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INLEDNING 

Bildande av det gemensamma företaget BBI 

1. Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) ligger i Bryssel och 

inrättades i maj 20141 för en period på tio år och började arbeta självständigt den 26 

oktober 2015. 

2. Det gemensamma företaget BBI är ett offentlig–privat partnerskap i sektorn med 

biobaserade industrier. De grundande medlemmarna är Europeiska unionen (EU), företrädd 

av kommissionen, och näringslivspartner företrädda av Bio-based Industries Consortium 

(BIC). 

Organisation 

3. I det gemensamma företaget BBI:s organisationsstruktur ingår styrelsen, den 

verkställande direktören, vetenskapliga kommittén och gruppen med staternas företrädare. 

4. Styrelsen består av fem företrädare för kommissionen på unionens vägnar och fem 

företrädare för andra medlemmar än unionen, av vilka minst en ska företräda små och 

medelstora företag. Styrelsen har det övergripande ansvaret för det gemensamma 

företagets strategiska inriktning och drift och ska övervaka genomförandet av dess 

verksamhet. Den verkställande direktören leder det gemensamma företagets löpande 

verksamhet.  

5. Vetenskapliga kommittén och gruppen med staternas företrädare är rådgivande organ. 

Vetenskapliga kommittén ger råd om de vetenskapliga prioriteringar som ska ingå i det 

gemensamma företagets årliga arbetsplaner. Gruppen med staternas företrädare avger 

yttranden över strategifrågor och måluppfyllelse. 

                                                      

1 Rådets förordning (EU) nr 560/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma 
företaget för biobaserade industrier (EUT L 169, 7.6.2014, s. 130). 
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Mål 

6. Syftet med det gemensamma företaget BBI är att genomföra ett program för forskning 

och innovation i Europa som ska bedöma tillgången på förnybara biologiska resurser som 

kan användas för produktion av biobaserat material och på grundval av detta stödja 

upprättandet av hållbara biobaserade värdekedjor. Detta arbete bör bedrivas genom 

samarbete mellan intressenter längs hela de biobaserade värdekedjorna, inklusive 

primärproduktion och bearbetningsindustrier, varumärken, små och medelstora företag, 

forsknings- och teknikcentrum samt högskolor och universitet. 

Resurser 

7. Det maximala ekonomiska bidraget från EU till det gemensamma företaget BBI:s 

verksamhet är 975 miljoner euro, som ska finansieras från Horisont 20202. Det 

gemensamma företagets näringslivsmedlemmar förväntas bidra med resurser på minst 

2 730 miljoner euro under det gemensamma företagets livstid3. Av detta belopp ska 

näringslivsmedlemmarna lämna minst 182,5 miljoner euro i kontantbidrag till det 

gemensamma företagets operativa verksamhet och stå för kostnader motsvarande minst 

1 755 miljoner euro för genomförandet av kompletterade verksamhet utanför det 

gemensamma företaget BBI:s arbetsplan4. 

                                                      

2 Artikel 3.1 i förordning (EU) nr 560/2014. 

3 Artikel 4.1 i förordning (EU) nr 560/2014. 

4 I artikel 4.2 b i förordning (EU) nr 560/2014 anges att kompletterande verksamhet är bidrag 
in natura till verksamhet som ligger utanför det gemensamma företagets arbetsplan och 
budget men som bidrar till målen för BBI-initiativet. I linje med artikel 4.4 i samma 
förordning ska kostnaden för kompletterande verksamhet styrkas av en oberoende extern 
revisor och inte granskas av det gemensamma företaget, revisionsrätten eller något annat 
unionsorgan. 
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8. De administrativa kostnaderna för det gemensamma företaget BBI begränsas till 

58,5 miljoner euro som ska täckas genom finansiella bidrag som fördelas jämnt på årsbasis 

mellan EU och näringslivsmedlemmarna5. 

9. Det gemensamma företaget BBI:s slutliga budget 2017 var 91,6 miljoner euro 

(2016: 66 miljoner euro). Den 31 december 2017 hade det gemensamma företaget 20 

anställda (2016: 20)6.  

Kommissionens utvärdering 

10. Kommissionen avslutade den preliminära utvärderingen av det gemensamma 

företagets verksamhet i juni 2017, vilken följdes av en handlingsplan som det gemensamma 

företaget upprättade för att genomföra rekommendationerna i utvärderingen. Vi har därför 

tagit med ett avsnitt om det gemensamma företagets handlingsplan som svar på den 

preliminära utvärderingen, vilket vi gör endast i informationssyfte eftersom det inte ingår i 

vårt revisionsuttalande eller i våra iakttagelser. 

UTTALANDE 

11. Vi har granskat 

a) det gemensamma företagets räkenskaper, som består av årsredovisningen7 och rapporterna om 

budgetgenomförandet8 för det budgetår som slutade den 31 december 2017, 

                                                      

5 Artikel 12.2 i det gemensamma företaget BBI:s stadgar (bilaga I till förordning (EU) 
nr 560/2014). 

6 Ytterligare information om det gemensamma företaget BBI:s verksamhet finns på dess 
webbplats: https://www.bbi-europe.eu. 

7 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 
sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

8 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 

https://www.bbi-europe.eu/
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b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna, i 

enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-

fördraget). 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

12. Vi anser att det gemensamma företagets räkenskaper för det år som slutade den 31 december 

2017 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 

december 2017, det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna för det 

budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess budgetförordning och de redovisningsregler 

som antagits av kommissionens räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna 

redovisningsstandarder för den offentliga sektorn. 

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna 

13. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 

december 2017 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna 

14. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 

december 2017 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

Ledningens och styrelsens ansvar 

15. I enlighet med artiklarna 310–325 i EUF-fördraget och det gemensamma företagets 

budgetförordning ansvarar ledningen för att upprätta och lägga fram räkenskaperna på grundval av 

internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn och för att de 

underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. I ledningens ansvar ingår att utforma, införa 

och upprätthålla den internkontroll som är relevant när det gäller att upprätta och lägga fram 

årsredovisningar som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 

eller fel. Ledningen ska också se till att de verksamheter, ekonomiska transaktioner och uppgifter 

som presenteras i årsredovisningen följer regelverket. Det gemensamma företagets ledning har det 

slutliga ansvaret för att de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna är lagliga och 

korrekta. 
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16. När räkenskaperna upprättas är det ledningens ansvar att bedöma det gemensamma företagets 

förmåga att fortsätta verksamheten, upplysa om frågor som rör dess status när det gäller fortsatt 

drift och använda antagandet om fortsatt drift som grund för räkenskaperna. 

17. Styrelsen ansvarar för tillsynen över enhetens process för finansiell rapportering. 

Revisorns ansvar för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna 

18. Vårt mål är att uppnå rimlig säkerhet om huruvida det gemensamma företagets räkenskaper 

innehåller väsentliga felaktigheter och huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och 

korrekta samt att på grundval av revisionen lämna en revisionsförklaring om räkenskapernas 

tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet till Europaparlamentet 

och rådet eller andra ansvarsfrihetsbeviljande myndigheter. Rimlig säkerhet är en hög grad av 

säkerhet men ingen garanti för att väsentliga felaktigheter eller bristande efterlevnad alltid upptäcks 

vid revisionen. Dessa kan ha sin grund i oegentligheter eller fel och betraktas som väsentliga om de 

enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 

med grund i räkenskaperna. 

19. En revision innebär att revisorn genom olika åtgärder inhämtar revisionsbevis om belopp och 

annan information i räkenskaperna och om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som 

ligger till grund för dem. Valet av åtgärder grundas på revisorns bedömning, däribland av riskerna för 

att det finns väsentliga felaktigheter i räkenskaperna och för att de underliggande transaktionerna i 

väsentlig utsträckning inte följer Europeiska unionens rättsliga ram, vare sig det beror på 

oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 

kontrollen som är relevanta för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och som ska 

garantera de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Syftet med detta är att 

utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, inte att göra 

ett uttalande om den interna kontrollens ändamålsenlighet. En revision innefattar också en 

utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 

ledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 

presentationen i räkenskaperna. 

20. När det gäller intäkter granskar vi bidraget från kommissionen och bedömer det gemensamma 

företagets förfaranden för att ta ut avgifter och uppbära andra intäkter. 
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21. När det gäller kostnader granskar vi betalningstransaktioner när utgifterna har uppkommit, 

bokförts och godkänts. Revisionen omfattar alla betalningar (även dem som avser inköp av tillgångar) 

som inte är förskott vid den tidpunkt de görs.  

22. När vi upprättade denna rapport och revisionsuttalandet beaktade vi det revisionsarbete som 

den oberoende externa revisorn har utfört avseende det gemensamma företagets räkenskaper i 

enlighet med artikel 208.4 i EU:s budgetförordning9. 

23. Kommentarerna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande. 

BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN 

Genomförandet av budgeten för 2017 

24. Den slutliga budgeten för 2017 innehöll åtagandebemyndiganden på 92,9 miljoner euro 

och betalningsbemyndiganden på 91,6 miljoner euro. Genomförandegraderna för åtagande- 

och betalningsbemyndiganden var 97 respektive 95 %. Merparten av det gemensamma 

företagets betalningsbemyndiganden gällde förfinansiering av de bidragsöverenskommelser 

som är resultatet av ansökningsomgången 2016. 

Genomförandet av den fleråriga budgeten inom Horisont 2020 

25. Av EU:s kontantbidrag på högst 975 miljoner euro som ska fördelas till det 

gemensamma företaget BBI under dess livstid hade EU i slutet av 2017 lämnat kontantbidrag 

på totalt 150,7 miljoner euro. 

26. Näringslivsmedlemmarna är inte skyldiga att lämna bidrag in natura motsvarande ett 

minimibelopp till det gemensamma företagets BBI:s verksamhet. I slutet av 2017 hade 

näringslivsmedlemmarna rapporterat bidrag in natura på 26 miljoner euro för operativ 

verksamhet, varav inget ännu hade godkänts av det gemensamma företagets verkställande 

direktör. Styrelsen hade vidare godkänt kontantbidrag från näringslivsmedlemmarna till de 

administrativa kostnaderna på 5,8 miljoner euro. 

                                                      

9 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 298, 
26.10.2012, s. 1). 
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27. Av det minimibelopp på 182,5 miljoner euro som näringslivsmedlemmarna ska bidra 

med till det gemensamma företagets driftskostnader under dess livstid hade endast 

0,8 miljoner euro betalats till det gemensamma företaget i slutet av 2017. Följaktligen höll 

kommissionen (generaldirektoratet för forskning och innovation) inne 50 miljoner euro av 

sitt kontantbidrag till det gemensamma företaget. I februari 2017 påbörjade kommissionen 

en ändring av BBI:s inrättandeförordning10 så att näringslivsmedlemmar även ska kunna 

lämna sina kontantbidrag på projektnivå, men det finns en stor risk för att 

näringslivsmedlemmarna inte kommer att uppnå minimikontantbidraget till driftskostnader 

innan BBI-programmet är över. 

28. Av de minst 1 755 miljoner euro som näringslivsmedlemmarna ska bidra med till 

kompletterande verksamhet utanför det gemensamma företagets arbetsprogram hade 

663,6 miljoner euro rapporterats och styrkts i slutet av 2017 (39 %). Men eftersom vi inte 

har rätt att granska medlemmarnas naturabidrag till kompletterande verksamhet kan vi inte 

uttala oss om deras karaktär, kvalitet och kvantitet. 

29. Följaktligen uppgick de totala bidragen från näringslivsmedlemmarna i slutet av 2017 till 

670,2 miljoner euro (av vilka nästan 100 % är bidrag till kompletterande verksamhet), vilket 

kan jämföras med EU:s kontantbidrag på 150,7 miljoner euro (se även punkt 36). 

30. Av det gemensamma företagets maximala drifts- och administrationsbudget på 

1 186,75 miljoner euro11 hade det gemensamma företaget i slutet av 2017 gjort åtaganden 

på 509,8 miljoner euro och betalningar på 172,2 miljoner euro.  

                                                      

10 Rådets förordning (EU) 2018/121 av den 23 januari 2018 om ändring av förordning (EU) 
nr 560/2014 om bildande av det gemensamma företaget för biobaserade industrier 
(EUT L 22, 26.1.2018, s. 1).  

11 I beloppet ingår EU:s maximala kontantbidrag till det gemensamma företagets 
driftskostnader och administrativa kostnader (975 miljoner euro) och 
näringslivsmedlemmarnas kontantbidrag till det gemensamma företagets administrativa 
kostnader (29,25 miljoner euro) och driftskostnader (182,5 miljoner euro). Dessa belopp 
inbegriper inte näringslivsmedlemmarnas kontantbidrag till det gemensamma företagets 
driftskostnader på projektnivå.  
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INTERNKONTROLLER 

Internkontrollramen 

31. Det gemensamma företaget har infört tillförlitliga förfaranden för förhandskontroll som 

bygger på finansiella och operativa skrivbordsgranskningar. Situationen i slutet av 2017 

visade att de viktigaste normerna för intern kontroll till största delen hade genomförts, men 

några återstod att genomföra fullt ut under 2018, till exempel normerna för internkontroll 

nr 8 (processer och förfaranden), nr 10 (driftskontinuitet) och nr 11 (dokumenthantering). 

32. Kommissionens gemensamma revisionstjänst ansvarar för efterhandsrevisionen av 

ersättningsanspråk från projekt inom Horisont 2020. År 2017 påbörjade det gemensamma 

företaget – tillsammans med den gemensamma revisionstjänsten vid GD Forskning och 

innovation – den första efterhandsrevisionen av ett slumpmässigt urval av ansökningar om 

mellanliggande betalningar inom Horisont 2020. Resultaten av den kommer dock inte att 

rapporteras förrän i det gemensamma företagets årliga verksamhetsrapport 2018. 

33. Utifrån en bedömning av det gemensamma företagets internkontrollsystem och 

substansgranskning av intäkts-, betalnings-, bidrags- och upphandlingstransaktioner har vi 

med granskningsresultatens hjälp kunnat uppnå rimlig säkerhet om att den övergripande 

procentsatsen för kvarstående fel ligger under väsentlighetsgränsen för det gemensamma 

företaget. 

34. I slutet av 2017 hade kommissionen ännu inte gjort de specifika förändringar av sina 

gemensamma verktyg för förvaltning och övervakning av bidrag från Horisont 2020 som 

behövs när det gäller behandlingen av det gemensamma företagets naturabidrag. 

Ansökningsomgång 2016 

35. Stödansökningsomgången 2016 resulterade i relativt liten täckning av ämnesområden 

avseende forsknings- och innovationsåtgärder. Forsknings- och innovationsåtgärderna hade 

en total budget på 50 miljoner euro och innehöll tolv ämnesområden där vart och ett 

utformats med inriktning på de specifika utmaningar som följer av demonstration och 

förverkligande i värdekedjan. Alla stödberättigande förslag hade utvärderats i förhållande till 

utvärderingskriterierna i Horisont 2020 och rangordnats för medfinansiering inom gränserna 
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för den gemensamma budgetposten. Större delen av bidragsbudgeten var dock inriktad på 

tre av de sex ämnesområden som finansierades samtidigt som det gemensamma företaget 

inte kunde finansiera sex forsknings- och innovationsåtgärder, trots att det för fyra av dem 

fanns förslag som var berättigade till medfinansiering. För att säkerställa en optimal täckning 

av de viktigaste ämnena bör det gemensamma företaget överväga att begränsa antalet 

förslag per ämnesområde genom att ange en vägledande budget på ämnesnivå i 

meddelandet om ansökningsomgång.  

ÖVRIGA FRÅGOR 

Kompletterande bidrag från näringslivsmedlemmar  

36. Ett av det gemensamma företagets huvudmål är att skaffa fram bidrag från 

näringslivsmedlemmar på dess verksamhetsområden12. Den lägsta hävstångseffekten för 

både operativ och kompletterande verksamhet är 2,813. Enligt BBI:s inrättandeförordning är 

dock näringslivsmedlemmar inte skyldiga att lämna naturabidrag motsvarande ett 

minimibelopp till det gemensamma företagets operativa verksamhet14. Följaktligen går det 

inte att fastställa en lägsta hävstångseffekt för naturabidragen till den operativa 

verksamheten. Eftersom vi inte har rätt att granska naturabidrag till kompletterande 

verksamhet kan vi inte uttala oss om sådana bidrags karaktär, kvalitet och kvantitet15. 

                                                      

12 Skäl 3 i förordning (EU) nr 560/2014 anger att detta partnerskap bör grunda sig på ett 
välavvägt bidrag från samtliga partner. 

13 De totala minimibidragen från näringslivsmedlemmarna till det gemensamma företagets 
operativa och kompletterande verksamhet (2 730 miljoner euro) dividerat med EU:s 
maximala kontantbidrag till det gemensamma företaget (975 miljoner euro). 

14 I artikel 4.1 och 4.2 i förordning (EU) nr 560/2014 anges att näringslivs- och 
forskningsmedlemmarna ska lämna ett totalt bidrag på minst 2 730 miljoner euro under det 
gemensamma företagets livstid, varav minst 1 755 miljoner euro ska vara deras kostnader 
för att genomföra kompletterade verksamhet utanför det gemensamma företagets 
arbetsplan. I artikel 12.4 i det gemensamma företagets stadgar, som är en bilaga till samma 
förordning, anges vidare att näringslivsmedlemmarna ska lämna finansiella (kontanta) 
bidrag till det gemensamma företagets driftskostnader på minst 182,5 miljoner euro av 
totalbeloppet. 

15 Enligt artikel 4.4 i förordning (EU) nr 560/2014 ska kostnaderna för kompletterande 
verksamhet styrkas av en oberoende extern revisor som utsetts av det gemensamma 
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INFORMATION OM KOMMISSIONENS UTVÄRDERINGAR 

37. Kommissionens preliminära utvärdering16 av det gemensamma företaget BBI:s 

verksamhet omfattade perioden 2014–2016 och genomfördes med bistånd av oberoende 

experter på det sätt som anges i rådets förordning om det gemensamma företaget BBI17. 

Utvärderingen gällde det gemensamma företagets resultat i form av relevans, effektivitet, 

ändamålsenlighet, konsekvens och europeiskt mervärde, med en kompletterande analys av 

öppenhet och insyn. Resultaten av utvärderingen togs upp i den rapport som kommissionen 

skickade till Europaparlamentet och rådet i oktober 201718.  

38. Som svar på de rekommendationer som utvärderarna lämnade19 utarbetade det 

gemensamma företaget en handlingsplan som antogs av det gemensamma företaget BBI:s 

styrelse i mars 201820. Det gemensamma företaget har generellt godtagit 

rekommendationerna och redan börjat vidta ett antal åtgärder21 för att hantera de viktigaste 

                                                      

företaget. Kostnaderna för sådan verksamhet ska dock inte granskas av det gemensamma 
företaget eller ett unionsorgan. 

16 Preliminär utvärdering av det gemensamma företaget BBI:s (2014–2016) verksamhet inom 
Horisont 2020. https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/bbi.pdf 

17 Artikel 11 i rådets förordning (EU) nr 560/2014 om det gemensamma företaget BBI. 

18 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar om den preliminära utvärderingen av de 
gemensamma företagen inom Horisont 2020 {SWD(2017) 339 final}. 

19 De specifika rekommendationerna efter den preliminära utvärderingen handlade bland 
annat om att öka deltagandet av medlemsstaterna i EU-13, att involvera utbildnings- och 
forskningsinstitutioner mer, att förbättra samordningen mellan alla EU-initiativ som främjar 
bioekonomi, att investera i ämnesområden som kan skapa bredare och långvariga fördelar, 
att öka och intensifiera den privata sektorns åtagande, att utarbeta rapporter som 
heltäckande beskriver de faktiska privata och offentliga bidrag till det gemensamma 
företaget BBI som hittills har lämnats, att övervaka framsteg genom att varje år jämföra 
planerade och uppnådda BBI-specifika nyckelresultatindikatorer och att ytterligare 
uppmuntra samordning av biobaserade initiativ genom att främja fler samordnings- och 
stödåtgärder. 

20 Handlingsplanen utformades i nära samarbete med Bio-based Industries Consortium (BIC) 
och Europeiska kommissionen.  

21 De specifika åtgärderna i handlingsplanen som det gemensamma företaget ska genomföra 
handlar bland annat om främja nya värdekedjor genom att involvera nya aktörer, att 
uppmuntra vidareutveckling av nationella och regionala bioekonomiska strategier i EU:s 
medlemsstater, att övervaka och analysera projektresultat för att främja deras användning i 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/bbi.pdf
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aspekterna som tas upp i den preliminära utvärderingen. Enligt handlingsplanen ska 

merparten av de åtgärder som vidtas som svar på rekommendationerna genomföras under 

2018 och 2019. 

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Neven Mates som 

ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 2 oktober 2018. 

 För revisionsrätten 

 

 Klaus-Heiner Lehne 

 ordförande 

 

 

 

                                                      

framtida projekt, att så mycket som möjligt höja näringslivets finansiella bidrag och bidrag in 
natura och se till att den årliga verksamhetsrapporten i detalj återspeglar 
ändamålsenligheten i rapporteringen om och styrkandet av den privata sektorns operativa 
in natura-åtgärder och kompletterande verksamhet samt att samordna med kommissionen 
för att främja komplementaritet och undvika överlappningar mellan EU-program.  



Gemensamma företaget för biobaserade industrier 
 

BBI JU SV 

 
 

SVAR FRÅN DET GEMENSAMMA FÖRETAGET 
 
 

Med hänvisning till punkternas numrering i revisionsrättens iakttagelser: 

27. Frågan om de finansiella bidrag som lämnas endast på programnivå är väl känd sedan 

initiativet inleddes, på grund av de farhågor som har uttryckts av näringslivspartnerna (när 

det gäller att lämna finansiella bidrag på programnivå som ska fördelas i öppna 

ansökningsomgångar). För att komma till rätta med detta inrättade det gemensamma 

företagets styrelse en arbetsgrupp i maj 2016 med medlemmar från BIC, Europeiska 

kommissionen och det gemensamma företagets programkontor. Ett resultat av detta blev 

att Europeiska kommissionen initierade en ändring av det gemensamma företagets 

inrättandeförordning för att göra det möjligt för de privata partnerna att ge finansiella 

bidrag även på projektnivå. Eftersom ändringen trädde i kraft först i februari 2018, efter det 

att fyra av de sju planerade ansökningsomgångarna fram till och med 2020 hade avslutats, 

kvarstår dock risken att det lägsta finansiella bidragsbeloppet (i form av kontanta medel) 

inte kommer att ha uppnåtts när det gemensamma företagets program avslutas. Under 

2018 förlängde därför styrelsen för det gemensamma företaget den finansiella 

arbetsgruppens mandat att föreslå olika scenarier för att uppnå högsta möjliga belopp. 

35. Det gemensamma företaget klargör att möjligheten att rangordna stödberättigade 

förslag och samfinansiera dem inom gränserna för en gemensam budgetpost 

överensstämmer med reglerna för Horisont 2020 och tillämpas i stor utsträckning i hela 

ramprogrammet. Det gemensamma företaget noterar revisionsrättens rekommendation att 

överväga att begränsa antalet förslag per ämne genom att fastställa en preliminär budget på 

ämnesnivå i ansökningsomgångarna. Det gemensamma företaget kommer att fortsätta att 

överväga en sådan möjlighet vid utformningen av kommande ansökningsomgångar som ska 

säkerställa bästa möjliga genomförande av den strategiska forskningsagendan för BBI-

initiativet. 
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