SV
Pressmeddelande

Luxemburg den 12 november 2020

EU-revisorerna godkänner 2019 års räkenskaper för samtliga EU:s
gemensamma företag
Europeiska revisionsrätten har gjort uttalanden utan reservation om räkenskaperna och de
finansiella transaktionerna för samtliga EU:s gemensamma företag, det vill säga EU:s offentligprivata partnerskap med näringsliv, forskningsgrupper, internationella organisationer och
medlemsstater. Liksom tidigare år riktar revisorerna dock uppmärksamhet mot det
gemensamma företaget Fusion for Energy (F4E), främst på grund av risken för ytterligare
kostnadsökningar och förseningar i genomförandet av Iterprojektet (den internationella
termonukleära experimentreaktorn).
”Mervärdet av gemensamma företag är att EU, det privata näringslivet och forskningsgrupper
samarbetar som partner för det allmännas bästa. Detta leder till innovation och ekonomisk
tillväxt”, sade Ildikó Gáll-Pelcz, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för revisionen. ”Vår
revision för 2019 bekräftar att de gemensamma företagen har en sund ekonomisk förvaltning men
att det finns flera aspekter som kan förbättras ytterligare, till exempel hanteringen av upphandling
och bidragsutbetalningar samt personalförvaltningen.”
Gemensamma företag inrättas för att bedriva forsknings- och innovationsverksamhet inom de
specifika områden som rådet tilldelat dem. De använder sig i första hand av ansökningsomgångar
för att välja ut de bästa projekten för finansiering. Europeiska kommissionen är den offentliga
medlemmen i de gemensamma företagen och företräder EU. År 2019 bidrog kommissionen med
1,9 miljarder euro till de gemensamma företagens forsknings- och innovationsverksamhet. De
privata partnerna består av näringslivet, olika forskningsgrupper och internationella
organisationer. De bidrar i första hand med naturabidrag genom att genomföra de gemensamma
företagens verksamheter, i vilka de investerar sina egna ekonomiska resurser, personalresurser,
tillgångar och tekniker.
Revisorerna har godkänt 2019 års räkenskaper för samtliga gemensamma företag, vilket innebär
att räkenskaperna ger en tillförlitlig bild av företagens finansiella ställning och att deras betalningsoch intäktstransaktioner inte innehåller väsentliga fel enligt redovisningsreglerna. Revisorerna
gjorde dock ett antal iakttagelser om sådant som behöver förbättras. Till exempel var
internkontrollerna av betalningar i allmänhet ändamålsenliga och höll felnivån under
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väsentlighetsgränsen på 2 %, men flera gemensamma företag hade fortfarande brister i sina
upphandlings-, bidrags- och rekryteringsförfaranden.
Revisorerna kontrollerade även genomförandegraden för de gemensamma företagens
verksamheter. Genomförandet av verksamheterna inom sjunde ramprogrammet för forskning och
teknisk utveckling och programmet för transeuropeiska transportnät (TEN-T) – som inrättades
under EU:s fleråriga budgetram 2007–2013 – håller på att avslutas. Enligt revisorerna har de
uppnått en hög nivå när det gäller projektgenomförande och bidrag från privata partner (90 % av
de mål som anges i de gemensamma företagens inrättandeförordningar). Däremot var det några
gemensamma företag med verksamhet inom Horisont 2020 som inte nådde upp till målen. Enligt
planeringen skulle verksamheterna i de flesta fall genomföras under tio år (2014–2024), men
revisorerna konstaterade att endast i genomsnitt 51 % av Horisont 2020-verksamheterna och
tillhörande kompletterande verksamheter hade genomförts hittills. Å andra sidan hade de
gemensamma företag som genomför dessa Horisont 2020-verksamheter avslutat de flesta
ansökningsförfarandena och redan tilldelat och/eller kontrakterat i genomsnitt 78 % av sina
planerade verksamheter i slutet av 2019.
Slutligen, när det gäller det gemensamma företaget Fusion for Energy (F4E) varnar revisorerna
även i år för att EU:s bidrag till kärnfusionsprojektet Iter i Cadarache (Frankrike) riskerar att drabbas
av ytterligare kostnadsökningar och genomförandeförseningar i förhållande till det godkända
basscenariot. Och de riktar även uppmärksamhet mot konsekvenserna av Förenade kungarikets
utträde ur EU efter 2020. Dessutom menar revisorerna att F4E:s brister när det gäller
upphandlingsplanering samt personal- och projektförvaltning äventyrar det gemensamma
företagets operativa ändamålsenlighet
Bakgrundsinformation
Merparten av EU:s gemensamma företag ligger i Bryssel, förutom F4E, som ligger i Barcelona, och
EuroHPC, som ligger i Luxemburg. EuroHPC:s räkenskaper omfattas inte av revisionen för 2019 men
kommer att göra det för budgetåret 2020.
F4E

utveckling av fusionsenergi

BBI

biobaserade industrier

Clean Sky

miljövänlig lufttransportteknik

IMI

initiativet för innovativa läkemedel

FCH

bränsleceller och vätgas

Sesar
Ecsel

forskningsprogram om flygledningstjänster i det gemensamma
k l komponenter
f
elektroniska
och system för europeiskt ledarskap

Shift2Rail

innovativa järnvägsproduktlösningar

EuroHPC

utveckla ett europeiskt ekosystem av superdatorer i världsklass
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Det sammanfattande dokumentet 2019 – Revisionen av EU:s gemensamma företag i korthet liksom
hela årsrapporten med närmare uppgifter om varje gemensamt företag finns på revisionsrättens
webbplats eca.europa.eu på 23 EU-språk.
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