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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 12. november 2018 

 
 

EU's fællesforetagender inden for forskning: Ren 
sundhedsattest for alle sammen på nær ét, siger 
revisorerne 
Den Europæiske Revisionsret har godkendt 2017-regnskaberne for alle EU's fællesforetagender og 
afgivet blanke erklæringer om de finansielle transaktioner for alle sammen på nær ét. Hos ECSEL, 
der beskæftiger sig med elektronikkomponenter og -systemer, konstaterede revisorerne en række 
forhold, der - i nogle tilfælde - forhindrede, at den interne kontrol fungerede effektivt. 

Revisionsretten har i dag offentliggjort de årlige beretninger om EU's otte fællesforetagender inden 
for forskning og resuméet af resultaterne af revisionen. Fællesforetagenderne er EU's offentlig-private 
partnerskaber med industri, forskningsgrupper og medlemsstater. De beskæftiger omkring 700 
ansatte og spiller en vigtig rolle i gennemførelsen af særlige aspekter af EU's forskningspolitik. 
Fællesforetagendernes samlede 2017-budget beløb sig til 2,1 milliard euro eller ca. 2 % af EU's 
samlede budget. Industri- og forskningspartnerne yder bidrag i naturalier til gennemførelsen af 
fællesforetagendernes operationelle aktiviteter og kontante bidrag til deres administrations- og 
driftsomkostninger. 

"Fællesforetagenderne er vigtige drivkræfter for avanceret forskning og innovation i EU, da de tager 
sigte på at bidrage til at fremme den europæiske industris globale konkurrencedygtighed," siger 
Ildiko Gall-Pelcz, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for revisionen. 
"Vores revision for 2017 bekræftede de positive resultater fra de foregående år. Vi fremhæver dog 
nogle spørgsmål, der kræver yderligere overvejelser, og påpeger områder, hvor der er behov for 
forbedringer, inden for budgetmæssig og økonomisk forvaltning, interne kontroller, mobilisering af 
bidrag fra industri- og forskningspartnerne og Kommissionens evalueringer." 

Revisorerne har godkendt alle otte fællesskabsforetagenders regnskaber som rigtige. De har 
endvidere afgivet blanke erklæringer om indtægts- og betalingstransaktionerne for alle 
fællesforetagenderne på nær ECSEL, for hvilket revisorerne -ligesom sidste år - afgav en 
revisionserklæring med forbehold for så vidt angår dets betalinger. De udpeger navnlig en række 
forhold i fællesforetagendets interne kontroller, der forhindrede dem i at give sikkerhed for, at de 
betalinger, ECSEL foretog under det foregående rammeprogram for forskning og innovation (RP7), var 
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i overensstemmelse med reglerne. Disse forhold påvirker dog ikke betalingerne under det nuværende 
program (Horisont 2020) og vil derfor ophøre med at være relevante. 

Revisorerne gør også opmærksom på EU's bidrag til ITER-projektet for nuklear fusionsenergi, der 
risikerer at blive berørt af væsentlige omkostningsstigninger på 82 % i forhold til de tidligere 
godkendte 6,6 milliarder euro og en 15 års forsinkelse sammenlignet med den oprindelige 
planlægning. De konstaterede endvidere mangler i fællesforetagendets budgetplanlægning. 

Revisorerne siger, at de interne kontroller af betalinger generelt var effektive og holdt 
fejlforekomsten under væsentlighedstærsklen på 2 %, men at der i flere fællesforetagender fortsat 
var svagheder i rammen for intern kontrol og overvågning samt i procedurerne for indkøb, tilskud og 
ansættelse. 

For så vidt angår afslutningen af RP7 opnåede fællesforetagenderne et højt niveau for 
budgetgennemførelse (87 %). Budgetgennemførelsen for Horisont 2020 er dog forsinket, idet der 
midtvejs i programmet kun er brugt 23 % af midlerne. 

Et af fællesforetagendernes vigtigste mål er at mobilisere bidrag fra private industri- og 
forskningsmedlemmer; heri ligger deres merværdi. Hos nogle fællesforetagender bidrager 
industripartnerne hovedsagelig til aktiviteter uden for fællesforetagendets arbejdsprogram, som ikke 
indgår i revisorernes mandat. Revisorerne advarer dog om, at der med hensyn til fællesforetagendet 
for biobaserede industrier er stor risiko for, at industrien ikke vil kunne betale minimumsbeløbet for 
kontantbidrag til de operationelle aktiviteter inden programmets afslutning. 

Bemærkninger til redaktører 

Kommissionen er det offentlige medlem af fællesforetagenderne og repræsenterer EU. De private 
medlemmer er forskellige partnere fra industrien og forskningsverdenen. Alle fællesforetagenderne 
følger en topartsmodel med deltagelse af Kommissionen og private industri- eller forskningspartnere, 
undtagen ECSEL, der følger en trepartsmodel, hvor medlemsstaterne også deltager. 

Alle EU-fællesforetagenderne ligger i Bruxelles, undtagen F4E, der ligger i Barcelona. 

F4E Fusionsenergiudvikling 

BBI Biobaserede industrier 

CS - Clean Sky Rene lufttransportteknologier 

IMI Initiativet om innovative lægemidler 

BCB Brændselsceller og brint 

SESAR Forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum 

ECSEL Elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab 

S2R Shift2Rail - innovative løsninger til jernbaneprodukter 

Et resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af EU-fællesforetagenderne inden for 
forskning i 2017 og beretningerne for hvert enkelt af dem findes på engelsk på Revisionsrettens 
websted (eca.europa.eu). De øvrige sprogudgaver vil foreligge senere. 
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