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Lehdistötiedote 
Luxemburg, 12. marraskuuta 2020 

Tarkastajat vahvistavat kaikkien EU:n yhteisyritysten tilit 
varainhoitovuodelta 2019 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on antanut puhtaat paperit kaikkien EU:n yhteisyritysten 
tilinpäätöksistä ja rahoitustapahtumista. Yhteisyritykset ovat julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia, joihin EU osallistuu yhdessä teollisuuden, tutkimusryhmien, kansainvälisten 
järjestöjen ja jäsenvaltioiden kanssa. Aiempien vuosien tapaan tarkastajat kiinnittävät kuitenkin 
jälleen huomiota Fusion for Energy -yhteisyritykseen (F4E). Vaarana nimittäin on, että 
kansainväliseen lämpöydinkoereaktoriin (ITER) liittyvän hankkeen kustannukset edelleen 
kasvavat ja hanke edelleen viivästyy. 

”Yhteisyritysten lisäarvo on siinä, että EU, yksityinen teollisuus ja tutkimusryhmät toimivat niissä 
kumppaneina yhteisen hyvän puolesta. Tämä synnyttää innovaatioita ja taloudellista kasvua,” 
toteaa tarkastuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ildikó Gáll-Pelcz. 
”Vuodelta 2019 tekemämme tarkastus vahvistaa, että yhteisyritysten varainhoito on tervettä. 
Monin paikoin on kuitenkin edelleen vara parantaa. Esimerkiksi hankintoja, avustusmaksuja ja 
henkilöresursseja olisi hallinnoitava paremmin.”  

Yhteisyrityksiä perustetaan toteuttamaan tutkimus- ja innovointitoimia erityisaloilla, jotka 
neuvosto yhteisyrityksille osoittaa. Yhteisyritykset valitsevat rahoitettaviksi parhaat hankkeet 
pääasiassa ehdotuspyyntöjen avulla. Euroopan komissio on yhteisyritysten julkisen sektorin osakas 
ja edustaa EU:ta. Vuonna 2019 komissio myönsi 1,9 miljardia euroa yhteisyritysten tutkimus- ja 
innovointitoimiin. Yksityisiä kumppaneita ovat teollisuus, erilaiset tutkimusryhmät ja 
kansainväliset järjestöt. Nämä tekevät pääasiassa luontoissuorituksia siten, että ne toteuttavat 
yhteysyritysten toimia, joihin ne investoivat omia rahoitusvarojaan, henkilöstöresurssejaan, 
omaisuuseriään ja teknologioitaan. 

Tarkastajat ovat vahvistaneet kaikkien yhteisyritysten tilinpäätökset vuodelta 2019, mikä 
tarkoittaa sitä, että tilit antavat luotettavan kuvan yhteisyritysten taloudellisesta tilanteesta ja että 
yhteisyritysten maksu- ja tulotapahtumissa ei kirjanpitosääntöjen valossa ole olennaisia virheitä. 
Tarkastajat havaitsivat kuitenkin useita parannustarpeita. Esimerkiksi vaikka maksuihin 
sovellettavat sisäiset kontrollit toimivat yleensä vaikuttavasti siten, että virhetaso pysyi niiden 
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ansiosta kahden prosentin olennaisuusrajan alapuolella, monien yhteisyritysten menettelyissä, 
jotka koskivat hankintoja, avustusmaksuja ja rekrytointeja, ilmeni silti yhä puutteita. 

Tarkastajat kävivät läpi myös yhteisyritysten toimien toteutusastetta. Toimet, jotka käynnistettiin 
EU:n talousarviosyklin 2007–2013 yhteydessä, ovat päättämisvaiheessa. Niissä toteutetaan 
seitsemättä tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelmaa sekä Euroopan laajuisia 
liikenneverkkoja koskevaa TEN-T-ohjelmaa. Tarkastajien mukaan näissä toimissa hankkeiden 
toteutus on edennyt pitkälle ja yksityisten kumppaneiden rahoitusosuudet ovat olleet suuria 
(90 prosenttia yhteisyrityksen perustamisasetuksissa asetetuista tavoitteista). Sitä vastoin jotkin 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaa toteuttavat yhteisyritykset eivät saavuttaneet tavoitteitaan. 
Vaikka näiden yhteisyritysten on enimmäkseen määrä toimia kymmenen vuotta (2014–2024), 
tarkastajat havaitsivat, että keskimäärin vain 51 prosenttia Horisontti 2020 -puiteohjelman 
toimista ja niihin liittyvistä täydentävistä toimista on tähän mennessä toteutettu. Toisaalta 
yhteisyritykset, jotka toteuttivat kyseisiä Horisontti 2020 -puiteohjelman toimia, saivat päätökseen 
useimmat ehdotuspyyntömenettelynsä ja olivat vuoden 2019 loppuun mennessä jo antaneet 
myöntämispäätöksensä ja/tai tehneet sopimukset keskimäärin 78 prosentista suunnitelman 
mukaisia toimiaan. 

Fusion for Energy -yhteisyrityksen (F4E) osalta tilintarkastajat varoittavat jälleen tänä vuonna, että 
Cadarachessa Ranskassa toteutettavassa ITER-ydinfuusiohankkeessa, jonka rahoittamiseen EU 
osallistuu, kustannukset ovat vaarassa edelleen kasvaa ja hanke on vaarassa edelleen viivästyä 
nykyiseen hyväksyttyyn perusskenaarioon verrattuna. Lisäksi tarkastajat kiinnittävät huomiota 
seurauksiin, joita Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisella unionista saattaa olla vuoden 2020 
jälkeen. Tarkastajat toteavat myös, että hankintojen suunnitteluun sekä henkilöstö- ja 
hankehallintoon liittyvät puutteet vaarantavat F4E-yhteisyrityksen toiminnan vaikuttavuuden.  

Taustatietoja 

Suurin osa EU:n yhteisyrityksistä sijaitsee Brysselissä. F4E-yhteisyritys kuitenkin toimii 
Barcelonassa ja EuroHPC-yhteisyritys Luxemburgissa. Viimeksi mainitun tilejä ei tarkastettu 
varainhoitovuodelta 2019, vaan ne tarkastetaan vuodelta 2020.  

 

F4E fuusioenergian kehittäminen 
BBI biopohjaiset teollisuudenalat 
Clean Sky puhdas lentoliikenneteknologia 
IMI innovatiiviset lääkkeet -aloite 
FCH polttokenno- ja vetyteknologia 
SESAR yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan 

k h k  ECSEL elektroniset komponentit ja järjestelmät Euroopan johtoasemaa 
 S2R Shift2Rail – innovatiiviset raideliikenneratkaisut 

EuroHPC eurooppalaisen maailmanluokan suurteholaskentaekosysteemin 
kehittäminen  



 

3 
 

 FI 

Yhteenveto EU:n yhteisyritysten tarkastuksesta vuodelta 2019 sekä kaikki kutakin yhteisyritystä 
koskevat tiedot löytyvät tilintarkastustuomioistuimen sivustolta (eca.europa.eu) 23:lla EU:n 
kielellä.  

Lehdistö – yhteydenotot: 
Claudia Spiti – sähköposti: claudia.spiti@eca.europa.eu – matkapuhelin: (+352) 691 553547 
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