan beräkna en gemensam
tillförlitlig viktad felprocentsats eller en procentsats för kvarstående fel för betalningar inom
sjunde ramprogrammet. Det gemensamma företagets betalningar för projekt inom sjunde
ramprogrammet uppgick 2020 till 14,3 miljoner euro (2019: 20,3 miljoner euro), vilket var
7,7 % (2019: 11,2 %) av det gemensamma företagets totala driftsbetalningar under 2020. För
dessa betalningar tillämpade vi den procentsats för kvarstående fel som GD Forskning och
innovation har fastställt för sjunde ramprogrammet som helhet, vilken var 3,51 % i slutet av
2020 66.

3.6.21. Kommissionens gemensamma revisionstjänst utför efterhandsrevisioner av

utgifter. Baserat på revisionsresultaten i slutet av 2020 rapporterade det gemensamma
företaget en representativ felprocent för Horisont 2020 på 2,68 % och en procentsats för
kvarstående fel på 1,25 % 67. I sitt förslag till förordning för Horisont 2020 68 ansåg
kommissionen att ”en risk för fel, på årsbasis, mellan 2 % och 5 % är ett realistiskt mål med
hänsyn till kostnaderna för kontroller, de förenklingsåtgärder som föreslås för att göra reglerna
mindre komplicerade och den tillhörande inneboende risken i samband med ersättning av
kostnaderna för ett forskningsprojekt. Slutmålet beträffande nivån för kvarstående fel vid
avslutandet av programmen, när de finansiella konsekvenserna av alla revisioner, korrigeringar
och åtgärder för återkrav har beaktats, är att komma så nära 2 % som möjligt.”

65

Enligt de strategier för efterhandsrevision som de gemensamma företagen Artemis och
Eniac hade antagit ska det gemensamma företaget minst en gång om året bedöma om den
information som medlemsstaterna lämnar ger tillräcklig säkerhet om de verkställda
transaktionernas laglighet och korrekthet.

66

GD Forskning och innovations årliga verksamhetsrapport för 2020, s. 43.

67

Det gemensamma företaget Ecsels årliga verksamhetsrapport för 2020 (utkast), del III om
internkontroll.

68

COM(2011) 809 final.
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3.6.22. Vi granskade slumpvis utvalda betalningar inom Horisont 2020 under 2020 hos

slutmottagare för att bekräfta felprocentsatserna vid efterhandsrevisioner 69. Vid dessa
detaljerade granskningar framkom följande:
o

I ett fall systemfel på över 1 % av de granskade kostnaderna i samband med beräkningen
av redovisade personalkostnader.

o

I ett annat fall redovisade stödmottagaren direkta kostnader för köp av tjänster från en
annan stödmottagare som ingick i projektkonsortiet. Detta är endast godtagbart om det
är vederbörligen motiverat, för att undvika att priset innehåller en vinstmarginal.
Stödmottagaren har varken lämnat någon motivering till undantaget eller bevis på att
upphandlingsförfarandet garanterade bästa valuta för pengarna vid detta köp av tjänst.
Detta fel är inte kvantifierbart.

Uppföljning av tidigare års iakttagelser

3.6.23. En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion på
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan.

69

När det gäller granskade stödbetalningstransaktioner hos slutmottagarna är
rapporteringströskeln för kvantifierbara fel 1 % av de granskade kostnaderna.
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser
År

Revisionsrättens kommentarer

Genomförande av korrigerande
åtgärder
(Har genomförts/Pågår/Har inte
genomförts/Ej tillämpligt)

2017

Som svar på de rekommendationer som utvärderarna lämnade utarbetade det gemensamma
företaget en handlingsplan som antogs av det gemensamma företagets styrelse i april 2018.
Handlingsplanen innehåller en bred uppsättning åtgärder som det gemensamma företaget ska
genomföra, varav några åtgärder redan har slutförts. Merparten skulle genomföras under 2019,
men några av dem ansågs ligga utanför det gemensamma företagets verksamhetsområde

Har genomförts

2018

Det gemensamma företaget upptäckte 2018 att det gemensamma företaget Eniac inte hade
fakturerat industrimedlemmen Aeneas för kontantbidrag på över 1 miljon euro till administrativa
kostnader innan det gemensamma företaget inrättades. För att klara bristen på likvida medel till
administrativa utgifter fick det gemensamma företaget 1 miljon euro från sina medlemmar som ett
”kontant förskottsbidrag”, varav 320 000 euro kom från kommissionen och 680 000 euro från
industrimedlemmarna. Det gemensamma företaget bör utan dröjsmål utfärda debetnotan.

Har genomförts

2019

Genomförandegraden för det gemensamma företagets tillgängliga betalningsbemyndiganden 2019
på 44,8 miljoner euro för medfinansiering av projekt inom sjunde ramprogrammet var 45,3 %. Den
låga genomförandegraden berodde främst på att de nationella finansieringsmyndigheterna var sena
med att överlämna intygen för avslutat projekt för pågående verksamhet inom sjunde
ramprogrammet. Eftersom det programmet avslutades i slutet av 2017 ökar dessa förseningar
risken för att de medel från sjunde ramprogrammet som redan tilldelats det gemensamma företaget
eventuellt inte kommer att utnyttjas i sin helhet.

Ej tillämpligt

105
Det gemensamma företaget Ecsel

År

Revisionsrättens kommentarer

Genomförande av korrigerande
åtgärder
(Har genomförts/Pågår/Har inte
genomförts/Ej tillämpligt)

2019

Det gemensamma företaget är skyldigt att genomföra kommissionens nya ram för intern kontroll
som bygger på 17 principer för intern kontroll. I slutet av 2019 hade det gemensamma företaget
ännu inte påbörjat genomförandeprocessen.

Har genomförts

2019

Det gemensamma företaget omfördelade 19 miljoner euro i oanvända betalningsbemyndiganden
från tidigare år till 2019 års driftsbudget, vilket ökade den ursprungliga budgeten för betalning av
Horisont 2020-stöd från 163 miljoner euro till 182 miljoner euro. Det gemensamma företaget
motiverade omfördelningen med den förväntade ökningen av ersättningsanspråk 2019 som avsåg
Horisont 2020:s ansökningsomgångar 2014 och 2015. I slutet av 2019 hade 59 % av den
omfördelade budgeten genomförts.

Ej tillämpligt

2019

Det gemensamma företaget måste förbättra processen för internkommunikation för att identifiera
stödmottagare som riskerar att gå i konkurs och för att, i rätt tid, rapportera om förfinansiering som
man riskerar att inte kunna återkräva. Följaktligen kan de tillgångar i form av förfinansiering som
redovisas i årsredovisningen vara för höga.

Har genomförts
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Det gemensamma företagets svar
3.6.14
I motsats till Horisont 2020 varken förutsåg eller krävde förordningen om sjunde
ramprogrammet en sådan rapportering för Ecsels föregångare. Inom ramen för det
gemensamma företaget Artemis och det gemensamma företaget Eniac beslutades det, efter
diskussioner med (bland annat) GD Budget, att denna information inte skulle ingå i
årsredovisningen.
3.6.19
Att reaktiveringen skedde under det tredje kvartalet 2020 var inte Ecsels avsikt och låg utom
dess kontroll på grund av en pågående begäran som först godkändes i början av september
2020. Från och med reaktiveringen gjordes dock alla betalningar i första hand med
reaktiverade anslag, i enlighet med Ecsels finansiella regler. Det gemensamma företaget Ecsel
har åtagit sig att reaktivera outnyttjade anslag inom tre budgetår samt att använda dem i
första hand, i enlighet med det gemensamma företagets finansiella regler. Det gemensamma
företaget Ecsel uppskattar att eventuella återstående driftsbetalningsbemyndiganden kommer
att ha reaktiverats och förbrukats till slutet av 2021.
3.6.20
Det gemensamma företaget Ecsel vill på nytt bekräfta att åtgärder har vidtagits för att ta itu
med denna (återkommande) iakttagelse. Det gemensamma företaget Ecsel anser att dessa
åtgärder (årliga skriftliga uttalanden från de nationella finansieringsmyndigheterna) är
tillräckliga, vilket bekräftades av budgetmyndigheten. I de gemensamma företagens
inrättandeförordningar föreskrevs det att Artemis- och Eniac-medlemsstaterna fick genomföra
egna kontroller och revisioner bland mottagarna av deras nationella finansiering om de ansåg
detta vara nödvändigt och de skulle i sådana fall underrätta det gemensamma företaget
Artemis/det gemensamma företaget Eniac om resultatet.
3.6.22
Det gemensamma företaget Ecsel tog upp de iakttagelser som framkommit med respektive
slutmottagare.
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3.7. Det gemensamma företaget för
biobaserade industrier (BBI)
Inledning

3.7.1. Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) ligger i Bryssel och

inrättades i maj 2014 70 för en period på tio år. Det började arbeta självständigt den 26 oktober
2015.

3.7.2. Det gemensamma företaget är ett offentlig–privat partnerskap i sektorn med

biobaserade industrier. De grundande medlemmarna är Europeiska unionen (EU), företrädd av
kommissionen, och näringslivspartner företrädda av Bio-based Industries Consortium (BIC).

3.7.3. Tabell 3.7.1 visar nyckeltal för det gemensamma företaget

.

71

Tabell 3.7.1 – Nyckeltal för det gemensamma företaget
2020

2019

Budget för nya betalningsbemyndiganden (miljoner euro)

191,2

132,5

Budget för nya åtagandebemyndiganden (miljoner euro)

72,2

138,6

Tillgänglig budget för betalningar (miljoner euro) (1)

196,6

182,1

Tillgänglig budget för åtaganden (miljoner euro) (1)

111,7

141,6

23

22

Personalstyrka totalt den 31 december (2)
(1)

I den tillgängliga budgeten ingår outnyttjade anslag från tidigare år som det
gemensamma företaget tog upp på nytt i årets budget, inkomster avsatta för särskilda
ändamål och omfördelningar till nästkommande år.

(2)

Personalen består av tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt utstationerade
nationella experter.

Källa: Uppgifter från det gemensamma företaget.

70

Rådets förordning (EU) nr 560/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma
företaget BBI (EUT L 169, 7.6.2014, s. 130).

71

Ytterligare information om det gemensamma företagets behörighet och verksamhet finns
på dess webbplats: www.bbi-europe.eu.
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Information till stöd för revisionsförklaringen

3.7.4. I den revisionsmetod vi tillämpade ingick analytiska granskningsåtgärder, direkt

substansgranskning av transaktioner hos det gemensamma företaget och stödmottagare och
en bedömning av nyckelkontroller i det gemensamma företagets system för övervakning och
kontroll. Resultaten av detta arbete kompletterades med revisionsbevis från andra revisorers
arbete och en analys av uppgifter från det gemensamma företagets ledning.

3.7.5. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar

för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 142 utgör en integrerad del av uttalandet.

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och
rådet – oberoende revisorns rapport

Uttalande
3.7.6. Vi har granskat
a)

det gemensamma företagets räkenskaper, som består av årsredovisningen 72 och
rapporterna om budgetgenomförandet 73 för det budgetår som slutade den 31
december 2020,

b)

lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för
räkenskaperna, i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

72

Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen,
sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.

73

Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna.

109
Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)

Räkenskapernas tillförlitlighet
Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

3.7.7. Vi anser att det gemensamma företagets räkenskaper för det år som slutade

den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess
finansiella ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena
och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet
med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för
den offentliga sektorn.

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger
till grund för räkenskaperna
Intäkter
Uttalande om lagligheten och korrektheten i de intäkter som ligger till grund för
räkenskaperna

3.7.8. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år som
slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Betalningar
Uttalande om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för
räkenskaperna

3.7.9. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

3.7.10. Iakttagelserna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande.
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Iakttagelser om genomförandet av budgeten för Horisont 2020

3.7.11. Tabell 3.7.2 innehåller en översikt över medlemmarnas bidrag till det

gemensamma företaget i slutet av 2020.

Tabell 3.7.2 – Medlemmarnas bidrag till BBI (i miljoner euro)
Medlemmarnas bidrag
(i enlighet med inrättandeförordningen och rättsliga beslut)

Medlemmar
EU (GD Forskning och innovation)
Privata medlemmar (naturabidrag
och kontantbidrag till
administrativa kostnader)
Privata medlemmar
(kontantbidrag till driftskostnader)
Totalt

Det gemensamma
företagets
verksamhet (1)

Kompletterande
verksamhet (2)

975,0

Ej tillämpligt

462,1

2 234,7

182,5

Ej tillämpligt

1 619,6

2 234,7

Minskningar
-140,0

Totalt
835,0

Ej tillämpligt 2 696,8

-140,0

42,5

-280,0 3 574,3

Medlemmarnas bidrag
(per 31.12.2020)

Kontantbidrag

Validerade
naturabidrag

603,2 Ej tillämpligt
12,5

Rapporterade,
ej validerade
naturabidrag
Ej tillämpligt

42,0

53,7

3,3 Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

619,0

Naturabidrag till
kompletterande Totalt
verksamhet

42,0

53,7

Ej tillämpligt

603,2

929,2 1 037,4

Ej tillämpligt

3,3

929,2 1 643,9

(1) Mål för naturabidrag och bidrag till administrativa kostnader som överenskommits i det gemensamma företagets årliga arbetsplaner.
(2) Kompletterande verksamhet omfattas inte av revisionsrättens granskning. Minimimålet på 1 755 miljoner euro höjdes till 2 234,7 miljoner euro för privata medlemmar för att uppnå
en total minsta bidragsskyldighet på minst 2 730 miljoner euro.

Källa: Uppgifter från det gemensamma företaget.

3.7.12. Enligt det gemensamma företagets inrättandeförordning ska

industrimedlemmarna bidra med minst 182,5 miljoner euro kontant till det gemensamma
företagets driftskostnader. Eftersom industrimedlemmarna 2020 inte lämnade några
ytterligare kontantbidrag till det gemensamma företagets driftskostnader låg de kvar på
samma låga nivå på 3,25 miljoner euro som i slutet av 2019. Det tyder på att det gemensamma
företaget möter betydande hinder för att få in sådana bidrag och att minimimålet inte kommer
att uppnås i slutet av Horisont 2020-programmet. Därför minskade kommissionen (GD
Forskning och innovation) sina kontantbidrag till det gemensamma företaget med 140 miljoner
euro. Denna betydande minskning av medlemmarnas bidrag har lett till en risk för att det
gemensamma företagets forsknings- och innovationsagenda för Horisont 2020-programmet
inte kommer att uppnås.

3.7.13. I slutet av 2020 hade industrimedlemmarnas totala naturabidrag till

kompletterande verksamhet endast uppnått 53 % av det minimibelopp på 1 755 miljoner euro
som fastställs i det gemensamma företagets inrättandeförordning. Dessutom hade
industrimedlemmarna i slutet av 2020 rapporterat naturabidrag till operativ verksamhet på
95,7 miljoner euro, av de 433 miljoner euro för vilka åtaganden gjorts efter att alla
ansökningsomgångar för Horisont 2020 hade inletts. Denna situation tyder på en hög risk att
det gemensamma företaget i slutet av Horisont 2020-programmet inte kommer att nå upp till
de förväntade mål för industrimedlemmarnas naturabidrag som fastställts i
inrättandeförordningen och antagits i de årliga arbetsplanerna.
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3.7.14. När det gäller det gemensamma företagets tillgängliga budget 2020 för Horisont
2020-projekt var genomförandegraderna för åtagande- och betalningsbemyndiganden 100 %
respektive 85 %.

Iakttagelser om internkontroller

3.7.15. Det gemensamma företaget har infört tillförlitliga förfaranden för

förhandskontroll som bygger på finansiella och operativa skrivbordsgranskningar. Det
gemensamma företaget genomförde kommissionens ram för intern kontroll, som bygger på 17
principer för intern kontroll, under 2020. För den årliga självbedömningen och övervakningen
av ändamålsenligheten i kontrollverksamheten, såsom krävs enligt ramen för intern kontroll,
tog det gemensamma företaget fram relevanta indikatorer för alla interna kontrollprinciper
och tillhörande särdrag.

3.7.16. Kommissionens gemensamma revisionstjänst ansvarar för efterhandsrevisionen

av det gemensamma företagets betalningar inom Horisont 2020. Baserat på de resultat av
efterhandsrevisioner som var tillgängliga i slutet av 2020 rapporterade det gemensamma
företaget en representativ felprocent på 1,47 % och en procentsats för kvarstående fel på
1,06 % för Horisont 2020-projekt (regleringar och slutbetalningar) 74. I sitt förslag till förordning
för Horisont 2020 75 ansåg kommissionen att ”en risk för fel, på årsbasis, mellan 2 % och 5 % är
ett realistiskt mål med hänsyn till kostnaderna för kontroller, de förenklingsåtgärder som
föreslås för att göra reglerna mindre komplicerade och den tillhörande inneboende risken i
samband med ersättning av kostnaderna för ett forskningsprojekt. Slutmålet beträffande nivån
för kvarstående fel vid avslutandet av programmen, när de finansiella konsekvenserna av alla
revisioner, korrigeringar och åtgärder för återkrav har beaktats, är att komma så nära 2 % som
möjligt.”

3.7.17. Som en del av kontrollerna av driftsbetalningar granskade vi slumpvis utvalda

betalningar inom Horisont 2020 under 2020 hos slutmottagare för att bekräfta
felprocentsatserna vid efterhandsrevisioner 76. Vid de detaljerade granskningarna framkom i
ett fall ett fel som översteg 1 % av de granskade kostnaderna. Det gällde omotiverade
korrigeringar av redan redovisade och godkända personalkostnader under den efterföljande
rapporteringsperioden.

74

Det gemensamma företaget BBI:s årliga verksamhetsrapport för 2020, s. 168.

75

COM(2011) 809 final.

76

När det gäller granskade stödbetalningstransaktioner hos slutmottagarna är
rapporteringströskeln för kvantifierbara fel 1 % av de granskade kostnaderna.
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3.7.18. Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) avslutade under första

halvåret 2020 en utredning som visade på oriktigheter och bedrägerier i verksamheten hos två
stödmottagare som deltog i Horisont 2020-projekt, inklusive projekt som medfinansierades av
det gemensamma företaget. Under 2020 har det gemensamma företaget i stort sett
genomfört Olafs rekommendationer när det gäller dessa stödmottagare. Detta inbegriper
handläggning av återkrav, avslutande av berörda stödmottagares deltagande i de flesta
bidragsöverenskommelser och aktiv bevakning av andra potentiellt problematiska
stödmottagare.

Iakttagelser om sund ekonomisk förvaltning

3.7.19. Utformningen av det gemensamma företagets inbjudan att lämna förslag 2020

omfattade inte helt och hållet de fyra strategiska demonstrationsteman som ingick i det
gemensamma företagets forskningsagenda i arbetsplanen. Stödberättigade förslag med höga
poäng inom ett demonstrationstema måste avvisas till förmån för ett annat
demonstrationstema där flera förslag godkändes för medfinansiering.

Uppföljning av tidigare års iakttagelser

3.7.20. En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion på
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan.
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser
År

Revisionsrättens kommentarer

2019

Av minimibeloppet på 182,5 miljoner euro i kontantbidrag 77 hade endast 3,25 miljoner euro betalats i
slutet av 2019. BBI:s inrättandeförordning78 har ändrats så att industrimedlemmar kan redovisa sina
kontantbidrag på projektnivå. Trots denna ändring är risken fortfarande stor för att
industrimedlemmarna inte kommer att uppnå minimibeloppet för kontantbidraget till driftskostnader
innan BBI-programmet upphör. Kommissionen (GD Forskning och innovation) beslutade därför i slutet
av 2018 att minska det gemensamma företagets budget för 2020 på 205 miljoner euro med
140 miljoner euro 79.

2019

I det totala beloppet för naturabidrag till kompletterande verksamhet på 916 miljoner euro vid
utgången av 2019 ingick cirka 216 miljoner euro i naturabidrag som rapporterades för 2019 men där
bestyrkandeprocessen ännu inte var slutförd på grund av covid19-krisen.

Genomförande av
korrigerande åtgärder
(Har genomförts/Pågår/Har
inte genomförts/Ej tillämpligt)

Ej tillämpligt

Pågår

77

Artikel 12.4 i det gemensamma företaget BBI:s stadgar (bilaga I till förordning (EU) nr 560/2014).

78

Rådets förordning (EU) 2018/121 av den 23 januari 2018 om ändring av förordning (EU) nr 560/2014 om bildande av det gemensamma företaget för
biobaserade industrier (EUT L 22, 26.1.2018, s. 1).

79

I detta belopp ingår de tillfälliga indragningarna av 50 miljoner euro som annonserades för budgeten 2017 respektive 20 miljoner euro för 2018.
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Det gemensamma företagets svar
3.7.12
Det regelverk som inrättats uteslutande för det gemensamma företaget för insamling av
finansiella bidrag från dess industrimedlemmar visade sig i slutändan vara ineffektivt. I enlighet
med en tidigare rekommendation från revisionsrätten ska lärdomarna från det gemensamma
företagets särskilda erfarenhet beaktas när framtida offentlig-privata partnerskap utformas.
Denna erfarenhet har dock också visat att initiativet lyckats uppnå sina strategiska mål trots att
kontantbidragen både från kommissionen och Bio-based Industries Consortium minskat
betydligt. Resultaten och konsekvenserna av de finansiella projekten överträffar redan de
flesta mål som fastställts i det gemensamma företagets strategiska innovations- och
forskningsagenda, vilket bekräftades av en studie som nyligen genomfördes av oberoende
externa experter. Närmare uppgifter om detta finns i det gemensamma företagets årliga
verksamhetsrapport för 2020.
3.7.13
Det stämmer att det totala beloppet för bidragen från industrimedlemmarna är något lägre än
vad som förväntats i detta skede av initiativet. Det gemensamma företagets prognoser för
naturabidrag till kompletterande verksamhet och naturabidrag till operativ verksamhet
förväntades ursprungligen vara linjära, men den senaste tidens erfarenhet visar att dessa
investeringar i mycket hög grad genomförs i slutet av det gemensamma företagets projekt.
Vidare ledde covid-19-pandemin till att investeringar sköts upp, liksom externa revisorers
attestering av dem.
Enligt vår uppfattning kommer denna brist att minska markant under kommande år eftersom
redovisningen och attesteringen av ovannämnda naturabidrag kommer att öka kraftigt i takt
med att det gemensamma företagets projekt avslutas. Dessutom har industrimedlemmarna
åtagit sig att uppfylla ytterligare investeringsmål för 2021 och senare enligt den budgetplan
som de har lagt fram till det gemensamma företagets styrelse.
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3.8. Det gemensamma företaget
Shift2Rail
Inledning

3.8.1. Det gemensamma företaget Shift2Rail ligger i Bryssel och inrättades i juni 2014

80

för en period på tio år. Det började arbeta självständigt den 24 maj 2016.

3.8.2. Det gemensamma företaget är ett offentlig–privat partnerskap i järnvägssektorn.

De grundande medlemmarna är Europeiska unionen (EU), företrädd av kommissionen, och
partner i järnvägsindustrin (centrala intressenter, bland annat tillverkare av järnvägsmateriel,
järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och forskningscentrum). Andra enheter kan delta i det
gemensamma företaget som associerade medlemmar.

3.8.3. Tabell 3.8.1 visar nyckeltal för det gemensamma företaget

.

81

Tabell 3.8.1 – Nyckeltal för det gemensamma företaget
2020

2019

Budget för nya betalningsbemyndiganden (miljoner euro)

72,5

61,8

Budget för nya åtagandebemyndiganden (miljoner euro)

77,9

79,1

Tillgänglig budget för betalningar (miljoner euro) (1)

75,8

81,6

Tillgänglig budget för åtaganden (miljoner euro) (1)

84,1

83,1

24

23

Personalstyrka totalt den 31 december (2)
(1)

I den tillgängliga budgeten ingår outnyttjade anslag från tidigare år som det
gemensamma företaget tog upp på nytt i årets budget, inkomster avsatta för särskilda
ändamål och omfördelningar till nästkommande år.

(2)

Personalen består av tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt utstationerade
nationella experter.

Källa: Uppgifter från det gemensamma företaget.

80

Rådets förordning (EU) nr 642/2014 av den 16 juni 2014 om bildande av det gemensamma
företaget Shift2Rail (EUT L 177, 17.6.2014, s. 9).

81

Ytterligare information om det gemensamma företagets behörighet och verksamhet finns
på dess webbplats: www.shift2rail.org.
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Information till stöd för revisionsförklaringen

3.8.4. I den revisionsmetod vi tillämpade ingick analytiska granskningsåtgärder, direkt

substansgranskning av transaktioner hos det gemensamma företaget och stödmottagare och
en bedömning av nyckelkontroller i det gemensamma företagets system för övervakning och
kontroll. Resultaten av detta arbete kompletterades med revisionsbevis från andra revisorers
arbete och en analys av uppgifter från det gemensamma företagets ledning.

3.8.5. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar

för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 142 utgör en integrerad del av uttalandet.

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och
rådet – oberoende revisorns rapport

Uttalande
3.8.6. Vi har granskat
a)

det gemensamma företagets räkenskaper, som består av årsredovisningen 82 och
rapporterna om budgetgenomförandet 83 för det budgetår som slutade den 31
december 2020,

b)

lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för
räkenskaperna, i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

82

Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen,
sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.

83

Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna.

117
Det gemensamma företaget Shift2Rail

Räkenskapernas tillförlitlighet
Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

3.8.7. Vi anser att det gemensamma företagets räkenskaper för det år som slutade

den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess
finansiella ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena
och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet
med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för
den offentliga sektorn.

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger
till grund för räkenskaperna
Intäkter
Uttalande om lagligheten och korrektheten i de intäkter som ligger till grund för
räkenskaperna

3.8.8. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år som
slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Betalningar
Uttalande om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för
räkenskaperna

3.8.9. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

3.8.10. Iakttagelserna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande.
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Iakttagelser om genomförandet av budgeten för Horisont 2020

3.8.11. Tabell 3.8.2 innehåller en översikt över medlemmarnas bidrag till det

gemensamma företaget i slutet av 2020.

Tabell 3.8.2 – Medlemmarnas bidrag till Shift2Rail (i miljoner euro)
Medlemmarnas bidrag
(per 31.12.2020)

Medlemmarnas bidrag
(i enlighet med inrättande-förordningen)

Medlemmar
EU (GD Transport och
rörlighet)
Privata medlemmar
Totalt

Det
gemensamma Kompletterande
Totalt
företagets
verksamhet (1)
verksamhet

Kontantbidrag

Validerade Rapporterade, Naturabidrag till
naturaej validerade kompletterande
bidrag
naturabidrag
verksamhet

Totalt

398,0

0,0

398,0

297,7

0,0

0,0

0,0

297,7

350,0
748,0

120,0
120,0

470,0
868,0

9,2
306,9

121,9
121,9

93,1
93,1

204,8
204,8

429,0
726,7

(1) Kompletterande verksamhet omfattas inte av revisionsrättens granskning.

Källa: Uppgifter från det gemensamma företaget.

3.8.12. I slutet av 2020 hade det gemensamma företaget utnyttjat 100 % respektive

80 % av de tillgängliga åtagande- och betalningsbemyndigandena för Horisont 2020-projekt.
Genomförandegraden för driftsbetalningsbemyndigandena minskade jämfört med 2019
(88 %), eftersom en bidragsöverenskommelse som tilldelades inom ramen för 2020 års
inbjudan att lämna förslag inte kunde undertecknas i slutet av 2020 och den tillhörande
förfinansieringen därför måste senareläggas.

Iakttagelser om internkontroller

3.8.13. Det gemensamma företaget har infört tillförlitliga förfaranden för

förhandskontroll som bygger på finansiella och operativa skrivbordsgranskningar. Det
gemensamma företaget genomförde kommissionens ram för intern kontroll, som bygger på 17
principer för intern kontroll, under 2020. För den årliga självbedömningen och övervakningen
av ändamålsenligheten i kontrollverksamheten, såsom krävs enligt ramen för intern kontroll,
tog det gemensamma företaget fram relevanta indikatorer för alla interna kontrollprinciper
och tillhörande särdrag.

3.8.14. Enligt styrelsens beslut 07/2018 om antagande av regler för förebyggande och

hantering av intressekonflikter, som är tillämpligt på det gemensamma företagets organ, ska
uppdaterade meritförteckningar och intresseförklaringar från ledamöterna i det gemensamma
företagets styrelse offentliggöras på det gemensamma företagets webbplats. Men eftersom
endast ett fåtal av styrelseledamöterna lämnade in denna information kunde ingen av
intresseförklaringarna och endast hälften av meritförteckningarna offentliggöras i slutet av
2020.
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3.8.15. Kommissionens gemensamma revisionstjänst ansvarar för efterhandsrevisionen

av det gemensamma företagets betalningar inom Horisont 2020. Baserat på de resultat av
efterhandsrevisioner som var tillgängliga i slutet av 2020 rapporterade det gemensamma
företaget en representativ felprocent på 2,9 % och en procentsats för kvarstående fel på
1,99 % för Horisont 2020-projekt (regleringar och slutbetalningar) 84. I sitt förslag till förordning
för Horisont 2020 85 ansåg kommissionen att ”en risk för fel, på årsbasis, mellan 2 % och 5 % är
ett realistiskt mål med hänsyn till kostnaderna för kontroller, de förenklingsåtgärder som
föreslås för att göra reglerna mindre komplicerade och den tillhörande inneboende risken i
samband med ersättning av kostnaderna för ett forskningsprojekt. Slutmålet beträffande nivån
för kvarstående fel vid avslutandet av programmen, när de finansiella konsekvenserna av alla
revisioner, korrigeringar och åtgärder för återkrav har beaktats, är att komma så nära 2 % som
möjligt.”

3.8.16. Som en del av kontrollerna av driftsbetalningar granskade vi slumpvis utvalda

betalningar inom Horisont 2020 under 2020 hos slutmottagare för att bekräfta
felprocentsatserna vid efterhandsrevisioner 86. Vid dessa detaljerade granskningar framkom i
ett fall ett systemfel till följd av att fel metod användes för beräkningen av redovisade
personalkostnader. I ett annat fall upptäcktes en icke kvantifierbar systemrelaterad
kontrollbrist som innebar att mottagaren saknade ett valideringsförfarande för redovisade
arbetstimmar i projektet.

Uppföljning av tidigare års iakttagelser

3.8.17. En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion på
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan.

84

Det gemensamma företaget Shift2Rails årliga verksamhetsrapport för 2020, s. 189.

85

COM(2011) 809 final.

86

När det gäller granskade stödbetalningstransaktioner hos slutmottagarna är
rapporteringströskeln för kvantifierbara fel 1 % av de granskade kostnaderna.

120
Det gemensamma företaget Shift2Rail

Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser
År

Revisionsrättens kommentarer

Genomförande av korrigerande
åtgärder
(Har genomförts/Pågår/Har inte
genomförts/Ej tillämpligt)

2017

Som svar på de rekommendationer som utvärderarna lämnade utarbetade det gemensamma
företaget en handlingsplan som antogs av styrelsen den 28 juni 2018. Alla rekommendationer i den
preliminära utvärderingen kommer inte att behandlas inom den nuvarande fleråriga budgetramen,
men några åtgärder i handlingsplanen har redan börjat vidtas medan andra, i enlighet med deras
karaktär och gällande regelverk, numera ingår i kommissionens förslag av den 23 februari 2021 om
inrättande av ett europeiskt partnerskap för forskning och innovation på järnvägsområdet.

Ej tillämpligt
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Det gemensamma företagets svar
3.8.14
Följande åtgärder har vidtagits av Shift2Rail:
-

Styrelseledamöterna har fått flera påminnelser om att lämna in sina
intresseförklaringar
med anledning av att 28 procent av meritförteckningarna och intresseförklaringarna
(12 av 43 aktiva företrädare) fortfarande saknades i juni 2021.
Vid styrelsens sammanträde den 22 juni 2021 presenterades en lägesrapport för
styrelseledamöterna. Det förklarades också att om en styrelseledamot inte uppfyller
kraven i fråga om intresseförklaring och meritförteckning anses denna ledamot
befinna sig i en intressekonflikt, vilket medför att hon eller han utesluts från styrelsens
beslutsprocesser.

3.8.16
När det gäller iakttagelsen om att stödmottagaren saknar ett valideringsförfarande för
redovisade timmar konstaterades detta i en efterhandsrevisionsrapport som upprättades av
kommissionens gemensamma revisionstjänst i slutet av 2020. I denna rapport fastställdes inga
krav på finansiella justeringar med anledning av denna omständighet. I rapporten drogs
slutsatsen att stödmottagarens tidsregistreringssystem på det hela taget är tillförlitligt.
Dessutom har stödmottagaren bekräftat att valideringssystemet för tidsregistrering kommer
att förbättras, vilket Shift2Rail kommer att följa upp.
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3.9. Det gemensamma företaget för ett
europeiskt högpresterande
datorsystem (EuroHPC)
Inledning

3.9.1. Det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem

(EuroHPC) ligger i Luxemburg och inrättades i oktober 2018 för en period fram till den 31
december 2026 87. Det började arbeta självständigt den 23 september 2020.

3.9.2. Det gemensamma företaget är ett offentlig–privat partnerskap som möjliggör

sammanslagning av resurser från Europeiska unionen (EU), europeiska länder och privata
partner för utveckling av ett högpresterande datorsystem i Europa. Det gemensamma
företagets grundande medlemmar är EU, som företräds av kommissionen, de deltagande
staterna 88 och två privata partner, företrädda av den europeiska teknikplattformen för
högpresterande datorsystem (ETP4HPC) och sammanslutningen BDVA (Big Data Value
Association).

87

Rådets förordning (EU) 2018/1488 av den 28 september 2018 om bildande av det
gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (EUT L 252,
8.10.2018, s. 8).

88

Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland,
Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Montenegro, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge, Polen, Portugal, Rumänien,
Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz och Turkiet (Källa: EuroHPC:s webbplats).
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3.9.3. Tabell 3.9.1 visar nyckeltal för det gemensamma företaget

.

89

Tabell 3.9.1 – Nyckeltal för det gemensamma företaget
2020

2019

Budget för nya betalningsbemyndiganden (miljoner euro)

181,5

Ej
tillämpligt

Budget för nya åtagandebemyndiganden (miljoner euro)

509,1

Ej
tillämpligt

Tillgänglig budget för betalningar (miljoner euro) (1)

181,5

Ej
tillämpligt

Tillgänglig budget för åtaganden (miljoner euro) (1)

509,1

Ej
tillämpligt

11

Ej
tillämpligt

Personalstyrka totalt den 31 december (2)
(1)

I den tillgängliga budgeten ingår outnyttjade anslag från tidigare år som det gemensamma
företaget tog upp på nytt i årets budget, inkomster avsatta för särskilda ändamål och
omfördelningar till nästkommande år.

(2)

Personalen består av tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt
utstationerade nationella experter.

Källa: Uppgifter från det gemensamma företaget.

Information till stöd för revisionsförklaringen

3.9.4. I den revisionsmetod vi tillämpade ingick analytiska granskningsåtgärder, direkt

substansgranskning av transaktioner hos det gemensamma företaget och stödmottagare och
en bedömning av nyckelkontroller i det gemensamma företagets system för övervakning och
kontroll. Resultaten av detta arbete kompletterades med revisionsbevis från andra revisorers
arbete och en analys av uppgifter från det gemensamma företagets ledning.

3.9.5. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar

för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 142 utgör en integrerad del av uttalandet.

89

Ytterligare information om det gemensamma företagets behörighet och verksamhet finns
på dess webbplats: www.eurohpc-ju.europa.eu.
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Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och
rådet – oberoende revisorns rapport

Uttalande
3.9.6. Vi har granskat
a)

det gemensamma företagets räkenskaper, som består av årsredovisningen 90 och
rapporterna om budgetgenomförandet 91 för det budgetår som slutade den 31
december 2020,

b)

lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för
räkenskaperna, i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Räkenskapernas tillförlitlighet
Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

3.9.7. Vi anser att det gemensamma företagets räkenskaper för det år som slutade

den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess
finansiella ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena
och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet
med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för
den offentliga sektorn.

90

Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen,
sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.

91

Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna.
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Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger
till grund för räkenskaperna
Intäkter
Uttalande om lagligheten och korrektheten i de intäkter som ligger till grund för
räkenskaperna

3.9.8. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år som
slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Betalningar
Uttalande om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för
räkenskaperna

3.9.9. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

3.9.10. Iakttagelserna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande.
Iakttagelser om genomförandet av budgeten för Horisont 2020

3.9.11. Tabell 3.9.2 innehåller en översikt över medlemmarnas bidrag till det

gemensamma företaget EuroHPC i slutet av 2020.

Tabell 3.9.2 – Medlemmarnas bidrag till EuroHPC (i miljoner euro)
Medlemmarnas bidrag
(i enlighet med inrättandeförordningen)
Medlemmar

EU (GD
Kommunikationsnät,
innehåll och teknik)
Deltagande stater
Privata medlemmar
Totalt

Det gemensamma
Kompletterande
företagets
verksamhet (1)
verksamhet

Totalt

Medlemmarnas bidrag
(per 31.12.2020)
Kontantbidrag

Validerade Rapporterade, ej Naturabidrag till
naturavaliderade
kompletterande Totalt
bidrag
naturabidrag
verksamhet

536,0

Ej tillämpligt

536,0

190,9

0,0

0,0

Ej tillämpligt 190,9

486,0
422,0
1 444,0

Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt

486,0
422,0
1 444,0

28,9
0,0
219,8

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Ej tillämpligt 28,9
Ej tillämpligt
0,0
Ej tillämpligt 219,8

(1) Kompletterande verksamhet omfattas inte av revisionsrättens granskning.

Källa: Uppgifter från det gemensamma företaget.
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3.9.12. När det gäller det gemensamma företagets tillgängliga budget 2020 för Horisont

2020-projekt var genomförandegraderna för åtagande- och betalningsbemyndiganden 95,5 %
respektive 22,5 %. Den låga genomförandegraden för betalningsbemyndigandena förklaras
delvis av att kommissionen överförde hela den årliga betalningsbudgeten till det gemensamma
företaget när det gavs finansiell autonomi den 23 september 2020.

3.9.13. I slutet av 2020 ledde förseningar i rekryteringen av nyckelpersonal tillsammans

med covid-19-pandemins inverkan på de planerade kostnaderna för it, kommunikation,
tjänsteresor, möten, evenemang och andra tjänster till en avsevärd minskning av
genomförandegraden för betalningsbudgeten för administration (motsvarande cirka 1,5 % av
den totala tillgängliga budgeten) ner till 16,5 %.

3.9.14. I det gemensamma företagets budget för driftsbetalningar 2020 planerades för

förfinansiering i samband med förvärv av tre föregångare till superdatorer i exaskala och fem
superdatorer i petaskala (cirka 135 miljoner euro) och för avslutande av ansökningsomgångar
(cirka 44 miljoner euro). I slutet av 2020 kunde dock utbetalningar av förhandsfinansiering
endast göras för de undertecknade kontrakten för superdatorerna LEONARDO och PetaSC,
som uppgick till cirka 34 miljoner euro, och för undertecknade bidragsöverenskommelser på
cirka 6 miljoner euro. Detta resulterade i en låg genomförandegrad för
driftsbetalningsbemyndiganden på 22,6 %.

Iakttagelser om internkontroller

3.9.15. Det gemensamma företaget har infört tillförlitliga förfaranden för

förhandskontroll som bygger på finansiella och operativa skrivbordsgranskningar. I slutet av
2020 genomförde det gemensamma företaget i stor utsträckning kommissionens ram för
intern kontroll, som bygger på 17 principer för intern kontroll. När det gäller de
kontrollprinciper som rör riskbedömning och kontroll- och övervakningsverksamhet måste
dock det gemensamma företaget fortfarande slutföra flera åtgärder för att se till att de
fungerar ändamålsenligt.

3.9.16. I slutet av 2020 hade det gemensamma företaget varken utvecklat tillförlitliga

förfaranden för validering och styrkande av naturabidrag som redovisas av dess privata
medlemmar och deltagande stater eller inrättat ett lämpligt redovisningsförfarande för dessa
naturabidrag. Denna situation innebär att det gemensamma företaget inte kan förvalta,
övervaka och rapportera om uppnåendet av miniminivån för naturabidrag som ska lämnas av
dess privata medlemmar och deltagande stater.

127
Det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC)

Övriga upplysningar

3.9.17. Med tanke på det gemensamma företagets nuvarande arbetsbörda när det

gäller administrativa och operativa processer och inledandet av dess första viktiga
verksamheter anser vi att det gemensamma företaget för närvarande är underbemannat. Vid
utformningen av organisationsstrukturen under 2020 fokuserade det gemensamma företaget
främst på att säkerställa de viktigaste operativa processerna och uppgifterna, men bortsåg från
behovet av administrativ nyckelpersonal, särskilt på poster som chef för administration och
ekonomi och chef för internkontroll och revisionssamordning. Utan att åtgärda detta
resursunderskott riskerar det gemensamma företaget att drabbas av brister i den ekonomiska
förvaltningen, budgetförvaltningen och personalförvaltningen samt i de interna
kontrollprocesserna för driftsbetalningar och naturabidrag. Slutligen kan den höga andelen
kontraktsanställda (74 %) leda till en betydande personalomsättning inom den närmaste
framtiden, vilket ytterligare ökar trycket på det gemensamma företagets osäkra
personalsituation.
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Det gemensamma företagets svar
Det gemensamma företaget har tagit del av revisionsrättens rapport.

129

Det gemensamma företaget med
verksamhet inom Euratom
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3.10. Det europeiska gemensamma
företaget Fusion for Energy (F4E)
Inledning

3.10.1. Det europeiska gemensamma företaget för Iter

och utveckling av fusionsenergi
(F4E) inrättades i april 2007 för en period på 35 år . En av det gemensamma företagets
huvuduppgifter är att förmedla Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) bidrag till den
internationella fusionsenergiorganisationen för Iter (Iterorganisationen) som ansvarar för
genomförandet av Iterprojektet. De största fusionsanläggningarna skulle utvecklas i Cadarache
i Frankrike, men det gemensamma företagets säte ligger i Barcelona.
92

93

3.10.2. De grundande medlemmarna i det gemensamma företaget är Euratom, företrätt
av kommissionen, medlemsstaterna i Euratom och Schweiz (som slöt ett samarbetsavtal med
Euratom).

92

Internationella termonukleära experimentreaktorn.

93

Rådets beslut 2007/198/Euratom av den 27 mars 2007 om inrättande av ett europeiskt
gemensamt företag för Iter och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av
förmåner till detta företag (EUT L 90, 30.3.2007, s. 58), ändrat genom rådets beslut
(Euratom) 2013/791 av den 13 december 2013 (EUT L 349, 21.12.2013, s. 100), rådets
beslut (Euratom) 2015/224 av den 10 februari 2015 (EUT L 37, 13.2.2015, s. 8) och rådets
beslut (Euratom) 2021/281 av den 22 februari 2021 (EUT L 62, 23.2.2021, s. 41).
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3.10.3. Tabell 3.10.1 visar nyckeltal för det gemensamma företaget

.

94

Tabell 3.10.1 – Nyckeltal för det gemensamma företaget
2020

2019

Budget för betalningsbemyndiganden (miljoner euro)

794,8

721,1

Budget för åtagandebemyndiganden (miljoner euro)

878

689,5

Tillgänglig budget för betalningar (miljoner euro) (1)

816,5

761,2

Tillgänglig budget för åtaganden (miljoner euro) (1)

885,7

729,7

435

439

Personalstyrka totalt den 31 december (2)
(1)

I den tillgängliga budgeten ingår överföringar av administrativa åtaganden och inkomster
avsatta för särskilda ändamål som ännu inte tillstyrkts av styrelsen.

(2)

Personalen består av tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt utstationerade
nationella experter.

Källa: Uppgifter från det gemensamma företaget.

3.10.4. I slutet av 2020 var genomförandegraderna för de tillgängliga åtagande- och

betalningsbemyndigandena 100 % respektive 98 %.

Information till stöd för revisionsförklaringen

3.10.5. I den revisionsmetod vi tillämpade ingick analytiska granskningsåtgärder, direkt
substansgranskning av transaktioner hos det gemensamma företaget och stödmottagare och
en bedömning av nyckelkontroller i det gemensamma företagets system för övervakning och
kontroll. Resultaten av detta arbete kompletterades med revisionsbevis från andra revisorers
arbete och en analys av uppgifter från det gemensamma företagets ledning.

3.10.6. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 142 utgör en integrerad del av uttalandet.

94

Ytterligare information om det gemensamma företagets behörighet och verksamhet finns
på dess webbplats: www.f4e.europa.eu.
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Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och
rådet – oberoende revisorns rapport

Uttalande
3.10.7. Vi har granskat
a)

det gemensamma företagets räkenskaper, som består av årsredovisningen 95 och
rapporterna om budgetgenomförandet 96 för det budgetår som slutade den 31
december 2020,

b)

lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för
räkenskaperna, i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Räkenskapernas tillförlitlighet
Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

3.10.8. Vi anser att det gemensamma företagets räkenskaper för det år som slutade
den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess
finansiella ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena
och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet
med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för
den offentliga sektorn.

95

Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen,
sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.

96

Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna.
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Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger
till grund för räkenskaperna
Intäkter
Uttalande om lagligheten och korrektheten i de intäkter som ligger till grund för
räkenskaperna

3.10.9. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år

som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Betalningar
Uttalande om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för
räkenskaperna

3.10.10. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det
år som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Upplysningar av särskild betydelse

3.10.11. Utan att det påverkar revisionsuttalandet i punkterna 3.10.8 och 3.10.10

vill vi hänvisa till punkterna 3.10.13–3.10.15 och påpeka att det gemensamma företaget i
sin årsredovisning för budgetåret 2020 redovisar uppskattade totala kostnader för att
fullgöra sina leveransskyldigheter för Iterprojektet på 17,97 miljarder euro. Förändringar
av de viktigaste antagandena för uppskattningen och riskexponeringen skulle dock kunna
leda till betydande kostnadsökningar och/eller ytterligare förseningar i genomförandet av
Iterprojektet.

3.10.12. Iakttagelserna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande.
Iakttagelser om kostnadsuppskattningen för slutförandet av
Iter

3.10.13. Det gemensamma företaget fortsätter att uppge en uppskattning av den totala

kostnaden för att fullgöra sina leveranskrav avseende Iterprojektet fram till 2042, det vill säga
den uppskattade totalkostnaden fram till projektets slutförande. I slutet av 2020 uppskattade
det gemensamma företaget denna totalkostnad till 17 968 miljoner euro (i 2020 års
penningvärde). Detta är summan av de totala betalningar som gjorts i slutet av 2020, som
uppgick till 7 345 miljoner euro, och uppskattningen av framtida betalningar, vilka bedöms
uppgå till 10 623 miljoner euro (i 2020 års penningvärde).
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3.10.14. Jämfört med årsredovisningen för 2019, där uppskattningen av kostnaderna

fram till slutförandet endast angavs i form av Iter-kreditering, förbättrade det gemensamma
företaget avsevärt informationskvaliteten i årsredovisningen för 2020 genom att presentera
kostnadsuppskattningen fram till slutförandet i euro och i 2020 års penningvärde, med
beaktande av effekterna av brexit och covid-19. Förändringar av de viktigaste antagandena för
uppskattningen och riskexponeringen kan dock leda till betydande kostnadsökningar och
ytterligare förseningar av projektet. Detta illustreras genom nedanstående exempel:
o

Kärnsäkerhetskrav: Även om det gemensamma företaget samarbetar med
Iterorganisationen för att se till att utformningarna uppfyller olika kärnsäkerhetskrav har
den franska kärnsäkerhetsmyndigheten den yttersta behörigheten, och eventuella
framtida ändringar av säkerhetskraven skulle kunna få stora kostnadseffekter.

o

Kostnadsuppskattning för hot cell-anläggningskomplexet: Denna har inte reviderats, och
den nuvarande mognadsgraden på Iterorganisationens utformningskrav gör det inte
möjligt för F4E att göra en trovärdig kostnadsuppskattning.

o

Ändringar av kraven: Även om kostnaderna för eventuella nödvändiga ändringar kommer
att finansieras via faciliteterna för oförutsedda utgifter (dvs. Iters reservfond eller Iters
icke fördelade budget) och det gemensamma företaget har noterat den positiva effekten
av denna politik, är det omöjligt att minska dem till noll. Dessa ändringar kan orsaka
ytterligare förseningar och kostnader för pågående och framtida byggnadsverksamhet.

3.10.15.

Det gemensamma företaget bedömde att inverkan av covid-19-pandemin
hade varit allvarlig men inte betydande. Fram till april 2021 hade pandemin orsakat
förseningar på upp till fyra månader för vissa leveranser, vilket har lett till en kostnadsökning
på omkring 47 miljoner euro (i 2008 års penningvärde) för hela Iterprojektet. Ytterligare
återverkningar kan komma om pandemin förvärras under 2021.

Iakttagelser om internkontroller

3.10.16. Följande iakttagelser gäller det gemensamma företagets lokala it-applikationer

som används för hantering av rättsliga åtaganden och kontrakt (DACC) och för
dokumenthantering (IDM) 97. Iakttagelserna gäller inte systemen och arbetsflödet i
kommissionens centrala finansiella informationssystem (ABAC). De berör det gemensamma
företagets ansvariga utanordnare på alla nivåer och det gemensamma företagets
ställföreträdare.

97

Iakttagelserna tar inte hänsyn till de förändringar som nyligen gjorts av det gemensamma
företaget under 2021 för att minska identifierade risker.

135
Det europeiska gemensamma företaget Fusion for Energy (F4E)

3.10.17. Under årens lopp har det gemensamma företaget gjort stora ansträngningar

för att införa ett elektroniskt dokumenthanteringssystem. I slutet av mars 2020 beslutade det
gemensamma företagets verkställande direktör att de avancerade elektroniska signaturerna i
DACC inte bara skulle användas för att hantera och underteckna avtalsändringar utan även för
inledande kontrakt, som tillfälliga administrativa åtgärder, under covid-19-pandemin.

3.10.18. Generellt gjorde denna åtgärd att det gemensamma företaget kunde

upprätthålla driftskontinuiteten och att personalen har kunnat distansarbeta sedan början av
covid-19-pandemin. Det gemensamma företaget anpassade inte helt sina lokala itapplikationer till de interna förfarandena för delegeringar. Såsom beskrivs i följande punkter
återstår betydande brister att åtgärda när det gäller följande:
o

Rättsliga aspekter som rör genomförandet av det gemensamma företagets ram för
delegeringar och användningen av avancerade elektroniska signaturer.

o

Tekniska aspekter av DACC- och IDM-applikationernas tekniska strukturer
(användaråtkomsträttigheter) för ansvariga utanordnare, användning av konton med
virtuella identiteter och gränssnitt för applikationer.

o

Interna kontrollaspekter som rör de lokala it-systemens överensstämmelse med
delegeringar av godkännanderättigheter och korrektheten i redovisningsuppgifter och
finansiella uppgifter i det gemensamma företagets redovisningssystem.

3.10.19. I motsats till arbetsflödet i ABAC kan DACC-applikationen inte styrka att

personalen har förstått innehållet i en handling korrekt och gått med på att underteckna den
med sin personliga underskrift.

3.10.20. I sitt centraliserade autentiseringssystem för kontraktshantering skapade det

gemensamma företaget, utöver individuella användarkonton, användargruppkonton med
virtuella identiteter för att underlätta hanteringen av de lokala it-applikationerna (DACC och
IDM). Fram till slutet av 2020 användes dock det funktionella gruppkonto som skapats för
F4E:s direktör också för att godkänna och underteckna flera olika viktiga handlingar. Denna
praxis strider mot de grundläggande principerna i det gemensamma företagets policy för
hantering av IKT-åtkomst, som tydligt kräver att användarkonton ska vara unika och kopplade
till en enda användare. Det betraktas därför som en kritisk brist i den interna kontrollen,
eftersom det gör att alla personer som ingår i gruppkontot kan utföra åtgärder som
uteslutande är reserverade för den ansvariga utanordnaren.
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3.10.21. Syftet med det gemensamma företagets delegeringsram är att centralisera

delegeringarna till de ansvariga utanordnarna, och den ger bland annat en uppdaterad översikt
över alla godkända delegeringar och ställföreträdararrangemang vid F4E. Men
delegeringsramen i det gemensamma företagets lokala it-applikationer (DACC och IDM)
upprättade i slutet av 2020 inte automatiskt tekniska delegeringar (såsom användarrättigheter
för att godkänna transaktioner) utan förlitade sig i stället på att varje ansvarig utanordnare
skulle välja rätt person att delegera till, baserat på den ram som godkänts av det gemensamma
företagets direktör. De delegeringsbefogenheter som följer av kontrakt (dvs. för
undertecknande av bindande beslut enligt vissa villkor) tilldelas dessutom andra i det
gemensamma företagets personal än den ansvariga utanordnaren (nämligen de tjänstemän
som ansvarar för respektive kontrakt). Detta återspeglas inte i det gemensamma företagets
delegeringsram.

3.10.22. Slutligen har DACC-applikationen, till skillnad från arbetsflödet i ABAC, aldrig

varit föremål för en intern kontrollgranskning för att säkerställa att användarrättigheterna för
att godkänna transaktioner är förenliga med de delegeringar som gjorts till personalen.
Följaktligen finns det en stor risk för att bristande efterlevnad på grund av överträdelser av det
gemensamma företagets delegeringspolicy inte har identifierats eller åtgärdats.

3.10.23. Trots att det gemensamma företaget 2016 började använda it-applikationen

DACC för hanteringen av rättsliga åtaganden och kontrakt (från 2020 även för inledande
kontrakt) och därmed som en ytterligare källa till redovisningsuppgifter och finansiella
uppgifter, har ingen validering av det gemensamma företagets redovisningssystem gjorts
sedan 2013. Denna situation strider mot det gemensamma företagets budgetförordning, som
kräver en validering av redovisningssystemet när en större förändring inträffar.

3.10.24. Vi vill påpeka att kommissionens tjänst för internrevision planerar att inleda en
granskning med avseende på delegering av befogenheter, effektiviteten i beslutsfattandet
inom F4E och samarbetsmekanismerna med kommissionens generaldirektorat för energi i
början av juni 2021.

Iakttagelser om rekryteringsförfaranden

3.10.25. Det gemensamma företagets rekryteringsförfaranden som infördes 2020

saknade transparens när det gällde upprättandet av slutlistan över godkända sökande som
skulle kallas till nästa utvärderingsfas (intervjuer och skriftliga prov). I synnerhet är det oklart
hur urvalskommittén tog hänsyn till de meriterande kriterierna när de förde upp sökande på
slutlistan.
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Övriga upplysningar

3.10.26. Det gemensamma företagets beräkningsmetod för de årliga medlemsbidragen
för 2020 överensstämde inte med relevanta bestämmelser i det gemensamma företagets
budgetförordning. I stället för att använda de bidragsuppskattningar som antagits av styrelsen
tog det gemensamma företaget ut bidrag på grundval av en preliminär uppskattning som ännu
inte antagits.

3.10.27. Det gemensamma företaget använder sin egen e-upphandlingsportal som inte

är helt synkroniserad med kommissionens e-upphandlingslösning. Framtida förbättringar av
F4E:s e-upphandlingsverktyg kan leda till onödig överlappning med kommissionens
utvecklingsinsatser och investeringar. Detta skulle inte stödja principen om ett gemensamt
”område för utbyte av elektroniska uppgifter” för deltagare i enlighet med EU:s
budgetförordning.

Uppföljning av tidigare års iakttagelser

3.10.28. En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion
på revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan.
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser
År

Revisionsrättens kommentarer

Genomförande av korrigerande
åtgärder
(Har genomförts/Pågår/Har inte
genomförts/Ej tillämpligt)

2019

Budgeten för kapitel 3.4 – övriga driftsutgifter används för olika typer av utgifter (t.ex. utgifter för
kontraktsanställda och inhyrd personal, för tjänsteresor och för juridiskt stöd). För att
budgetprinciperna om öppenhet och specificering ska kunna följas bör det skapas ett särskilt
kapitel för varje utgiftskategori.

Har genomförts

2019

I ett offentligt upphandlingsförfarande med högt värde var de tidsramar och tidsfrister som
ursprungligen offentliggjordes inte realistiska. I ett fall kan den administrativa bördan att bevisa
likvärdighet med den specifika certifieringen, som är ett krav enligt urvalskriterierna, ha avskräckt
potentiella entreprenörer med likvärdiga certifieringar från att lämna in ett anbud.

Ej tillämpligt

2019

En extern expertpanel gör varje år en bedömning av det gemensamma företaget. Expertpanelen
identifierade flera problem och risker som gällde den högsta ledningen och företagskulturen. Om
man inte hittar en lösning på denna situation kan det påverka personalens prestationer negativt.

Pågår

2019

På grund av tjänsteförteckningens begränsningar när det gäller tjänstemän använder F4E i allt
större utsträckning kontraktsanställd eller inhyrd personal. År 2019 motsvarade sådan personal
cirka 62 % av det gemensamma företagets tjänstemän. Det gemensamma företagets
personalavdelning har inte uppdaterad information om storleken på sådan personal eftersom dess
ledning är decentraliserad på enhets- eller direktoratsnivå. Situationen innebär väsentliga risker för
det gemensamma företaget såsom svårigheter att behålla nyckelkompetenser, otydlig
ansvarsskyldighet, eventuella rättsliga tvister och lägre personaleffektivitet på grund av den
decentraliserade förvaltningen.

Pågår
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År

Revisionsrättens kommentarer

Genomförande av korrigerande
åtgärder
(Har genomförts/Pågår/Har inte
genomförts/Ej tillämpligt)

2019

F4E:s styrelse tillsatte 2019 en särskild arbetsgrupp som skulle se över det gemensamma företagets
rapporteringssystem och föreslå nödvändiga ändringar. Den särskilda arbetsgruppen föreslog att
en ny prestationsvärdemetod (Earned Value Management, EVM) skulle införas, vilket styrelsen
tillstyrkte i april 2019 98. Alla rekommendationer från de oberoende experterna 99 har dock inte
beaktats för det föreslagna EVM-systemet, och det ger inte tydlig information om vilka tekniska
framsteg som har uppnåtts i förhållande till de hittills uppkomna kostnaderna i relation till det
gemensamma företagets totala leveransskyldigheter gentemot Iterprojektet. Med tanke på hur
viktigt det är att det nya EVM-systemet kan spåra prestation är det av avgörande betydelse att det
gemensamma företaget övervakar dess ändamålsenlighet under införandet och informerar F4E:s
styrelse när betydande problem uppstår.

Har genomförts

98

F4E:s styrelse, nr 43, 5.4.2019.

99

Den sjunde årliga bedömningen av en oberoende utvärderingsgrupp (30 november 2018, s. 30–31).

140
Det europeiska gemensamma företaget Fusion for Energy (F4E)

Det gemensamma företagets svar
3.10.16 till 3.10.20
Det gemensamma företagets plattform för hantering av rättsliga åtaganden och kontrakt,
DACC (”Deviations, Amendments and Contract Changes”), är ett elektroniskt system för utbyte
som utarbetades 2014 för att hantera kritiska rekommendationer från Europeiska
kommissionens tjänst för internrevision (IAS) i samband med kontraktsändringar. Den första
versionen av verktyget släpptes 2016 för att skapa samstämmighet mellan
avvikelsen/ändringen och det rättsliga åtagandet samt säkerställa kontrollen i fråga om de
ändringar som görs i det gemensamma företagets kontrakt. Verktyget utformades också för att
övervaka kostnaderna för kontraktsändringar i förhållande till kostnadsuppskattningen för
slutförandet och dess bestämmelser om risker. I en andra etapp vidareutvecklades verktyget
för att även omfatta kommersiella ändringar (t.ex. skriftväxling), kommersiella åtgärder (t.ex.
frisläppande av optioner) och ändringar i ramavtal osv. På grund av covid-19-situationen togs
på mycket kort tid ytterligare en modul fram för att göra det möjligt att underteckna kontrakt
direkt via nätet. Den blev tillgänglig för kontrakt för operativa ändamål i april 2020. Modulerna
för administrativa kontrakt har lagts till sedan början av 2021. När det gäller de tekniska
kraven för detta elektroniska system lät sig det gemensamma företaget vägledas av kraven i
dess budgetförordning (nuvarande artikel 88), med hänvisning till den allmänna
budgetförordningen (nuvarande artikel 148). I början av 2021 upptäckte det gemensamma
företagets internkontrollsamordnare fel i samband med undertecknandet av vissa kontrakt för
operativa ändamål i DACC. Denna upptäckt gjordes inom ramen för den årliga bedömningen av
det gemensamma företagets system för internkontroll. Vi identifierade transaktioner där
chefer begärt att en annan person skulle godkänna ett rättsligt åtagande i DACC för deras
räkning. Några sådana initiativ beskrivs inte i det gemensamma företagets interna budgetram
för finansiella delegeringar och ställföreträdararrangemang och är därmed inte förenliga med
bestämmelserna i det gemensamma företagets budgetförordning.
Även om kontrakten fortfarande betraktas som lagliga enligt spansk och fransk lag avslöjade
problemet allvarliga brister i det gemensamma företagets system för internkontroll. Med
anledning av detta lade det gemensamma företagets direktör till en icke-kvantifierad
anseenderelaterad reservation i sin årliga revisionsförklaring för 2020.
Vi bekräftar dock att vår internrevisionsfunktion från 2021 kommer att utvidga sin årliga
granskning av åtkomsträttigheter till att utöver ABAC även omfatta DACC. I juni 2021 inledde
dessutom kommissionens tjänst för internrevision en granskning med avseende på delegering
av befogenheter, effektiviteten i beslutsfattandet inom F4E och samarbetsmekanismerna med
kommissionens generaldirektorat för energi. Båda åtagandena kommer att bidra till att öka
säkerheten när det gäller efterlevnad av det gemensamma företagets policy för delegering och
internkontrollsystem.
Under tiden vidtog vi omedelbara korrigerande åtgärder för att komma till rätta med dessa
brister och se till att felen inte kan upprepas. Bland dessa åtgärder ingår förstärkning av de
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finansiella kontrollerna och av kontrollerna inom DACC samt medvetandehöjande insatser
riktade till våra anställda.
3.10.21
De delegeringsbefogenheter som i kontrakten fastställs för andra anställda än den ansvariga
utanordnaren gäller endast den dagliga förvaltningen av kontraktet och medför ingen ändring
av kontraktet som sådant. Det gemensamma företaget kommer att uppdatera respektive
bestämmelse i standardkontraktet.
3.10.22
Vi bekräftar att en validering av användarrättigheten håller på att utföras av en tredje part för
att förstärka säkerheten.
3.10.23
Vi bekräftar att en validering av redovisningssystemen kommer att inledas under 2021. Vi vill
dock betona att DACC inte automatiskt synkroniseras med ABAC. Alla uppgifter som matas in i
redovisningssystemet valideras i enlighet med internkontrollsystemet genom förhands- och
efterhandskontroller som införts för att säkerställa kvaliteten på uppgifterna.
3.10.25
Vi har vidareutvecklat våra rekryteringsförfaranden. Dessa förfaranden inbegriper sedan
början av 2021 fullständigt kvantitativa utvärderingar av ansökningarna.
3.10.26
Vi har vidtagit åtgärder, särskilt godkännandet av utkastet till samlat programdokument för det
kommande året av årets sista styrelse, så att inte denna brist uppkommer igen.
3.10.27
Vi beslutade att införa ett kommersiellt standardverktyg för e-inlämning eftersom
kommissionens verktyg har ett begränsat tillämpningsområde (endast för öppna förfaranden)
och för att många incidenter och stabilitetsproblem har rapporterats för det verktyget. När
kommissionens verktyg blir stabilare och har stöd för alla typer av upphandlingsförfaranden
som är relevanta för det gemensamma företaget kommer vi att utvärdera en eventuell
övergång till kommissionens verktyg och fatta beslut utifrån våra operativa krav. Det
gemensamma företagets kommersiella standardverktyg uppfyller dessutom alla krav i EU:s
direktiv om offentlig upphandling. Det ger kostnadsfri elektronisk tillgång till de
anbudsinfordringar som vi offentliggjort och är integrerat med e-meddelandetjänsten och
webbplatsen för tidningen för offentlig upphandling i Europa (TED), där det gemensamma
företagets meddelanden om offentlig upphandling offentliggörs.
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Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Mihails Kozlovs som
ordförande, i Luxemburg den 21 september 2021.
För revisionsrätten

Klaus-Heiner Lehne
ordförande
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