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Pressmeddelande 
Luxemburg den 14 november 2019 

EU-revisorerna godkänner 2018 års räkenskaper för EU:s samtliga 
gemensamma forskningsföretag 

Europeiska revisionsrätten har gjort uttalanden utan reservation om EU:s samtliga gemensamma 
företags finansiella transaktioner och bekräftar de positiva resultat som rapporterats tidigare år. 

Gemensamma företag är EU:s offentlig-privata partnerskap med näringslivet, forskningsgrupper och 
medlemsstater och har inrättats för att utföra specifika projekt och specifik politik inom forsknings- och 
innovationsområdet. Sju gemensamma företag genomför för närvarande specifika åtgärder inom 
Horisont 2020, medan det gemensamma företaget Fusion for Energy (F4E) inrättades för att delta i 
projektet för den internationella termonukleära experimentreaktorn (Iter). EU bidrog som offentlig 
partner med 2,2 miljarder euro till de gemensamma företagens budget för 2018, vilket är cirka 1,5 % av 
den totala EU-budgeten. De privata partnerna bidrar med naturabidrag till operativa verksamheter och 
med kontantbidrag till administrativa kostnader. Gemensamma företag tilldelar vanligen finansiering 
till privata partner genom öppna ansökningsomgångar. 

”Gemensamma företag kan förbättra kopplingen mellan forskning och samhällsutveckling, och föra 
innovationer närmare marknaden”, sade Ildikó Gáll-Pelcz, den ledamot av revisionsrätten som 
ansvarar för revisionen. ”Vår revision av 2018 bekräftar att deras ekonomiska förvaltning är 
tillfredsställande, men vi gör olika iakttagelser för att peka på områden som kan förbättras när det 
gäller naturabidrag, internkontroll, bidragsförvaltning och personalomsättning.”  

Revisorerna har godkänt räkenskaperna för samtliga åtta gemensamma företag som tillförlitliga och 
även gjort uttalanden utan reservation om lagligheten och korrektheten i deras betalnings- och 
intäktstransaktioner. Internkontrollerna av betalningar var i allmänhet ändamålsenliga och höll felnivån 
under väsentlighetsgränsen på 2 %, säger revisorerna, men flera gemensamma företag hade 
fortfarande brister i sina upphandlings-, bidrags- och rekryteringsförfaranden. 

När det gäller avslutandet av det föregående ramprogrammet för forskning och innovation (sjunde 
ramprogrammet) och av programmet för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) har de 
gemensamma företagen uppnått en hög nivå på projektgenomförandet och bidragen från privata 
partner (89 % av de mål som anges i de gemensamma företagens inrättandeförordningar). Men 
halvvägs in i det pågående Horisont 2020-programmet är genomförandet försenat och det krävs 
ytterligare ansträngningar för att de överenskomna målen ska uppnås (endast 40 % av Horisont 2020-
åtgärderna och kompletterande verksamheter har genomförts hittills). 
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Revisorerna riktar också uppmärksamheten på EU:s bidrag till kärnfusionsprojektet Iter som riskerar att 
drabbas av ytterligare kostnadsökningar och genomförandeförseningar i förhållande till det godkända 
basscenariot. 

Meddelande till redaktörer 

Europeiska kommissionen är den offentliga medlemmen i de gemensamma företagen och företräder 
EU. Bland de privata medlemmarna finns olika partner från näringslivs- och forskningsgrupperingar. 
Merparten av EU:s gemensamma företag ligger i Bryssel, förutom F4E som ligger i Barcelona och det 
gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC) som inrättades i 
Luxemburg i november 2018 för att utveckla ett ekosystem av superdatorer av världsklass i Europa. 
Revisionsrätten kommer att granska EuroHPC:s räkenskaper för första gången 2020.  

Enligt gällande planer ska alla gemensamma företag vara verksamma till 2024, med undantag för 
EuroHPC som kommer att vara i drift till slutet av 2026. 

Under 2018 och 2019 har vi offentliggjort ett antal andra särskilda rapporter och översikter om 
gemensamma företag: särskild rapport 11/2019 om införandet av Sesar, 2018 års 
informationsdokument om efterföljaren till Horisont 2020, särskild rapport nr 28/2018 om Horisont 
2020 och 2018 års översiktliga analys om transport. 

Det sammanfattande dokumentet revisionen av EU:s gemensamma företag i korthet 2018 och hela 
årsrapporten om EU:s gemensamma företag för 2018, med närmare uppgifter om varje gemensamt 
företag, finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk. I år offentliggör 
revisionsrätten för första gången en samlad rapport om alla gemensamma företag.  
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F4E 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 för europeiskt ledarskap 

Shift2Rail innovativa järnvägsproduktlösningar 

EuroHPC  det europeiska högpresterande datorsystemet  
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