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Fællesforetagenderne: Revisorerne giver EU's privat-offentlige
partnerskaber gode karakterer
Den Europæiske Revisionsret har godkendt 2020-regnskaberne og de underliggende
transaktioner for alle EU-fællesforetagenderne - EU's offentlig-private partnerskaber med
industrien og forskningsgrupper. I det syvende år af deres tiårige levetid har de fleste
fællesforetagender allerede gennemført ca. to tredjedele af deres aktiviteter under
Horisont 2020, EU's rammeprogram for finansiering af forskning og teknologisk udvikling.
Revisorerne bemærker også, at fællesforetagenderne har udnyttet synergier for at opretholde
forretningskontinuiteten under covid-19-pandemien og afbøde dens mulige indvirkning på deres
levering af tjenester.
Med henblik på at udføre forsknings- og innovationsaktiviteter på deres specifikke områder
forvalter de otte EU-fællesforetagender under Horisont 2020 i alt 19,7 milliarder euro i finansielle
ressourcer. Ressourcerne kommer fra kontante midler, som leveres af Europa-Kommissionen via
dens forsknings- og innovationsprogrammer, og fra bidrag i naturalier og andre finansielle bidrag
fra private partnere, deltagende stater og mellemstatslige organisationer. Disse
fællesforetagender anvender primært indkaldelser af forslag til at udvælge de bedste projekter til
finansiering. Fusion for Energy, fællesforetagendet under Euratom, har et anslået budget på ca.
15 milliarder euro til finansiering af den europæiske del af gennemførelsen af ITER-projektet for
forskning i nuklear fusionsenergi i Frankrig. Dette budget omfatter omkostningerne til driften af
kernereaktoren fra 2028 til 2035. I februar 2021 godkendte EU-Rådet et beløb på ca.
5,6 milliarder euro som Euratoms bidrag til Fusion for Energy for budgetcyklussen 2021-2027.
Revisorerne undersøgte som hvert år alle fællesforetagendernes situation i 2020. De konstaterede,
at regnskaberne var rigtige og i overensstemmelse med internationalt anerkendte
regnskabsstandarder, og at de underliggende transaktioner vedrørende betalinger og indtægter
ikke var behæftet med væsentlige fejl.
"Selv om flere aspekter kan forbedres yderligere, bekræfter vores revision for regnskabsåret 2020,
at fællesforetagenderne har en sund økonomisk forvaltning og regeloverholdelse," siger
Ildikó Gáll-Pelcz, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for revisionen. "Vi
noterer os med tilfredshed, at fællesforetagenderne takket være indbyrdes synergier har tilpasset
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deres virksomhed til de begrænsninger, pandemien har medført, uden at det har haft stor
indvirkning på deres aktiviteter og resultater."
Revisorerne konstaterede dog, at der er forskellige forhold, som bør forbedres: Den interne kontrol
var f.eks. generelt effektiv, men der var svagheder i den årlige planlægning af betalinger og i lokale
IT-systemer. Hvad angår tilskudsbetalinger viste revisionen, at personaleomkostninger er den
vigtigste kilde til fejl, og at reglerne og procedurerne vedrørende disse omkostninger bør
strømlines yderligere med henblik på fremtidige forskningsrammeprogrammer. Endvidere er der i
visse tilfælde en risiko for, at problemer med hensyn til menneskelige ressourcer kan påvirke
fællesforetagendernes samlede resultater negativt ved f.eks. at forårsage ringe fastholdelse af
nøglekompetencer, uklare ansvarlighedskanaler og lavere personaleeffektivitet.
Revisorerne undersøgte gennemførelsesgraden for fællesforetagendernes aktiviteter og anslog, at
fællesforetagenderne ved udgangen af 2020 allerede havde undertegnet 88 % af de planlagte
Horisont 2020-tilskudsaftaler og udnyttet ca. 62 % af deres medlemmers målbidrag til
Horisont 2020-aktiviteter. Der er dog betydelig forskel på fællesforetagendernes målopfyldelse, da
den afhænger af forskningsområdernes karakter og projekternes varierende varighed og
operabilitet. De aktiviteter, der blev fastsat i FFR for 2007-2013 og hører under det syvende
rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling og programmet for det transeuropæiske
transportnet, var næsten blevet gennemført fuldt ud.
Endelig bemærkede revisorerne med tilfredshed, at alle fællesforetagender havde truffet
korrigerende foranstaltninger for at adressere tidligere års revisionsbemærkninger. De noterede
sig navnlig, at Fusion for Energy i væsentlig grad havde forbedret kvaliteten af oplysningerne i
2020-årsregnskabet, især fordi overslaget over de samlede omkostninger vedrørende opfyldelsen
af dets leveringsforpligtelser med hensyn til ITER-projektet for forskning i nuklear fusionsenergi var
angivet i euro (18 millioner euro). De gjorde imidlertid også opmærksom på, at ændringer i de
vigtigste antagelser bag beregningen af overslaget og af risikoeksponeringen kan føre til betydelige
omkostningsstigninger og/eller yderligere forsinkelser i gennemførelsen af ITER-projektet.
Det sammenfattende dokument "2020 - Revisionen af EU-fællesforetagenderne - kort fortalt" og
udførlige oplysninger om de enkelte fællesforetagender foreligger på engelsk på Revisionsrettens
websted. De øvrige sprogudgaver vil foreligge snart.
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