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Pressmeddelande 
Luxemburg den 12 november 2021 

EU:s gemensamma företag: de offentlig-privata partnerskapen får 
bra betyg av EU-revisorerna 

Europeiska revisionsrätten har godkänt 2020 års räkenskaper och de underliggande 
transaktionerna för alla EU:s gemensamma företag – EU:s offentlig-privata partnerskap med 
näringslivet och forskningsgrupper. Detta är år sju i de gemensamma företagens tioåriga 
livslängd och de flesta av dem har redan genomfört omkring två tredjedelar av sin verksamhet 
inom Horisont 2020, EU:s ramprogram för finansiering av forskning och teknisk utveckling. 
Revisorerna noterar också att de gemensamma företagen genom att utnyttja synergier kunde 
upprätthålla driftskontinuiteten under covid-19-pandemin och mildra pandemins effekter på 
tillhandahållandet av tjänster. 

För att utföra forsknings- och innovationsverksamhet inom sina specialområden förvaltar EU:s åtta 
gemensamma företag med verksamhet inom Horisont 2020 ekonomiska resurser på totalt 
19,7 miljarder euro. Pengarna består av kontanta medel som Europeiska kommissionen 
tillhandahåller genom sina forsknings- och innovationsprogram samt naturabidrag och andra 
finansiella bidrag från privata partner, deltagande stater och mellanstatliga organisationer. De 
gemensamma företagen använder sig oftast av ansökningsomgångar för att välja ut de bästa 
projekten för finansiering. Det gemensamma företaget Fusion for Energy (F4E), som sorterar under 
Euratom, har en uppskattad budget på cirka 15 miljarder euro för att finansiera EU:s del i 
genomförandet av kärnfusionsprojektet Iter i Frankrike. I denna budget ingår kostnaden för att 
driva kärnenergiverksamheten från 2028 till 2035. I februari 2021 godkände Europeiska unionens 
råd cirka 5,6 miljarder euro som Euratoms bidrag till F4E för budgetperioden 2021–2027. 

Liksom varje år granskade revisorerna samtliga gemensamma företags finansiella situation 2020. 
De konstaterade att räkenskaperna var tillförlitliga enligt internationella redovisningsregler och att 
de underliggande betalnings- och intäktstransaktionerna inte innehöll väsentliga fel. 

”Även om flera aspekter skulle kunna förbättras ytterligare bekräftar vår revision av räkenskaperna 
för 2020 att de gemensamma företagens ekonomiska förvaltning och regelefterlevnad är sund”, 
säger Ildikó Gáll-Pelcz, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för revisionen. ”Vi 
ser glädjande nog att de gemensamma företagen har anpassat sin verksamhet till de 
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begränsningar som pandemin medfört, utan alltför stor inverkan på verksamhet och resultat tack 
vare synergier företagen emellan.” 

Men revisorerna ser också flera saker som behöver förbättras. Exempelvis är de interna 
kontrollerna i allmänhet ändamålsenliga, men det finns brister i den årliga planeringen av 
betalningar och i de lokala it-systemen. Resultaten från granskningen av bidragsbetalningar visar 
också att personalkostnaderna är den största källan till fel, vilket antyder att regler och förfaranden 
för den typen av kostnader bör förenklas ytterligare i villkoren för framtida forskningsramprogram. 
Vidare riskerar bristande personalresurser i vissa fall att inverka negativt på hur de gemensamma 
företagen presterar generellt. Det kan till exempel bli svårt att behålla nyckelkompetenser, och 
ansvarskedjorna kan bli otydliga och personaleffektiviteten lägre. 

Revisorerna kontrollerade genomförandegraden för de gemensamma företagens verksamheter 
och uppskattade att företagen i slutet av 2020 redan hade undertecknat 88 % av de planerade 
bidragsöverenskommelserna inom Horisont 2020 och genomfört cirka 62 % av sina medlemmars 
bidragsmål för verksamheter inom Horisont 2020. Skillnaderna är dock stora när det gäller hur 
långt de gemensamma företagen har kommit, beroende på typen av forskningsområde och 
variationen i projektens varaktighet och genomförbarhet. De verksamheter som inrättades genom 
den fleråriga budgetramen för 2007–2013 och tillhör det sjunde ramprogrammet för forskning och 
teknisk utveckling och programmet för det transeuropeiska transportnätet hade genomförts 
nästan fullt ut. 

Slutligen konstaterade revisorerna med tillfredsställelse att alla gemensamma företag hade 
vidtagit korrigeringar för att åtgärda föregående års granskningsiakttagelser. Framför allt noterade 
de en avsevärt förbättrad kvalitet i de upplysningar som F4E lämnade i årsredovisningen för 2020 
där man gjort en uppskattning i euro av de totala kostnaderna för att fullgöra sina leveranskrav för 
kärnfusionsprojektet Iter (18 miljarder euro). Men revisorerna påpekar även att eventuella 
förändringar av de viktigaste antagandena för uppskattningen och riskexponeringen kan leda till 
betydande kostnadsökningar och ytterligare förseningar i genomförandet av Iterprojektet. 

Det sammanfattande dokumentet Revisionen 2020 av EU:s gemensamma företag i korthet liksom 
hela årsrapporten med närmare uppgifter om varje gemensamt företag finns på revisionsrättens 
webbplats på engelska och inom kort på övriga språk. 
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