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Liste over akronymer 
Listen over akronymer indeholder de EU-fællesforetagender og andre EU-organer, der 
er omfattet af denne beretning. 

Akronym Fuldt navn 

Artemis Fællesforetagendet Artemis til gennemførelse af det fælles 
teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer  

BBI Fællesforetagendet for biobaserede industrier  

BCB Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 

CEF Connecting Europe-faciliteten 

CS Fællesforetagendet Clean Sky 

EASA Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur 

ECSEL Fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer 
for europæisk lederskab 

EIT Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi  

ENIAC European Nanoelectronics Initiative Advisory Council 

Euratom Det Europæiske Atomenergifællesskab 

EuroHPC Fællesforetagendet for europæisk højtydende 
databehandling 

EVM Earned Value Management 

F4E Fællesforetagendet Fusion for Energy 

FFR Flerårig finansiel ramme 
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GD RTD Generaldirektoratet for Forskning og Innovation  

Horisont 2020 Horisont 2020-rammeprogrammet for forskning og 
innovation (2014-2020) 

IMI Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 

ITER International termonuklear forsøgsreaktor 

PMO Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle 
Rettigheder 

RP7 Syvende rammeprogram for forskning og teknologisk 
udvikling (2007-2013) 

S2R Fællesforetagendet Shift2Rail (det europæiske 
jernbaneinitiativ) 

SESAR Fællesforetagendet for forskning i lufttrafikstyring i det 
fælles europæiske luftrum 

TEN-T Programmet vedrørende det transeuropæiske transportnet 
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Resumé 
I For samtlige fællesforetagender afgav vi revisionserklæringer uden forbehold 
("blanke" erklæringer) om regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 
31. december 2018. Ligesom de foregående år indeholder vores revisionserklæring om 
2018-regnskabet for fællesforetagendet Fusion for Energy (F4E) dog supplerende 
oplysninger om risikoen for, at der i forbindelse med gennemførelsen af ITER-projektet 
kan opstå yderligere omkostningsstigninger og forsinkelser.  

II Vi afgav også for samtlige fællesforetagender erklæringer uden forbehold ("blanke" 
erklæringer) om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger og indtægter, 
der ligger til grund for 2018-regnskaberne.  

III Vores revision af fællesforetagendernes årsregnskaber og de underliggende 
transaktioner bekræftede samlet set de positive resultater fra de foregående år. 

IV Medlemsbidragene til de aktiviteter under RP7 og TEN-T, der gennemføres af fem 
fællesforetagender (SESAR, CS, IMI, BCB, ECSEL), udgjorde ca. 89 % af de mål, der i 
fællesforetagendernes oprettelsesforordninger er fastsat for udgangen af 2018 og 
programmernes afslutningsfase. Programfremskridtene og de relaterede bidrag 
vedrørende de aktiviteter under Horisont 2020, der gennemføres af syv 
fællesforetagender (SESAR, CS, IMI, BCB, ECSEL, BBI, S2R), opfyldte heller ikke målene. 
Ved udgangen af 2018 - midtvejs i programperioden - havde fællesforetagenderne i 
gennemsnit kun gennemført 39 % af deres Horisont 2020-aktiviteter og de relaterede 
supplerende aktiviteter. Hvis de supplerende aktiviteter ikke regnes med, var 
gennemførelsessatsen kun 31 %. Tilsvarende nåede fællesforetagenderne i 
gennemsnit kun 25 % af deres bidragsmål vedrørende operationelle aktiviteter, men 
75 % vedrørende supplerende aktiviteter. 
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Hvad vi reviderer 

Juridisk form og oprettelse 

01 Fællesforetagenderne er en slags offentlig-private partnerskaber med status som 
juridiske personer, der har til formål at bringe projektresultater på strategiske 
forsknings- og innovationsområder tættere på markedet og styrke forbindelsen 
mellem forskning og samfundsmæssig vækst.  

02 De er oprettet i medfør af artikel 187 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde eller - hvad angår fællesforetagendet Fusion for Energy (F4E) - artikel 
45-51 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom).  

03 De består af offentlige medlemmer, typisk Den Europæiske Union (repræsenteret 
ved Kommissionen), deltagende medlemsstater, internationale organisationer og 
private medlemmer fra industrien og i nogle tilfælde fra forskningsområdet. Alle 
fællesforetagenderne undtagen F4E vedtager deres egen forskningsdagsorden og 
tildeler finansiering, hovedsagelig ved åbne indkaldelser af forslag. 

Fællesforetagenderne opererer under Horisont 2020 og 
Euratom 

Der er nu otte fællesforetagender, der gennemfører specifikke aktioner 
under Horisont 2020 

04 Denne første gruppe på syv fællesforetagender gennemfører specifikke aktioner 
under Horisont 2020:  

o fællesforetagendet Clean Sky (CS)  

o fællesforetagendet for forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum 
(SESAR) 

o fællesforetagendet for brændselsceller og brint (BCB) 

o fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler (IMI) 

o fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk 
lederskab (ECSEL), som blev oprettet i 2014 ved sammenlægning af to 
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fællesforetagender vedrørende nanoelektronik (ENIAC) og indlejrede systemer 
(Artemis) 

o fællesforetagendet for biobaserede industrier 

o fællesforetagendet Shift2Rail (S2R).  

05 I november 2018 oprettede Rådet desuden et ottende fællesforetagende på 
området digital forskning: fællesforetagendet for europæisk højtydende 
databehandling (EuroHPC). Dette organ blev oprettet ved et fælles initiativ mellem EU 
og andre europæiske lande med det formål at udvikle et økosystem i verdensklasse for 
arbejde med supercomputere i Europa. Vi vil revidere dette fællesforetagendes 
regnskaber for første gang i 2020.  

06 Efter den aktuelle plan skal disse fællesforetagender fortsætte indtil 2024 
undtagen EuroHPC, som skal være operationelt indtil udgangen af 2026. 

07 Figur 1 giver en oversigt over oprettelsen og den planlagte varighed af disse 
fællesforetagender under Horisont 2020. 
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Figur 1 - Fællesforetagender under Horisont 2020 - oprettelse og planlagt varighed 

 
Kilde: Kommissionen baseret på Rådets forordninger om oprettelse af fællesforetagenderne, tilpasset af Revisionsretten. 
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Der er oprettet ét fællesforetagende for ITER 

08 I 2007 oprettede EU, i medfør af Euratomtraktaten, fællesforetagendet Fusion for 
Energy (F4E) for en 35-årig periode. Det er ansvarligt for Europas bidrag til den 
internationale termonukleare forsøgsreaktor (ITER), et globalt videnskabeligt 
partnerskab, som har til formål at vise, at nuklear fusion er en mulig og bæredygtig 
energikilde1. F4E's stiftende medlemmer er Euratom, repræsenteret ved Europa-
Kommissionen, Euratoms medlemsstater og Schweiz.  

09 Alle fællesforetagenderne under Horisont 2020 ligger i Bruxelles (Belgien) 
undtagen EuroHPC, som ligger i Luxembourg. F4E ligger i Barcelona (Spanien), og de 
vigtigste fusionsfaciliteter er under opførelse i Cadarache i Frankrig (jf. figur 2). 

  

                                                      
1 ITER-projektet blev iværksat i 2005 med henblik på at bygge og drive et forsøgsanlæg, som 

skal vise, at fusion er en videnskabeligt forsvarlig, bæredygtig energikilde i fremtiden. Det 
har deltagelse af syv globale partnere (EU repræsenteret ved Det Europæiske 
Atomenergifællesskab (Euratom), USA, Rusland, Japan, Kina, Sydkorea og Indien). 
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Figur 2 ‐ Fællesforetagendernes placering i Den Europæiske Union 

 
Kilde: Revisionsretten. 

Ledelsesforhold 

10 De fleste fællesforetagender har en topartsmodel, hvor Kommissionen og 

industrimedlemmerne (og i nogle tilfælde også forskningsmedlemmerne) er 

repræsenteret i bestyrelsen og bidrager til aktiviteterne (SESAR, CS, IMI, BCB, BBI, 

S2R). Nogle har en trepartsmodel, hvor medlemsstaterne, Kommissionen og 

industrimedlemmerne er repræsenteret i bestyrelsen og bidrager til aktiviteterne 

(ECSEL og EuroHPC). 
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Fællesforetagendernes finansiering og ressourcer i 2018 

11 I de fællesforetagender, der gennemfører projekter under RP7 og Horisont 2020, 
bidrager både EU og industri- og forskningspartnerne til at finansiere forsknings- og 
innovationsaktiviteterne:  

o Kommissionen leverer kontante midler fra RP7 og Horisont 2020-programmet til 
medfinansiering af fællesforetagendernes forsknings- og innovationsprojekter. To 
fællesforetagender (SESAR og S2R) modtager også midler fra programmet 
vedrørende det transeuropæiske transportnet (TEN-T)  

o Industri- og forskningspartnerne leverer bidrag i naturalier til gennemførelsen af 
fællesforetagendernes forsknings- og innovationsprojekter  

o Kommissionen og de private partnere yder lige store kontante bidrag til at 
finansiere fællesforetagendernes administrationsomkostninger. 

12 For så vidt angår RP7-aktiviteter skal industri- og forskningspartnernes bidrag i 
naturalier være lige så store som EU's kontante bidrag. For så vidt angår Horisont 
2020-aktiviteter fastlægger de respektive oprettelsesforordninger omfanget af både 
EU's kontante bidrag og de private partneres bidrag i naturalier til forsknings- og 
innovationsprojekter under Horisont 2020. 

13 Figur 3 viser et skøn over bidragenes fordeling vedrørende både RP7 og Horisont 
2020. 
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Figur 3 - Medlemmernes bidrag i fællesforetagendernes levetid (millioner euro) 

 
Kilde: Revisionsretten. 
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14 Der er to typer bidrag fra industrimedlemmerne: Det gælder for samtlige 
fællesforetagender, at de private medlemmer skal yde et minimumsbidrag til de 
samlede omkostninger ved fællesforetagendernes forsknings- og innovationsprojekter. 
Dette bidrag beregnes som forskellen mellem de samlede projektomkostninger og EU-
medfinansieringen. I forbindelse med fire fællesforetagender (CS, BCB, BBI, S2R) skal 
de private medlemmer også yde et minimumsbidrag i naturalier i form af "supplerende 
aktiviteter", der ligger uden for fællesforetagendernes arbejdsprogrammer, men er 
omfattet af fællesforetagendernes mål.  

15 Fællesforetagenderne (ekskl. F4E) forvalter ca. 10 % eller 7,2 milliarder euro af 
det samlede budget for Horisont 2020, som vist i figur 4. EU-finansieringen tiltrækker 
ca. 17 milliarder euro til forsknings- og innovationsprojekter på de Horisont 2020-
områder, der er uddelegeret til fællesforetagenderne. De syv fællesforetagender, der 
gennemførte aktiviteter under forskningsrammeprogrammerne, havde i 2018 et 
samlet betalingsbudget på 1,2 milliarder euro (2017: 1,2 milliarder euro), og ved 
udgangen af 2018 havde de 227 ansatte (2017: 227), som var tjenestemænd, 
midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter. 

Figur 4 - Horisont 2020-budgettet fordelt på gennemførelsesorganer 

 
Kilde: Revisionsretten baseret på data fra Kommissionen. 

16 F4E finansieres hovedsagelig af Euratom og Euratoms medlemsstater. Den 
samlede Euratomfinansiering til F4E er begrænset til 6,6 milliarder euro indtil 
udgangen af 2020. I 2018 var det årlige betalingsbudget for F4E på 794,8 millioner euro 
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(2017: 847,6 millioner euro). Ved udgangen af 2018 havde F4E 442 ansatte (2017: 
449), som var enten tjenestemænd eller midlertidigt ansatte. 

Dechargeproceduren 

17 Tidsforløbet i den årlige dechargeprocedure vises i figur 5. 

Figur 5 - Den årlige dechargeprocedure 

 
Kilde: Revisionsretten. 
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Vores revision 

Vores mandat  

18 I medfør af artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
reviderede vi otte fællesforetagenders regnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes 
den 31. december 2018, og efterprøvede lovligheden og den formelle rigtighed af de 
underliggende transaktioner.  

Anvendelse af andres arbejde 

19 Ved vores revision af rigtigheden af fællesforetagendernes regnskaber baserede 
vi vores erklæringer på de endelige revisionsrapporter fra de uafhængige eksterne 
revisorer, som fællesforetagenderne havde indgået kontrakt med. For hvert 
fællesforetagende undersøgte vi kvaliteten af revisionsarbejdet vedrørende de mest 
risikobehæftede områder. 

20 Ved vores revision af regeloverholdelsen i de underliggende betalinger tog vi det 
arbejde, der var udført af andre revisorer, med i betragtning. Det vil sige, at vi 
vurderede og testede fællesforetagendernes systemer for intern kontrol, gennemgik 
og genudførte de efterfølgende revisioner, der var udført af Kommissionens fælles 
revisionstjeneste og de eksterne revisorer, som den havde indgået kontrakt med, og 
analyserede de revisioner med relation til fællesforetagenderne, som Kommissionens 
Interne Revisionstjeneste (IAS) havde udført. 

Vores risikovurdering 

21 Vores revision af fællesforetagendernes 2018-regnskaber og de underliggende 
transaktioner blev udført under hensyntagen til den risikovurdering, som vi havde 
foretaget vedrørende fællesforetagenderne, og som beskrives kort nedenfor: 

o Fællesforetagendernes regnskaber er opstillet efter de regnskabsregler, 
Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse regler er baseret på de 
internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige 
sektor. Eftersom der tidligere kun var konstateret et lille antal væsentlige fejl, 
mente vi, at risikoen vedrørende regnskabernes rigtighed var lav. For F4E's 
vedkommende blev risikoen imidlertid vurderet til at være mellemhøj på grund af 
en væsentlig ændring i regnskabspraksis i 2018. 
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o Lønningerne forvaltes af Kommissionens Kontor for Forvaltning og Fastsættelse af 
Individuelle Rettigheder (PMO), som vi reviderer i forbindelse med vores 
specifikke vurdering af EU's administrationsudgifter. Der var ikke konstateret 
væsentlige fejl vedrørende sådanne betalinger i de seneste år. 

o Risikoen vedrørende lovligheden og den formelle rigtighed af 
ansættelsesprocedurerne var generelt lav, men mellemhøj i de 
fællesforetagender, hvor personaleudskiftningen var stor. 

o For så vidt angår tilskudsbetalinger blev risikoen vurderet som generelt 
mellemhøj, fordi modtagere under Horisont 2020 kun skal fremlægge 
regnskabsattester ved projektafslutningen, når EU-bidraget overstiger 
325 000 euro, og ikke er forpligtet til at fremlægge detaljeret dokumentation eller 
bevis vedrørende mellemliggende betalinger (tillidsprincippet). 

o I betragtning af det begrænsede antal udbud var risikoen vedrørende 
kontraktbetalinger og offentlige udbud generelt lav, men mellemhøj for F4E, som 
gennemfører komplekse udbud om kontrakter af høj værdi. 
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Samlede resultater af vores revision af 
fællesforetagenderne for 
regnskabsåret 2018 

Erklæringer uden forbehold ("blanke" erklæringer) … 

… om regnskaberne for samtlige fællesforetagender, men supplerende 
oplysninger vedrørende F4E om EU's bidrag til ITER 

22 Vi afgav revisionserklæringer uden forbehold om regnskaberne for samtlige 
fællesforetagender. Det er vores opfattelse, at disse regnskaber i alt væsentligt giver et 
retvisende billede af fællesforetagendernes finansielle stilling pr. 31. december 2018 
og af resultaterne af deres transaktioner og pengestrømme i det afsluttede 
regnskabsår, i overensstemmelse med de gældende finansielle bestemmelser og de 
regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. 

23 Vores revisionserklæring om 2018-årsregnskabet for F4E indeholder ligesom de 
foregående år supplerende oplysninger2 om følgende forhold: 

o I november 2016 godkendte ITER-Rådet et nyt grundscenario for ITER, ifølge 
hvilket den operationelle fase skal begynde i 2025 (efter opnåelsen af "First 
Plasma"3), og byggefasen skal afsluttes i 2035. Dette nye grundscenario 
præsenteres som den hurtigste gennemførelse, der er teknisk mulig. Ifølge det 
foregående grundscenario fra 2010 skulle byggefasen afsluttes i 2020.  

o F4E genberegnede sit bidrag til projektets byggefase til 12 milliarder euro (i 2008-
værdier), en stigning i forhold til de 6,6 milliarder euro (i 2008-værdier), som EU-
Rådet godkendte i 2010. Dette skøn tager ikke højde for uventede udgifter, selv 
om Kommissionen anførte, at det er passende med en margin på op til 24 
måneder med hensyn til tidsplanen og på 10-20 % med hensyn til budgettet. 

                                                      
2 Supplerende oplysninger gør opmærksom på et forhold, der ikke i væsentlig grad er oplyst 

forkert i regnskabet, men som er så betydeligt, at det er afgørende for brugernes forståelse 
af regnskabet. 

3 "First Plasma" er det trin i arbejdet med at bygge fusionsmaskinen, hvor det bliver muligt at 
teste dens centrale komponenter, og hvor den operationelle fase begynder. 
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o Det Forenede Kongerige meddelte den 29. marts 2017 Det Europæiske Råd sin 
beslutning om at udtræde af EU og Euratom. Dette kan få væsentlig indvirkning 
på F4E's og ITER-projektets aktiviteter efter 2020. 

24 F4E har taget positive skridt til at forbedre forvaltningen og kontrollen af sit 
bidrag til projektets byggefase, men der er stadig en risiko for, at der i forbindelse med 
projektgennemførelsen kan opstå yderligere omkostningsstigninger og forsinkelser i 
forhold til det nuværende grundscenario.  

… om de indtægter, der ligger til grund for samtlige fællesforetagenders 
regnskaber 

25 For alle fællesforetagender afgav vi revisionserklæringer uden forbehold om 
lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til grund for 
årsregnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2018. Det er 
vores opfattelse, at transaktionerne i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.  

… om de betalinger, der ligger til grund for samtlige fællesforetagenders 
regnskaber 

26 For alle fællesforetagender afgav vi revisionserklæringer uden forbehold om 
lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for 
årsregnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2018. Det er 
vores opfattelse, at transaktionerne i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.  

27 Med hensyn til ECSEL er det i forbindelse med 2018-regnskabet første gang, at vi 
afgiver en erklæring uden forbehold om lovligheden og den formelle rigtighed af de 
underliggende betalinger. Andelen af RP7-betalinger (for hvilke ECSEL ikke kunne 
beregne én enkelt fejlforekomst) var lav (ca. 20 % af betalingerne), og vi opnåede 
derfor høj grad af sikkerhed for, at fejlforekomsten i ECSEL's samlede 2018-betalinger 
ligger under væsentlighedstærsklen på 2 % (jf. også punkt 38). 

28 Figur 6 giver et overblik over udviklingen i vores revisionserklæringer vedrørende 
de otte fællesforetagender - om regnskabernes rigtighed og om de underliggende 
transaktioners (indtægternes og betalingernes) lovlighed og formelle rigtighed - fra 
2016 til 2018. 
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Figur 6 - Erklæringer om fællesforetagenderne fra 2016 til 2018 

 
Kilde: Revisionsretten. 

Vores bemærkninger udpeger også områder, der kan forbedres 

29 Vi fremsætter også forskellige bemærkninger, som fremhæver forhold af 
betydning og områder, hvor der er behov for forbedringer, navnlig vedrørende den 
budgetmæssige og økonomiske forvaltning, medlemmernes bidrag i naturalier, de 
interne kontroller af betalinger og tilskudsprocedurerne.  

Den budgetmæssige og økonomiske forvaltning  

30 Vi konstaterede vedvarende mangler i budgetplanlægningen vedrørende 
betalingsbevillinger. Bl.a. kan følgende nævnes:  

o F4E var nødt til at øge betalingsbevillingerne for 2018 med ca. 160 millioner euro 
eller 25 % af det oprindelige budget for at dække sine faktiske betalingsbehov i 
2018 

o I SESAR og ECSEL var gennemførelsesgraden for betalingsbevillingerne i 2018 
væsentlig lavere end forventet. Dette skyldtes forsinkelser i 
projektgennemførelsen og det forhold, at der ved behovsvurderingen vedrørende 
2018-budgettet ikke var taget fuldt hensyn til uudnyttede betalingsbevillinger 
fremført fra tidligere år.  

2016 2017 2018

8 erklæringer om
fællesforetagenderne

Betalinger
Indtægter
Regnskaber

Erklæringer
Erklæring uden forbehold ("blank")
Erklæring med forbehold
Afkræftende erklæring
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Gennemførelsen af fællesforetagendernes aktiviteter under RP7 og 
medlemmernes bidrag  

31 For de fem berørte fællesforetagender (SESAR, CS, IMI, BCB, ECSEL) var 
gennemførelsen af aktiviteter under RP7 og TEN-T i afslutningsfasen i 2018. Ved 
udgangen af 2018 udgjorde medlemsbidragene til disse aktiviteter ca. 89 % af de 
bidragsmål, der er fastsat i fællesforetagendernes oprettelsesforordninger (jf. tabel 1). 
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Tabel 1 - RP7 og TEN-T - Medlemmernes bidrag (millioner euro) 

 
Kilde: Data fra fællesforetagenderne. 

  

EU
Andre 

medlemmer I alt
Fællesforetagender 

under RP7 EU
Andre 

medlemmer I alt

Ge
nn

em
fø

re
lse

s-
gr

ad

700,0 1 284,3 1 984,3 SESAR 1 634,1 1 099,8 1 733,9 87 %
800,0 600,0 1 400,0 CS 1 800,0 608,5 1 408,5 101 %

1 000,0 1 000,0 2 000,0 IMI 1 916,0 735,8 1 651,8 83 %
470,0 470,0 940,0 BCB 1 421,3 442,5 863,8 92 %

655,5 1 784,4 2 439,9 ECSEL (for 
Artemis/ENIAC)

655,5 1 495,4 2 150,9 88 %

3 625,5 5 138,7 8 764,2 I alt 3 426,9 4 382,0 7 808,9 89 %

Medlemmernes bidrag
(i henhold til 

oprettelsesforordningen)

Medlemmernes bidrag
(pr. 31.12.2018)
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Gennemførelsen af fællesforetagendernes aktiviteter under Horisont 
2020 og medlemmernes bidrag 

32 Medlemsbidragene opfyldte ikke de fastsatte mål i de syv fællesforetagender, der 
gennemfører aktiviteter under Horisont 2020 (SESAR, CS, IMI, BCB, ECSEL, BBI, S2R). I 
2018 - det femte år i programperioden - var kun 39 % af deres Horisont 2020-
aktiviteter og de relaterede supplerende aktiviteter gennemført. Hvis de supplerende 
aktiviteter ikke regnes med, var gennemførelsessatsen kun 31 % (jf. tabel 2). 

33 Ved udgangen af 2018 havde Kommissionen ydet et kontant bidrag på 
2,5 milliarder euro (35 % af det vedtagne samlede bidrag på 7,2 milliarder euro), mens 
industri- og forskningspartnerne havde ydet et bidrag på 4 milliarder euro (41 % af det 
vedtagne samlede bidrag på 9,8 milliarder euro). Disse 4 milliarder euro bestod af:  

o 1,7 milliarder euro i naturalier til fællesforetagendernes operationelle aktiviteter 
under Horisont 2020 (hvoraf ca. 0,6 milliarder euro blev attesteret ved udgangen 
af 2018)  

o 2,3 milliarder euro i naturalier til supplerende aktiviteter, der ligger uden for 
fællesforetagendernes arbejdsprogrammer, men er omfattet af 
fællesforetagendernes mål. 
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Tabel 2 - Horisont 2020 - Medlemmernes bidrag (millioner euro) 

 
Kilde: Data fra fællesforetagenderne. 

EU
Andre 

medlemmers 
IKOP (1)

Andre 
medlemmers 

IKAA (2)
I alt

Fællesforetagender 
under Horisont 2020 EU

Validerede 
IKOP

Rapporterede, 
men ikke 

validerede 
IKOP

IKAA I alt

Ge
nn

em
fø

re
lse

sg
ra

d 
m

ed
 IK

AA

Ge
nn

em
fø

re
lse

sg
ra

d 
ud

en
 IK

AA

585,0 1 000,0 Ikke relevant 1 585,0 SESAR 2020 216,9 128,6 120,2
Ikke 

relevant 465,7 29 % 29 %

1 755,0 1 228,6 965,3 3 948,9 CS2 816,7 288,0 157,6 801,7 2 064,0 52 % 42 %

1 638,0 1 425,0 Ikke relevant 3 063,0 IMI2 241,9 144,0 83,9
Ikke 

relevant 469,8 15 % 15 %

665,0 95,0 285,0 1 045,0 BCB2 318,8 5,4 7,7 636,3 968,2 93 % 44 %

1 185,0 1 657,5 Ikke relevant 2 842,5 ECSEL 512,0 11,3 694,1
Ikke 

relevant 1 217,4 43 % 43 %

975,0 975,0 1 755,0 3 705,0 BBI 264,6 21,2 36,8 699,9 1 022,5 28 % 17 %
398,0 350,0 120,0 868,0 S2R 158,9 28,2 63,7 160,4 411,2 47 % 34 %

7 201,0 6 731,1 3 125,3 17 057,4 I alt 2 529,8 626,7 1 164,0 2 298,3 6 618,8 39 % 31 %

(1) Bidrag i naturalier til fællesforetagendernes operationelle aktiviteter.
(2) Bidrag i naturalier til supplerende aktiviteter uden for fællesforetagendernes arbejdsprogrammer.

Medlemmernes bidrag
(i henhold til oprettelsesforordningen)

Medlemmernes bidrag
(pr. 31.12.2018)
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34 Oprettelsesforordningerne for fire fællesforetagender (CS, BCB, BBI og S2R) gør 
det muligt for private medlemmer at yde bidrag i naturalier til supplerende aktiviteter, 
der ligger uden for fællesforetagendernes arbejdsprogrammer. Som vist i tabel 2 
udgjorde omkostninger vedrørende disse aktiviteter hovedparten af 
industrimedlemmernes bidrag ved udgangen af 2018. 

35 Gennemførelsesgraden for bidrag i naturalier til operationelle aktiviteter var 
25 %, mens gennemførelsesgraden for bidrag i naturalier til supplerende aktiviteter var 
tæt på 75 %. Da fællesforetagenderne ikke er forpligtet til i deres årsregnskaber at 
oplyse om "bidrag i naturalier til supplerende aktiviteter", er disse bidrag ikke omfattet 
af vores revision.  

36 Vi bemærker, at BBI's oprettelsesforordning i 2018 blev ændret for at give 
industrimedlemmer mulighed for at registrere deres kontantbidrag på projektniveau. 
Ikke desto mindre mener vi stadig, at der er stor risiko for, at industriens medlemmer 
ikke vil kunne betale minimumsbeløbet for kontantbidrag til operationelle aktiviteter 
(182,5 millioner euro) inden BBI-programmets afslutning. I denne forbindelse 
besluttede Kommissionen ved udgangen af 2018 at reducere fællesforetagendets 
2020-budget på 205 millioner euro med 140 millioner euro. 

Interne kontroller af betalinger  

37 Fællesforetagenderne har indført procedurer for forudgående kontrol på basis af 
finansielle og operationelle skrivebordsgennemgange. For så vidt angår de 
mellemliggende og endelige betalinger under RP7 udføres efterfølgende revisioner hos 
støttemodtagerne af uafhængige eksterne revisionsfirmaer, som fællesforetagenderne 
har indgået kontrakt med, mens det for så vidt angår omkostningsanmeldelser i 
forbindelse med Horisont 2020 er Kommissionens fælles revisionstjeneste, der er 
ansvarlig for de efterfølgende revisioner hos støttemodtagerne.  

38 På grundlag af resultaterne af de efterfølgende revisioner rapporterede alle 
fællesforetagenderne (undtagen ECSEL) ved udgangen af 2018 restfejlforekomster 
under væsentlighedstærsklen på 2 % vedrørende RP7-tilskudsbetalingerne. Vi 
bekræftede dette resultat ved vores substanstest af endelige tilskudsbetalinger. For så 
vidt angår ECSEL er der væsentlige forskelle mellem de metoder, som 
medlemsstaternes finansieringsmyndigheder anvender, og det er derfor ikke muligt for 
fællesforetagendet at beregne én enkelt restfejlforekomst for RP7-betalinger. I 
forbindelse med disse betalinger anvendte vi den restfejlforekomst, som GD RTD har 
beregnet for hele RP7-programmet, og som var på 3,36 % ved udgangen af 2018. Som 
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følge af den lave procentdel af RP7-betalinger i 2018 anses restfejlforekomsten i 
ECSEL's samlede operationelle betalinger i regnskabsåret for at ligge under 
væsentlighedstærsklen. 

39 På grundlag af resultaterne af de efterfølgende revisioner rapporterede alle de 
fællesforetagender, som gennemførte Horisont 2020-projekter, ved udgangen af 2018 
restfejlforekomster under væsentlighedstærsklen på 2 % vedrørende Horisont 2020-
tilskudsbetalingerne. Vi bekræftede dette resultat ved vores gennemgang af det 
revisionsarbejde, der var udført af Kommissionens fælles revisionstjeneste og de 
eksterne revisionsfirmaer, samt ved udvalgte genudførelsestest hos støttemodtagerne. 

40  Vores gennemgang førte imidlertid også til revisionsresultater på linje med dem, 
der rapporteres i kapitel 5 i vores årsberetning for 20184. For så vidt angår 
tilskudsbetalinger fra alle de EU-organer, der gennemfører Horisont 2020-aktiviteter, 
gennemgik vi stikprøvebaserede efterfølgende revisioner, der var foretaget af 
Kommissionens fælles revisionstjeneste og de eksterne revisorer, som den havde 
indgået kontrakt med. I nogle af de sager, vi gennemgik, konstaterede vi uensartede 
tilgange til stikprøveudtagning og svagheder i dokumentationen og rapporteringen af 
revisionsresultater samt i revisionshandlingernes kvalitet. Vi fandt også en 
metodesvaghed med hensyn til beregningen af fejlforekomsten: Selv om efterfølgende 
revisioner sjældent når målet om størst mulig dækning af de godkendte omkostninger, 
beregnes fejlprocenten systematisk på grundlag af alle de godkendte omkostninger i 
stedet for det faktisk reviderede beløb. Dette fører til, at fejlforekomsten sættes for 
lavt i forhold til den fejlforekomst, vi beregner på grundlag af vores metode. 

Projekt- og tilskudsforvaltning 

41 Som et pilotprojekt iværksatte S2R i 2018 for første gang en indkaldelse 
vedrørende en støtteordning med faste beløb, som var forbeholdt dets medlemmer. 
Under evalueringen opdagede de finansielle eksperter nogle væsentlige 
uoverensstemmelser mellem de finansielle forslag og støttemodtagernes historiske 
finansielle data.  

42 På grund af udformningen af BBI's indkaldelse af forslag i 2018 og forvaltningen af 
systemet til rangordning af forslagene fik ét af de to flagskibsemner, der var omfattet 
af indkaldelsen, slet ikke tildelt finansiering, selv om der var modtaget 

                                                      
4 Jf. kapitel 5 i Revisionsrettens årsberetning for 2018 - Konkurrenceevne for vækst og 

beskæftigelse, modul 2.  
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støtteberettigede og velbedømte forslag vedrørende begge emner. Svagheder i 
udformningen af SESAR's 2018-indkaldelse af forslag vedrørende Connecting Europe-
faciliteten førte til overlapninger og inkonsekvens i tildelingskriterierne, hvilket 
udgjorde en risiko for den samlede effektivitet af evalueringsprocessen. 

43 Endelig har vi og eksterne eksperter i flere år anbefalet, at F4E indfører et Earned 
Value Management-system (EVM)5, som måler projekters performance baseret på de 
tekniske fremskridt i kombination med de afholdte omkostninger i forbindelse 
dermed. I 2018 anvendte F4E fortsat ITER-kreditsystemet til at overvåge sine 
projektfremskridt, men bestyrelsen godkendte i april 2019 sin ad hoc-arbejdsgruppes 
forslag til et EVM-system. 

Opfølgning på tidligere revisionsresultater 

44 I de fleste tilfælde har fællesforetagenderne truffet korrigerende foranstaltninger 
som opfølgning på bemærkningerne og kommentarerne i vores særlige årsberetninger 
for tidligere år. Figur 7 viser, at fællesforetagenderne i 2018 traf korrigerende 
foranstaltninger vedrørende de 30 bemærkninger, der ikke var blevet adresseret ved 
udgangen af 2017: Ved udgangen af 2018 var 20 foranstaltninger (67 %) afsluttet, 
mens 10 foranstaltninger (33 %) var i gang. Nærmere oplysninger kan findes i bilagene 
til kapitel 3 i den fulde beretning. 

                                                      
5 EVM gør det lettere for projektledere at måle projektperformance. Det er en systematisk 

projektovervågningsproces, der bruges til at finde afvigelser i projektets fremskridt baseret 
på sammenholdelse af det udførte og det planlagte arbejde. Den anvendes i forbindelse 
med kontrol af omkostninger og tidsplaner til at producere kvantitative data, der kan 
bruges i forbindelse med beslutningstagningen vedrørende projektet. Grundscenariet er en 
væsentlig komponent i EVM og tjener som referencepunkt for alle EVM-relaterede 
aktiviteter. 
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Figur 7 - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

 
Kilde: Revisionsretten. 

 

Afsluttet
67 %
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33 %

Afsluttet I gang
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Andre revisioner og analyser 
vedrørende fællesforetagenderne 
45 I 2018 og 2019 har vi offentliggjort nogle særberetninger og analyser, der 
henviser til fællesforetagenderne (jf. figur 8). 



 30 

 

Figur 8 - Resultater fra andre nyligt offentliggjorte produkter fra Revisionsretten vedrørende fællesforetagenderne 

 
Kilde: Revisionsretten. 

Revisionsrettens særberetning nr. 28/2018: 
De fleste af de forenklingsforanstaltninger, der 
blev indført i Horisont 2020, har gjort livet 
lettere for støttemodtagerne, men der er 
stadig mulighed for forbedringer

Horisont 2020 yder støtte ti l  forskere, 
forskningsinstitutioner, universiteter, private 
virksomheder og offentlige enheder, enten 
individuelt eller i  konsortium, som led i  
samarbejdsforskningsprojekter. Med et budget på 
76,4 mill iarder euro i  perioden 2014-2020 er det 
verdens største offentlige forsknings- og 
innovationsprogram.

I vores revision undersøgte vi, om de ændringer, der 
blev indført med Horisont 2020, havde været 
effektive med hensyn ti l  at mindske den 
administrative byrde for støttemodtagerne. Vi 
konkluderede, at de fleste 
forenklingsforanstaltninger havde været effektive, 
selv om ikke alle foranstaltninger gav det ønskede 
resultat, og at der stadig er mulighed for 
forbedringer. Støttemodtagerne har brug for 
vejledning og redskaber med større brugervenlighed, 
og Kommissionen skal afprøve nye 
finansieringsordningers hensigtsmæssighed og 
anvendelighed yderligere. Stabil itet i  reglerne er også 
vigtigt, og selv om støttemodtagerne er i  stand ti l  at 
ti lpasse sig kompleksitet, kan hyppige ændringer af 
vejledning skabe forvirring og usikkerhed.

Mere detaljerede oplysninger om 
revisionskonklusionerne, de tilhørende anbefalinger og 
den reviderede enheds svar kan fås på Revisionsrettens 
websted eca.europa.eu.

Revisionsrettens særberetning nr. 11/2019: 
EU's lovgivning om moderniseringen af 
lufttrafikstyringen har givet merværdi - men 
finansieringen var i overvejende grad 
unødvendig (SESAR-implementering)

I 2005 iværksatte EU et program kaldet SESAR, hvis 
formål er at harmonisere og modernisere de 
systemer og procedurer, der anvendes ti l  
lufttrafikstyring (ATM) i  Europa. Sådanne systemer 
er traditionelt blevet udviklet på nationalt plan. EU 
har i  alt afsat 3,8 mill iarder euro ti l  SESAR mellem 
2005 og 2020, og heraf er 2,5 mill iarder euro 
øremærket ti l  at støtte implementeringen af disse 
systemer og procedurer.

I denne revision gennemgik vi EU's intervention i  
implementeringsfasen for SESAR, som er den 
teknologiske søjle i  EU's initiativ vedrørende det 
fælles europæiske luftrum (SES). Vi konkluderede, 
at EU's lovgivningsmæssige ti ltag i  form af fælles 
projekter har ti lført merværdi. Vi konstaterede 
imidlertid også, at EU-finansieringen ti l  at støtte 
moderniseringen af lufttrafikstyringen i  
overvejende grad var unødvendig, og at 
forvaltningen af finansieringen er behæftet med 
nogle mangler. Vi fremsatte også en række 
anbefalinger ti l  Europa-Kommissionen for at hjælpe 
den ti l  at forbedre sin støtte ti l  at modernisere 
lufttrafikstyringen.

Mere detaljerede oplysninger om 
revisionskonklusionerne, de tilhørende anbefalinger og 
den reviderede enheds svar kan fås på Revisionsrettens 
websted eca.europa.eu.

Horisontal analyse 2018: 
Hen imod en vellykket transportsektor i 
EU: udfordringer, der skal tackles

Denne horisontale analyse beskriver og analyserer, 
hvad EU gør på transportområdet. Vi sætter fokus på 
investeringer i  infrastruktur, der er finansieret af EU-
budgettet, og fremlægger tværgående temaer, som 
vi har identificeret i  forbindelse med nylige revisioner 
af de fem vigtigste transportformer, nemlig vej-, 
jernbane- og lufttransport, transport ad indre 
vandveje og søtransport. 

Vi konstaterer, at EU har gjort fremskridt med hensyn 
ti l  udviklingen af infrastruktur og åbningen af det 
indre transportmarked, men vi advarer også om, at 
EU bør adressere seks centrale udfordringer på vejen 
hen imod forbedret mobilitet. De omfatter 
matchning af målsætninger og prioriteter med 
ressourcer, bedre planlægning, vedligeholdelse af 
infrastruktur, effektiv håndhævelse, flytning af gods 
væk fra vejene og sikring af EU-merværdi. 

Ved at fremlægge klare og ti lgængelige oplysninger til  
interessenter og interesserede parter er målet med 
denne horisontale analyse at ti lskynde interessenter 
ti l  at forbedre ti ltag og/eller koordinere dem bedre 
for at øge merværdien af EU's indsats for at nå de 
transportpolitiske mål.

Mere detaljerede oplysninger om 
revisionskonklusionerne, de tilhørende anbefalinger og 
den reviderede enheds svar kan fås på Revisionsrettens 
websted eca.europa.eu.
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