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EU:n tutkimusalan yhteisyritykset: tarkastajat antavat tileistä
puhtaan tarkastuslausunnon ja toteavat toimien olevan
suurimmaksi osaksi sääntöjenmukaisia
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on antanut vakiomuotoisen (puhtaan) tarkastuslausunnon
kahdeksan tutkimusalalla toimivan Euroopan unionin yhteisyritysten tileistä.
Tilintarkastustuomioistuin on vahvistanut tilit luotettaviksi. Tarkastajat ovat myös antaneet
puhtaan tarkastuslausunnon seitsemän yhteisyrityksen rahoitustoimista, jotka olivat
sovellettavien sääntöjen mukaisia. Yhden yhteisyrityksen rahoitustoimista annettiin varauman
sisältävä lausunto.
Tarkastajat julkaisevat tänään vuotuiset tarkastukset, jotka koskevat seuraavia EU:n tutkimusalan
yhteisyrityksiä eli EU:n julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia teollisuuden ja
jäsenvaltioiden kanssa tutkimuspolitiikan alalla:
-

F4E (ITER) – fuusioenergian kehittäminen
BBI – biopohjaiset teollisuudenalat
Clean Sky – puhdas lentoliikenneteknologia
IMI – innovatiivisia lääkkeitä koskeva yhteinen teknologia-aloite
FCH – polttokenno- ja vetyteknologia
SESAR – yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan tutkimushanke
ECSEL – elektroniset komponentit ja järjestelmät
S2R - Shift2Rail, innovatiiviset raideliikenneratkaisut.

“Yhteisyrityksillä on tärkeä rooli Euroopan unionin tutkimuspolitiikan tiettyjen osa-alueiden
täytäntöönpanossa,” toteaa yhteisyritysten tarkastuksista vastaava Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Kevin Cardiff. “Näin ollen on erittäin tärkeää, että ne laativat
luotettavat tilinpäätökset ja varmistavat, että tulo- ja maksutapahtumat ovat sääntöjenmukaisia.
Me tarkastajina pidämme myönteisenä sitä, että yhteisyritysten tilit ovat kaiken kaikkiaan
puhtaat ja että ainoa toimia koskeva varauma liittyy ongelmaan, jota ollaan poistamassa”.
Tarkastajat totesivat, että kaikkien tarkastettujen kahdeksan yhteisyrityksen tilinpäätös oli
luotettava eli yhteisyritysten taloudellinen asema sekä niiden toimien tulokset ja rahavirrat oli
esitetty tilinpäätöksissä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein. Lisäksi seitsemän yhteisyrityksen
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tilinpäätöksen perustana olevat toimet olivat lailliset ja asianmukaiset eli ne olivat sovellettavien
sääntöjen mukaisia. Tarkastajat antoivat varauman sisältävän lausunnon ECSEL-yhteisyrityksen
osalta, koska seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman avustusmaksujen sisäisten kontrollien
luotettavuudesta ei voitu saada kohtuullista varmuutta. Ongelma liittyi ECSEL-yhteisyrityksen
edeltäjien (ENIAC- ja Artemis-yhteisyritysten) perustamaan valvontajärjestelmään. Tällä ei
kuitenkaan ole merkitystä tuoreemman Horisontti 2020 -puiteohjelman avustushankkeiden
kannalta.
Tarkastajat kiinnittivät huomiota myös ongelmiin, jotka liittyivät talousarvion toteuttamiseen ja
hallintoon, sisäisen valvonnan järjestelmiin ja hankintamenettelyihin. Ongelmat eivät kuitenkaan
vaikuta tarkastajien antamiin lausuntoihin. F4E-yhteisyrityksen osalta tarkastajat panivat
merkille, että ITER-hankkeen rakennusvaiheen johtamista ja valvontaa on onnistuttu
parantamaan, mutta edelleen on olemassa riski, että kustannukset kasvavat ja hanke viivästyy.
Toimittajille tiedoksi
Euroopan komission edustaman EU:n lisäksi yhteisyritysten osakkaina on erilaisia teollisuus- ja
tutkimusryhmittymiä edustavia julkisia ja yksityisiä yhteistyökumppaneita, jotka osallistuvat
yhteisyritysten toiminnan rahoittamiseen. Suurin osa yhteisyrityksistä toimii kahdenvälisellä
mallilla, jossa osakkaina ovat komissio ja teollisuutta/tutkimusalaa edustavat
yhteistyökumppanit, tai kolmenvälisellä mallilla, jossa ovat mukana myös jäsenvaltiot. F4Eyhteisyrityksen toimintaan osallistuu myös EU:n ulkopuolisia maita.
EU:n rahoitus on peräisin EU:n tutkimusmäärärahoista seitsemännestä tutkimuksen
puiteohjelmasta ja EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta (Horisontti 2020).
Teollisuutta ja tutkimusalaa edustavat yhteistyökumppanit rahoittavat toimintaa luontois- ja
käteissuorituksin. Vuonna 2016 yhteisyritysten kokonaisbudjetti oli 1,8 miljardia euroa. Vuoden
lopussa yhteisyrityksissä työskenteli 633 henkilöä.
Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkasti kahdeksan EU:n tutkimusalan yhteisyrityksen tilien
luotettavuuden sekä tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden
varainhoitovuodelta 2016. Tarkastajat suorittivat analyyseja, testasivat tulo- ja
maksutapahtumista poimittuja otoksia, arvioivat yhteisyritysten valvontajärjestelmien keskeisiä
kontrolleja ja hyödynsivät tarvittaessa muiden tarkastajien työtä. Tänään tarkastajat esittävät
havainnoistaan yhteenvedon Euroopan parlamentin ja neuvoston tai muiden vastuuvapauden
myöntävien viranomaisten käyttöön.
Tilinpäätösten vuotuisen tarkastamisen lisäksi tarkastajien työohjelmaan vuodelle 2018 kuuluu
ensisijaisena tarkastustehtävänä yhteisyritysten horisontaalinen tarkastelu, jossa arvioidaan
yhteisyritysten tuottamaa lisäarvoa sekä sitä, toteuttavatko ne ohjelmiaan vaikuttavalla tavalla ja
edistyvätkö ne tavoitteidensa saavuttamisessa.
EU:n tutkimusalan yhteisyrityksiä koskevat erityisvuosikertomukset sekä yhteisyritysten
vastaukset ja yhteenveto ovat saatavilla tilintarkastustuomioistuimen internet-sivustolla 23:lla
EU:n kielellä.
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