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Tarkastajat: Puhdas lausunto kaikille EU:n tutkimusalan 
yhteisyrityksille yhtä lukuun ottamatta 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on vahvistanut kaikkien EU:n yhteisyritysten tilit 
varainhoitovuodelta 2017 ja antanut rahoitustoimista kaikille yhteisyrityksille yhtä lukuun 
ottamatta puhtaan tarkastuslausunnon. Elektronisten komponenttien ja järjestelmien alalla 
toimivan ECSEL-yhteisyrityksen tapauksessa tarkastajat havaitsivat ongelmia, jotka toisinaan estivät 
sisäistä valvontaa toimimasta vaikuttavasti. 

Tarkastajat ovat tänään julkaisseet EU:n kahdeksan tutkimusalan yhteisyrityksen osalta 
vuosikertomukset sekä yhteenvedon tarkastustuloksista. Yhteisyritykset ovat EU:n julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia, joihin osallistuu teollisuuden, tutkimusryhmien ja jäsenvaltioiden 
edustajia. Yhteisyrityksissä työskentelee noin 700 työntekijää, ja niillä on tärkeä rooli tiettyjen EU:n 
tutkimuspolitiikan osa-alueiden täytäntöönpanossa. Yhteisyritysten varainhoitovuoden 2017 
kokonaistalousarvio oli 2,1 miljardia euroa, joka on noin kaksi prosenttia EU:n koko talousarviosta. 
Teollisuutta ja tutkimusalaa edustavat yhteistyökumppanit osoittavat yhteisyrityksiin 
luontoissuorituksia toteuttamalla operatiivisia toimia ja antavat käteissuorituksia niiden hallinto- ja 
toimintakuluihin. 

“Yhteisyritykset vievät merkittävällä tavalla eteenpäin tutkimuksen ja innovoinnin terävintä kärkeä 
EU:ssa pyrkiessään osaltaan varmistamaan Euroopan teollisuuden globaalin kilpailukyvyn,” toteaa 
tarkastuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ildiko Gall-Pelcz. 
”Varainhoitovuoden 2017 tarkastuksessa saatiin vahvistus aiempina vuosina raportoiduille 
myönteisille tuloksille. Otamme kuitenkin esiin myös seikkoja, joihin on syytä kiinnittää enemmän 
huomiota, ja osoitamme parannettavia osa-alueita, joita ovat muun muassa talousarvio- ja 
varainhallinto, sisäiset kontrollit, teollisuutta ja tutkimusalaa edustavien osakkaiden maksuosuuksien 
vipuvaikutus sekä Euroopan komission laatimat arviot”. 

Tarkastajat vahvistivat kaikkien kahdeksan yhteisyrityksen tilien olevan luotettavat. Lisäksi tarkastajat 
antoivat puhtaan lausunnon kaikkien yhteisyritysten tulo- ja menotapahtumista lukuun ottamatta 
ECSEL-yhteisyritystä, jonka maksuista he antoivat – samoin kuin edellisenä vuonna – varauman 
sisältävän tarkastuslausunnon. Tarkastajat yksilöivät muun muassa ECSEL-yhteisyrityksen sisäisissä 
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kontrolleissa ongelmia, joiden vuoksi he eivät voineet saada varmuutta siitä, olivatko yhteisyrityksen 
aiemman tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman (seitsemäs puiteohjelma) yhteydessä suorittamat 
maksut sääntöjenmukaisia. Nämä ongelmat eivät kuitenkaan vaikuta nykyisen puiteohjelman 
(Horisontti 2020) maksuihin ja lakkaavat siksi vähitellen olemasta ajankohtaisia. 

Tarkastajat kiinnittävät huomiota myös EU:n rahoitusosuuteen ITER-ydinfuusiohankkeelle, jonka 
kustannukset saattavat vielä kasvaa merkittävästi. Aiemmin hyväksyttyyn 6,6 miljardin euron määrään 
saatetaan tarvita 82 prosentin lisäys. Hankkeen toteutus voi viivästyä 15 vuotta alun perin 
suunniteltuun nähden. Tarkastajat havaitsivat puutteita myös yhteisyrityksen talousarvion 
suunnittelussa. 

Tarkastajat toteavat, että maksuihin sovellettavat sisäiset kontrollit toimivat yleensä vaikuttavasti ja 
pitivät virhetason alle kahden prosentin olennaisuusrajan. Useiden yhteisyritysten sisäisessä valvonta- 
ja seurantakehyksessä sekä hankinta-, avustus- ja rekrytointimenettelyissä ilmeni silti yhä puutteita. 

Seitsemännen puiteohjelman päättämisen osalta todettiin, että yhteisyritysten määrärahojen 
käyttöaste oli korkea (87 prosenttia). Sen sijaan Horisontti 2020 -puiteohjelman talousarvion 
toteuttaminen on viivästynyt: ohjelman puolivälissä määrärahojen käyttöaste oli vain 23 prosenttia. 

Yhteisyritysten keskeisiin tavoitteisiin kuuluu rahoitusosuuksien kokoaminen yksityisiltä teollisuutta ja 
tutkimusalaa edustavilta osakkailta ja lisäarvon tuottaminen tällä tavoin. Teollisuutta edustavien 
osakkaiden tuottama vipuvaikutus liittyy joidenkin yhteisyritysten kohdalla lähinnä siihen, että 
rahoitusosuuksia osoitetaan työohjelman ulkopuolisiin toimiin, joita tarkastajien valtuudet eivät kata. 
Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen osalta tarkastajat kuitenkin varoittavat, että on 
olemassa suuri riski siitä, etteivät teollisuutta edustavat osakkaat saavuta toimintakustannuksiin 
suunnattavia käteissuorituksia koskevaa vähimmäismäärää ennen ohjelman loppua. 

Toimittajille tiedoksi 

Yhteisyritysten julkisen sektorin osakas on EU:ta edustava Euroopan komissio. Yksityisiä osakkaita 
ovat erilaiset teollisuutta ja tutkimusalaa edustavat kumppanit. Kaikki yhteisyritykset toimivat 
kahdenvälisellä mallilla, jossa osakkaina ovat komissio ja yksityiset teollisuutta tai tutkimusalaa 
edustavat kumppanit. Poikkeuksen pääsäännöstä muodostaa kolmenvälistä mallia soveltava ECSEL-
yhteisyritys, jossa ovat mukana myös jäsenvaltiot. 

Barcelonassa sijaitsevaa F4E-yhteisyritystä lukuun ottamatta kaikki EU:n yhteisyritykset sijaitsevat 
Brysselissä. 

F4E Fuusioenergian kehittäminen 

BBI Biopohjaiset teollisuudenalat 

CS – Clean Sky Puhdas lentoliikenneteknologia 

IMI Innovatiiviset lääkkeet -aloite 

FCH Polttokenno- ja vetyteknologia 

SESAR Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan 
tutkimushanke 

ECSEL Elektroniset komponentit ja järjestelmät Euroopan 
johtoasemaa varten 
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S2R Shift2Rail, innovatiiviset raideliikenneratkaisut 

EU:n tutkimusalan yhteisyrityksiä koskevien tilintarkastustuomioistuimen vuotuisten tarkastusten 
tuloksista varainhoitovuodelta 2017 laadittu yhteenveto sekä yksittäisiä yhteisyrityksiä koskevat 
kertomukset ovat nyt saatavilla englannin kielellä tilintarkastustuomioistuimen sivustolla 
(eca.europa.eu). Muut kieliversiot julkaistaan lähiaikoina. 
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