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Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens särskilda årsrapporter om EU:s 
gemensamma forskningsföretag. De särskilda årsrapporterna och en sammanfattning av dem finns här: www.eca.europa.eu. 
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EU:s gemensamma forskningsföretag: ”Räkenskaperna är 
tillförlitliga och transaktionerna har i huvudsak genomförts i 
enlighet med reglerna”, säger revisorerna.  

Revisionsrätten har gjort uttalanden utan reservation om räkenskaperna för Europeiska 
unionens åtta gemensamma företag på forskningsområdet och godkänt dem som tillförlitliga. 
Revisorerna har också gjort uttalanden utan reservation för sju av företagen om att de 
finansiella transaktionerna följde gällande regler, samt ett uttalande med reservation för ett 
företag. 

Idag har revisorerna offentliggjort sina årliga revisioner av följande av EU:s gemensamma företag, 
det vill säga EU:s offentlig-privata partnerskap med näringslivet och medlemsstaterna: 

- F4E (Iter) – utveckling av fusionsenergi. 
- BBI – biobaserade industrier. 
- Clean Sky – miljövänlig lufttransportteknik.  
- IMI – initiativet för innovativa läkemedel.  
- FCH – bränsleceller och vätgas.  
- Sesar – forskningsprogram om flygledningstjänster i det gemensamma europeiska 

luftrummet. 
- Ecsel – elektroniska komponenter och system. 
- S2R – Shift2Rail innovativa järnvägsproduktlösningar. 

”De gemensamma företagen spelar en viktig roll i genomförandet av specifika aspekter av 
Europeiska unionens forskningspolitik, sade Kevin Cardiff den ledamot av Europeiska 
revisionsrätten som ansvarar för revisionen av de gemensamma företagen, så det är mycket 
viktigt att de lägger fram tillförlitliga räkenskaper och ser till att inkomst- och 
betalningstransaktioner följer reglerna. Som revisorer är vi glada över att se att deras 
räkenskaper överlag är korrekta och att den enda reservationen om transaktionerna gäller något 
som håller på att fasas ut.”  

Revisorerna kom fram till att årsredovisningarna för alla åtta gemensamma företag var 
tillförlitliga, det vill säga att de ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av företagens 
finansiella ställning, finansiella resultat och kassaflöden för 2016. Vidare var de transaktioner som 
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ligger till grund för årsredovisningarna lagliga och korrekta för sju gemensamma företag, det vill 
säga de följde de gällande reglerna. Revisorerna gjorde ett uttalande med reservation om det 
gemensamma företaget Ecsel eftersom de inte kunde uppnå rimlig säkerhet om att 
internkontrollerna avseende bidragsbetalningar inom sjunde ramprogrammet var tillförlitliga, ett 
problem som hänger samman med det kontrollsystem som infördes av Ecsels företrädare (de 
gemensamma företagen Eniac och Artemis). Men problemet kommer inte att gälla bidragsprojekt 
inom det nyare programmet Horisont 2020. 

Revisorerna uppmärksammade också problem med genomförandet och förvaltningen av 
budgeten, internkontrollsystemen och upphandlingsförfarandena, som inte påverkade 
uttalandena. När det gäller det gemensamma företaget F4E noterade revisorerna att framsteg 
har gjorts för att förbättra förvaltningen och kontrollen av Iterprojektets byggfas men att risken 
kvarstår för ytterligare kostnadsökningar och förseningar i projektgenomförandet. 

Meddelande till redaktörer 

Utöver EU, som företräds av kommissionen, är medlemmarna i de gemensamma företagen olika 
offentliga och privata partner från näringslivs- och forskningsgrupperingar som bidrar till att 
finansiera de gemensamma företagens verksamhet. De flesta gemensamma företagen är 
organiserade enligt en tvåpartsmodell, där kommissionen och 
näringslivspartner/forskningspartner deltar, eller en trepartsmodell där även medlemsstaterna 
deltar. I det gemensamma företaget F4E deltar även länder utanför EU. 

EU:s finansiering hämtas från EU:s forskningsbudget via sjunde ramprogrammet för forskning och 
EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horisont 2020). Näringslivspartner och 
forskningspartner tillhandahåller kontant- och naturabidrag. De gemensamma företagens totala 
budget för 2016 var 1,8 miljarder euro. I slutet av året hade de 633 anställda. 

Europeiska revisionsrätten granskade räkenskapernas tillförlitlighet och lagligheten och 
korrektheten i de underliggande transaktionerna för budgetåret 2016 när det gäller EU:s åtta 
gemensamma forskningsföretag. Revisorerna gjorde analyser, granskade ett urval av inkomst- 
och betalningstransaktioner, bedömde nyckelkontroller i systemen för övervakning och kontroll 
och använde andra revisorers arbete när det var lämpligt. Idag har de också offentliggjort en 
sammanfattning av sina granskningsresultat som används av Europaparlamentet och rådet eller 
andra myndigheter som beviljar ansvarsfrihet. 

Utöver den årliga revisionen av räkenskaperna är en prioriterad granskningsuppgift i revisorernas 
arbetsprogram för 2018 en övergripande granskning av de gemensamma företagen i syfte att 
bedöma deras mervärde och huruvida de på ett ändamålsenligt sätt genomför sina program och 
uppnår sina mål. 

De särskilda årsrapporterna om forskningsföretagen, svaren på dem och sammanfattningen finns 
på revisionsrättens webbsida på 23 EU-språk. 

 


