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Lehdistötiedote 
Luxemburg, 14. marraskuuta 2019 

Tarkastajat vahvistavat kaikkien EU:n tutkimusalan 
yhteisyritysten tilit varainhoitovuodelta 2018 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt kaikkien EU:n yhteisyritysten tilit 
antamalla puhtaat tarkastuslausunnot niiden rahoitustoimista ja vahvistamalla viime 
vuosina raportoidut myönteiset tulokset. 

Yhteisyritykset ovat julkisen ja yksityisen sektorin välisiä EU:n kumppanuuksia teollisuuden, 
tutkimusryhmien ja jäsenvaltioiden kanssa. Yhteisyritykset vastaavat erityishankkeista ja 
toimintapolitiikoista tutkimuksen ja innovoinnin alalla. Seitsemän yhteisyritystä toteuttaa tällä hetkellä 
erityistoimia Horisontti 2020 -puiteohjelman alaisuudessa. Fuusioenergian kehittämisestä vastaava 
F4E-yhteisyritys perustettiin kansainvälistä lämpöydinkoereaktoria (ITER) koskevaan hankkeeseen 
osallistumista varten. EU rahoitti julkista sektoria edustavana kumppanina yhteisyritysten vuoden 2018 
talousarvioita 2,2 miljardilla eurolla, mikä on noin 1,5 prosenttia EU:n talousarvion kokonaismäärästä. 
Yksityiset kumppanit rahoittavat yhteisyritysten operatiivista toimintaa luontoissuorituksin ja 
hallinnollisia kuluja käteissuorituksin. Yhteisyritykset myöntävät pääasiassa yksityisille kumppaneille 
rahoitusta avointen ehdotuspyyntöjen perusteella. 

Yhteisyritykset voivat parantaa tutkimuksen ja yhteiskunnallisen kehityksen välistä yhteyttä ja tuoda 
innovaatiot lähemmäs markkinoita,” toteaa tarkastuksesta vastaava Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ildikó Gáll-Pelcz. “Vuotta 2018 koskeva tarkastuksemme 
vahvistaa, että niiden varainhoito on terveellä pohjalla. Esitämme kuitenkin useita eri huomautuksia, 
joissa tuodaan esille parannusta vaativia osa-alueita luontoissuoritusten, sisäisen valvonnan, 
avustusten hallinnoinnin ja henkilöstön vaihtuvuuden osalta.”  

Tarkastajat ovat vahvistaneet kaikkien kahdeksan yhteisyrityksen tilit luotettaviksi ja antaneet puhtaan 
tarkastuslausunnon niiden maksu- ja tulotapahtumien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta. 
Tarkastajat toteavat, että maksuihin sovellettavat sisäiset kontrollit toimivat yleensä vaikuttavasti ja 
pitivät virhetason kahden prosentin olennaisuusrajan alapuolella. Useiden yhteisyritysten hankinta-, 
avustus- ja rekrytointimenettelyissä ilmeni silti yhä puutteita. 

Tutkimuksen ja innovoinnin edellisen puiteohjelman (seitsemäs puiteohjelma) ja Euroopan laajuisia 
liikenneverkkoja koskevan ohjelman päättyessä yhteisyritykset ovat saavuttaneet korkean hankkeiden 
täytäntöönpanoasteen ja yksityisten kumppaneiden rahoitusosuuden (89 prosenttia yhteisyritysten 
perustamisasetuksissa asetetuista tavoitteista). Nykyisen Horisontti 2020 -puiteohjelman toteutuksen 
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ollessa puolivälissä on kuitenkin havaittavissa, että ohjelman täytäntöönpano on viivästynyt ja 
lisätoimet ovat tarpeen, jotta sovitut tavoitteet kyetään saavuttamaan (Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tavoitteista ja ohjelmaan liittyvistä täydentävistä toimista on tähän mennessä toteutunut vain 
40 prosenttia). 

Tarkastajat kiinnittävät huomiota myös EU:n rahoitusosuuteen ITER-ydinfuusiohankkeelle, jonka 
kustannukset saattavat vielä kasvaa ja toteutus viivästyä nykyiseen vahvistettuun perusuraan 
verrattuna. 

Toimittajille tiedoksi 

Yhteisyritysten julkisen sektorin osakas on EU:ta edustava Euroopan komissio. Yksityisiä osakkaita ovat 
erilaiset teollisuutta ja tutkimusalaa edustavat kumppanit. Useimmat EU:n yhteisyritykset sijaitsevat 
Brysselissä, paitsi F4E, joka sijaitsee Barcelonassa, ja Euroopan suurteholaskennan yhteisyritys 
(EuroHPC), joka perustettiin marraskuussa 2018 Luxemburgiin kehittämään Eurooppaan 
maailmanluokan superlaskennan ekosysteemi. Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa EuroHPC:n tilit 
ensimmäisen kerran vuonna 2020.  

Kaikkien yhteisyritysten on tämänhetkisen suunnitelman mukaan määrä toimia vuoteen 2024 saakka 
lukuun ottamatta EuroHPC:tä, joka jatkaa toimintaansa vuoden 2026 loppuun. 

Tilintarkastustuomioistuin on julkaissut vuosina 2018 ja 2019 useita erityiskertomuksia ja katsauksia, 
joissa käsitellään yhteisyrityksiä: erityiskertomus nro 11/2019 SESARin käyttöönotosta sekä 
aihekohtainen katsaus Horisontti 2020 -puiteohjelman seuraajasta  (2018) ja erityiskertomus 
nro 28/2018 Horisontti 2020 -puiteohjelmasta ja yleiskatsaus liikenteestä (2018). 

Yhteenveto EU:n virastojen tarkastuksesta vuodelta 2018 sekä varsinainen EU:n virastoja koskeva 
vuoden 2018 vuosikertomus, jossa esitetään kutakin yhteisyritystä koskevat tiedot, ovat saatavilla 
tilintarkastustuomioistuimen sivustolla (eca.europa.eu) 23:lla EU:n kielellä. Tilintarkastustuomioistuin 
julkaisee tänä vuonna ensimmäistä kertaa yhteisen kertomuksen kaikista yhteisyrityksistä.  

Lehdistö – yhteydenotot: 
Claudia Spiti – sähköposti: claudia.spiti@eca.europa.eu 
puhelin: (+352) 4398 45765 / matkapuhelin: (+352) 691 553547 

F4E Fuusioenergian kehittäminen 

BBI Biopohjaiset teollisuudenalat 

CS – Clean Sky Puhdas lentoliikenneteknologia 

IMI Innovatiiviset lääkkeet -aloite 

FCH Polttokenno- ja vetyteknologia 

SESAR Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan tutkimushanke 

ECSEL Elektroniset komponentit ja järjestelmät Euroopan johtoasemaa varten 

S2R Shift2Rail, innovatiiviset raideliikenneratkaisut 

EuroHPC  Euroopan suurteholaskennan yhteisyritys  
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