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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 14. november 2019 

EU-revisorerne har godkendt 2018-regnskaberne for alle EU's 
fællesforetagender på forskningsområdet 

Den Europæiske Revisionsret har givet en ren sundhedsattest for alle EU's 
fællesforetagender, afgivet blanke erklæringer om deres finansielle transaktioner og 
bekræftet tidligere års positive resultater. 

Fællesforetagenderne, som er oprettet til at udføre specifikke projekter og politikker inden for 
forskning og innovation, er EU's offentlig-private partnerskaber med industri, forskningsgrupper og 
medlemsstater. Syv fællesforetagender gennemfører i øjeblikket specifikke aktioner under Horisont 
2020, mens fællesforetagendet Fusion for Energy (F4E) blev oprettet til at deltage i projektet 
vedrørende den internationale termonukleare forsøgsreaktor (ITER). I 2018 bidrog EU som offentlig 
partner med 2,2 milliarder euro til fællesforetagendernes 2018-budget, ca. 1,5 % af det samlede EU-
budget. De private partnere yder bidrag i naturalier til operationelle aktiviteter og kontante bidrag til 
administrationsomkostninger. Fællesforetagenderne yder primært finansiering til private partnere via 
åbne indkaldelser af forslag. 

"Fællesforetagenderne kan forbedre forbindelsen mellem forskning og vækst i samfundet og bringe 
innovation tættere på markedet," siger Ildikó Gáll-Pelcz, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, 
der er ansvarligt for revisionen. "Vores revision vedrørende 2018 bekræfter, at deres økonomiske 
forvaltning er sund, men vi fremsætter forskellige bemærkninger for at udpege områder, hvor der er 
behov for forbedringer med hensyn til bidrag i naturalier, intern kontrol, tilskudsforvaltning og 
personaleudskiftning."  

EU-revisorerne har godkendt alle otte fællesforetagenders regnskaber som rigtige og afgivet blanke 
erklæringer om deres betalings- og indtægtstransaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Den interne 
kontrol af betalinger var generelt effektiv og holdt fejlforekomsten under væsentlighedstærsklen på 
2 %, men flere fællesforetagender havde stadig svagheder i deres udbuds-, tilskuds- og 
ansættelsesprocedurer, siger revisorerne. 

For så vidt angår afslutningen af det tidligere rammeprogram for forskning og innovation (syvende 
rammeprogram eller RP7) og af programmet vedrørende det transeuropæiske transportnet (TEN-T) 
opnåede fællesforetagenderne høje grader af projektgennemførelse og bidrag fra private partnere 
(89 % af målene i fællesforetagendernes oprettelsesforordninger). Midtvejs i det nuværende Horisont 
2020-program er dets gennemførelse imidlertid forsinket, og en yderligere indsats er nødvendig for at 

http://www.eca.europa.eu/


 

2 
 

 DA 

nå de aftalte mål (kun 40 % af Horisont 2020-aktiviteterne og de relaterede supplerende aktiviteter er 
indtil videre gennemført). 

Revisorerne gør også opmærksom på EU's bidrag til ITER-projektet for nuklear fusionsenergi, der 
risikerer at blive berørt af yderligere omkostningsstigninger og forsinkelser i forhold til det nuværende 
godkendte grundscenario. 

Bemærkninger til redaktører 

Kommissionen er det offentlige medlem af fællesforetagenderne og repræsenterer EU. De private 
medlemmer er bl.a. forskellige partnere fra erhvervslivet og forskningsverdenen. De fleste 
fællesforetagender ligger i Bruxelles, men F4E ligger i Barcelona, og fællesforetagendet for europæisk 
højtydende databehandling (EuroHPC) blev oprettet i Luxembourg i november 2018 med det formål at 
udvikle et økosystem i verdensklasse for arbejde med supercomputere i Europa. Revisionsretten vil 
revidere EuroHPC's regnskaber for første gang i 2020.  

Efter den aktuelle plan skal alle fællesforetagenderne fortsætte indtil 2024 undtagen EuroHPC, som skal 
være operationelt indtil udgangen af 2026. 

I 2018 og 2019 offentliggjorde vi en række andre særberetninger og analyser, som omhandler 
fællesforetagenderne: særberetning nr. 11/2019 om SESAR-implementering, et briefingpapir om det 
program, der skal efterfølge Horisont 2020 (2018), særberetning nr. 28/2018 om Horisont 2020 og en 
horisontal analyse vedrørende transport (2018). 

Det sammenfattende dokument "2018 - Revisionen af EU's fællesforetagender - kort fortalt" og den 
fulde "Årsberetning om EU-fællesforetagenderne for regnskabsåret 2018" med oplysninger om de 
enkelte agenturer foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. I år er første 
gang, at Revisionsretten offentliggør en enkelt beretning om alle fællesforetagenderne.  
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F4E Fusionsenergiudvikling 

BBI Biobaserede industrier 

CS - Clean Sky Rene lufttransportteknologier 

IMI Initiativet om innovative lægemidler 

BCB Brændselsceller og brint 

SESAR Forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum 

ECSEL Elektronikkomponenter og -systemer for europæisk førerskab 

S2R Shift2Rail - Innovative løsninger til jernbaneprodukter 

EuroHPC  Europæisk højtydende databehandling  
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