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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 

COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission 

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 

EUAN EU-agenturernes netværk 

Euratom Det Europæiske Atomenergifællesskab 

EuroHPC Fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling  

EVM Earned Value Management 

F4E Fællesforetagendet Fusion for Energy  

FFR Flerårig finansiel ramme 

GD RTD Generaldirektoratet for Forskning og Innovation 

GERD Nationale bruttoudgifter til forskning og udvikling 

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

ICF Kommissionens ramme for intern kontrol 2017 

IFAC Den Internationale Revisorsammenslutning  

IKOP Bidrag i naturalier til operationelle aktiviteter 
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IKAA Bidrag i naturalier til supplerende aktiviteter 

IMI Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 

INTOSAI Den Internationale Organisation af Øverste 
Revisionsmyndigheder 

ISA'er IFAC's internationale standarder om revision 

ISSAI'er INTOSAI's internationale standarder for overordnede 
revisionsorganer 

ITER International termonuklear forsøgsreaktor 

MUS Pengeenhedsstikprøvemetode 

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 

TEUF Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
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Resumé 
I For samtlige fællesforetagender afgav vi revisionserklæringer uden forbehold 
("blanke" erklæringer) om regnskabernes rigtighed for det regnskabsår, der afsluttedes 
den 31. december 2019. Ligesom de foregående år indeholder vores 
revisionserklæring om 2019-regnskabet for fællesforetagendet Fusion for Energy (F4E) 
dog supplerende oplysninger, primært for at gøre opmærksom på 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 2019-regnskaberne.  

III Vores revision af fællesforetagendernes årsregnskaber og de underliggende 
transaktioner bekræftede samlet set de positive resultater fra de foregående år. Vi 
konstaterede dog, at der er forskellige forhold, som kan forbedres inden for 
budgetmæssig og økonomisk forvaltning, bidrag i naturalier, rammen for intern kontrol 
og overvågning i forbindelse med tilskudsbetalinger, udbud, forvaltning af 
menneskelige ressourcer og forsvarlig økonomisk forvaltning. 

IV Med hensyn til aktiviteter under det syvende rammeprogram for forskning og 
teknologisk udvikling (RP7) og programmet for det transeuropæiske transportnet (TEN-
T) udgjorde medlemsbidragene ca. 90 % af de mål, der i fællesforetagendernes 
oprettelsesforordninger er fastsat for udgangen af 2019 og programmernes 
afslutningsfase. 

V For aktiviteter under rammeprogrammet for forskning og innovation (Horisont 
2020) har programfremskridtene og de relaterede bidrag dog ikke været tilstrækkelige 
til at nå målene for nogle fællesforetagender. Ved udgangen af 2019 - over halvvejs i 
programperioden - havde fællesforetagenderne i gennemsnit gennemført 51 % af 
deres Horisont 2020-aktiviteter og de relaterede supplerende aktiviteter. Hvis de 
supplerende aktiviteter ikke medtages, falder gennemførelsessatsen til 44 %. F.eks. 
nåede fællesforetagenderne i gennemsnit 36 % af deres bidragsmål vedrørende 
operationelle aktiviteter sammenlignet med 85 % vedrørende supplerende aktiviteter. 
På den anden side havde fællesforetagenderne gennemført de fleste 
indkaldelsesprocedurer og havde allerede tildelt og/eller indgået kontrakt om i 
gennemsnit 78 % af deres planlagte Horisont 2020-aktiviteter ved udgangen af 2019. 
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VI Fælleforetagendernes interne kontroller var generelt effektive og på grundlag af 
resultater vedrørende efterfølgende revisioner rapporterede fællesforetagenderne 
restfejlfrekvenser for 2019 under væsentlighedstærsklen på 2 % vedrørende 
tilskudsbetalingerne. Vores revision af en stikprøve af 2019-tilskudsbetalinger hos 
støttemodtagerne bekræftede resultaterne af de efterfølgende revisioner. De fleste 
fællesforetagender havde indført den nye principbaserede ramme for intern kontrol, 
der dog bør betragtes som en løbende proces, hvis kvalitet afhænger af den fortsatte 
forbedring af fællesforetagendernes centrale kontrolindikatorer og årlige 
selvevalueringer. 

VII For fællesforetagendet Fusion for Energy kan de svagheder, vi konstaterede i 
dets udbud, forvaltningen af dets menneskelige ressourcer og overvågningen af ITER-
projektet bringe personalets performance og dets operationelle effektivitet i fare. 

VIII Alle fællesforetagender traf korrigerende foranstaltninger som opfølgning på 
tidligere års bemærkninger. Af de 26 bemærkninger, der ikke var blevet adresseret ved 
udgangen af 2018, blev 20 (77 %) således efterfølgende afsluttet i 2019, mens seks 
(23 %) stadig var i gang ved årets udgang. 
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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 fremme samarbejdet med den private sektor 
og medlemsstaterne på strategiske områder inden for EU-forskning og -innovation, 
opnå resultater, som et enkelt land eller en enkelt virksomhed sandsynligvis ikke kan 
opnå alene og bringe forsknings- og innovationsresultater tættere på markedet.  

02 Fællesforetagenderne under RP7- og Horisont 2020-programmet er oprettet i 
medfør af artikel 187 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). 
Fusion for Energy (F4E) blev oprettet i medfør af 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), private medlemmer fra industrien og forskningsområdet og i 
nogle tilfælde deltagende medlemsstater og internationale organisationer. Alle 
fællesforetagenderne undtagen F4E vedtager deres egen forskningsdagsorden og 
arbejdsplaner og tildeler finansiering, hovedsagelig ved åbne indkaldelser af forslag. 

Fællesforetagender under Horisont 2020 

04 På nuværende tidspunkt gennemfører otte fællesforetagender Horisont 2020-
projekter og er planlagt til at fortsætte indtil 2024 undtagen fællesforetagendet for 
europæisk højtydende databehandling (EuroHPC), som skal være operationelt indtil 
udgangen af 2026. 

05 Figur 1 giver en oversigt over fællesforetagendernes udvikling under Horisont 
2020-programmet. 
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Figur 1 - EU-fællesforetagendernes udvikling 

 
Kilde: Kommissionen baseret på Rådets forordninger om oprettelse af fællesforetagenderne, tilpasset af 
Revisionsretten. 
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Horisont 2020  

o fællesforetagendet Clean Sky (CS)  
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(SESAR) 
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07 Disse aktioner finder sted inden for transport (CS2, S2R og SESAR), 
transport/energi (BCB), sundhed (IMI), biobaserede industrier (BBI) og 
elektronikkomponenter og -systemer (ECSEL). 

08 I november 2018 oprettede Rådet desuden et ottende fællesforetagende på 
området digital forskning, EuroHPC, 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.  

F4E fungerer under Euratom med henblik på at oprette ITER 

09 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. 

10 Europa har påtaget sig en ledende rolle for ITER-projektet og står for 45 % af 
byggeomkostningerne, hvoraf 80 % finansieres over EU-budgettet og 20 % afholdes af 
Frankrig, som er værtsland for ITER. De andre ITER-medlemmers andel er på ca. 9 % 
hver. F4E finansieres hovedsagelig af Euratom og Euratoms medlemsstater. Den 
samlede Euratomfinansiering til F4E er begrænset til 6,6 milliarder euro indtil 
udgangen af 2020. 

Fællesforetagenderne ligger i Den Europæiske Union 

11 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 Der blev formelt opnået enighed om ITER-projektet, der sigter mod at bygge og drive et 

forsøgsanlæg, som skal vise, at fusion er en videnskabeligt forsvarlig, bæredygtig 
energikilde i fremtiden, ved udgangen af 2006. Det har deltagelse af syv globale partnere 
(EU repræsenteret ved Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom), USA, Rusland, 
Japan, Kina, Sydkorea og Indien). 



 11 

 

Figur 2 - Fællesforetagender i Den Europæiske Union i 2019 

 
Kilde: Revisionsretten. 

Fællesforetagendernes forvaltningsmodeller 

12 De fleste fællesforetagender har en topartsmodel, hvor Kommissionen og 
industrien (og i nogle tilfælde forskningsmiljøet) er repræsenteret i bestyrelsen og 
bidrager til fællesforetagendets aktiviteter (CS, IMI, BCB, BBI og S2R). Nogle 
fællesforetagender har en trepartsmodel, hvor medlemsstaterne eller mellemstatslige 
organisationer, Kommissionen og industrien er repræsenteret i bestyrelsen og bidrager 
til fællesforetagendets aktiviteter (ECSEL, SESAR og EuroHPC). 
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Fællesforetagendernes forskningsaktiviteter under RP7 og 
Horisont 2020 finansieres af både EU og industri- og 
forskningspartnerne 

13 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 EU (repræsenteret af Kommissionen) leverer kontante midler fra RP7- og Horisont 
2020-programmerne til medfinansiering af fællesforetagendernes forsknings- og 
innovationsprojekter2. 

o De private industri- og forskningspartnere leverer bidrag i naturalier ved at 
gennemføre forsknings- og innovationsaktiviteter med investering af deres egne 
finansielle midler, menneskelige ressourcer, aktiver og teknologier. 

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

14 For så vidt angår den foregående FFR for 2007-2013 gennemfører 
fællesforetagenderne ca. 3,6 milliarder euro eller ca. 7 % af det samlede budget for 
RP7. Da de private partneres bidrag i naturalier mindst skal svare til EU's 
medfinansiering, tiltrækker EU-finansieringen på 3,6 milliarder euro ca. 
8,7 milliarder euro til forsknings- og innovationsprojekter under RP7. 

15 Med hensyn til den nuværende FFR for 2014-2020 forvalter fællesforetagenderne 
ca. 7,2 milliarder euro eller ca. 10 % af det samlede budget for Horisont 2020. Som det 
fremgår af figur 3 tiltrækker denne EU-finansiering dog ca. 17 milliarder euro til 
forsknings- og innovationsprojekter på de Horisont 2020-områder, der er tildelt 
fællesforetagenderne. 

                                                      
2 SESAR har desuden modtaget midler fra programmet for transeuropæiske transportnet 

(TEN-T) under den foregående flerårige finansielle ramme (FFR for 2007-2013) og fra 
Connecting Europe-faciliteten (CEF) under den nuværende FFR for 2014-2020. 
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Figur 3 - Fællesforetagendernes medfinansiering og mobilisering af 
bidrag i naturalier fra private medlemmer under Horisont 2020 

 
Kilde: Revisionsretten. 

16 For så vidt angår Horisont 2020-aktiviteter fastlægger fællesforetagendernes 
respektive oprettelsesforordninger omfanget af både EU's kontante bidrag og de 
private partneres bidrag i naturalier til forsknings- og innovationsprojekterne under 
Horisont 2020, jf. figur 4. 
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Figur 4 - Medlemmernes bidrag i fællesforetagendernes levetid (millioner euro) 

 
Kilde: Revisionsretten. 

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500

SESAR

CS

IMI

BCB

ECSEL

BBI

S2R

Horisont 2020 

Maks. EU-bidrag Min. bidrag fra industrien til fællesforetagendets aktiviteter (IKOP)

Min. bidrag fra industrien til supplerende aktiviteter (IKAA) Bidrag fra andre partnere

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

SESAR

CS

IMI

BCB

Artemis

ENIAC

RP7 og TEN-T 



 15 

 

17 Under Horisont 2020 er der to typer bidrag fra private medlemmer: 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 og S2R) skal de private medlemmer også yde et 
minimumsbidrag i naturalier til at finansiere aktiviteter, der ligger uden for 
fællesforetagendernes arbejdsplaner, men er omfattet af fællesforetagendernes mål. 

18 I 2019 udgjorde det samlede betalingsbudget for alle fællesforetagenderne 
ca. 1,9 milliarder euro (2018: 2 milliarder euro). De syv fællesforetagender, der 
gennemførte aktiviteter under forskningsprogrammerne, havde i 2019 et samlet 
betalingsbudget på 1,2 milliarder euro (2018: 1,2 milliarder euro), og F4E havde et 
betalingsbudget på 0,7 milliarder euro (2018: 0,8 milliarder euro). 

19 Ved udgangen af 2019 havde fællesforetagenderne under Horisont 2020 
229 ansatte (midlertidigt ansatte og kontraktansatte) og otte udstationerede nationale 
eksperter (2018: 225 ansatte og syv udstationerede nationale eksperter). F4E havde 
437 ansatte (tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte) og to 
udstationerede nationale eksperter (2018: 442 ansatte). 
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Dechargeproceduren 

20 Tidsforløbet i den årlige dechargeprocedure vises i figur 5. 

Figur 5 - Den årlige dechargeprocedure 

 
Kilde: Revisionsretten. 
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Vores revision 
21 I medfør af artikel 287 i TEUF reviderede vi otte fællesforetagenders regnskaber 
(SESAR, CS, IMI, BCB, ECSEL, BBI, S2R og F4E) for det regnskabsår, der afsluttedes den 
31. december 2019, og efterprøvede lovligheden og den formelle rigtighed af de 
underliggende transaktioner. 

Anvendelse af andres arbejde 

22 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 eksterne revisorers arbejde vedrørende 
de mest risikobehæftede områder. 

23 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 og tog hensyn 
til resultaterne fra Revisionsrettens gennemgange af de efterfølgende revisioner, der 
var udført af Kommissionens Interne Revisionstjeneste i forbindelse med Horisont 
2020-tilskudsbetalinger. 

Vores risikovurdering 

24 Vores årlige revision af fællesforetagendernes 2019-regnskaber og de 
underliggende transaktioner blev udført under hensyntagen til den risikovurdering, 
som vi havde foretaget vedrørende fællesforetagenderne, og som beskrives kort 
nedenfor: 

o Samlet set mener vi, at risikoen vedrørende årsregnskabernes rigtighed er lav. For 
F4E's vedkommende blev risikoen imidlertid revurderet til at være mellemhøj på 
grund af en væsentlig ændring i regnskabspraksis i 2018. Fællesforetagendernes 
regnskaber er opstillet efter de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører 
har fastlagt. Disse er baseret på internationalt anerkendte regnskabsstandarder, 
der anvendes i den offentlige sektor. Tidligere er der kun konstateret et lille antal 
væsentlige fejl. 

o Risikoen vedrørende betalingernes lovlighed og formelle rigtighed blev vurderet 
som lav for så vidt angår betalingerne til personale og administration. 
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Lønningerne forvaltes af Kommissionens Kontor for Forvaltning og Fastsættelse af 
Individuelle Rettigheder (PMO), som vi reviderer i forbindelse med vores 
specifikke vurderinger af administrationsudgifterne. Vi har ikke konstateret 
væsentlige fejl vedrørende personaleudgifterne i de seneste år. 

o Risikoen vedrørende lovligheden og den formelle rigtighed af 
ansættelsesprocedurerne var generelt lav, men mellemhøj i fællesforetagendet 
F4E, hvor der tidligere var konstateret alvorlige svagheder i 
ansættelsesprocedurerne. Vi var også særligt opmærksomme på 
fællesforetagendernes anvendelse af vikarer i 2019. 

o Med hensyn til de mellemliggende og endelige tilskudsbetalinger blev risikoen 
vurderet som generelt mellemhøj, da de er baseret på støttemodtagernes 
omkostningsanmeldelser, som generelt er komplekse. For så vidt angår Horisont 
2020-tilskudsbetalinger kræves det endvidere kun, at støttemodtagere 
fremlægger regnskabsattester vedrørende endelige betalinger (tillidsprincippet). 

o I betragtning af det begrænsede antal udbud, der afholdes af 
fællesforetagenderne, blev risikoen vedrørende kontraktbetalinger og offentlige 
udbud vurderet som lav for de fællesforetagender, der gennemfører Horisont 
2020- og RP7-aktiviteter. Risikoen blev vurderet som mellemhøj for 
fællesforetagendet F4E, der hovedsagelig gennemfører komplekse udbud om 
kontrakter af høj værdi, og for EuroHPC, som først begyndte at anvende udbud i 
2019. 

o Med hensyn til budgetforvaltning blev risikoen vurderet som lav til mellemhøj på 
grund af den flerårige karakter og kompleksiteten af tilskudsforanstaltningerne 
under Horisont 2020 og ITER-projektet. For så vidt angår forsvarlig økonomisk 
forvaltning blev risikoen også vurderet som lav til mellemhøj, og de hyppigst 
nævnte risici knyttede sig til tilskudsudformningen og F4E's forvaltning af 
menneskelige ressourcer og projektforvaltning. 
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Samlede resultater af vores revision af 
fællesforetagenderne for 
regnskabsåret 2019 

Erklæringer uden forbehold ("blanke" erklæringer) … 

… om årsregnskaberne, men supplerende oplysninger vedrørende F4E 
om EU's bidrag til ITER 

25 Vi afgav revisionserklæringer uden forbehold om årsregnskaberne for samtlige 
fællesforetagender. Det er vores opfattelse, at disse regnskaber i alt væsentligt giver et 
retvisende billede af fællesforetagendernes finansielle stilling pr. 31. december 2019 
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. 

26 Vores revisionserklæring om 2019-årsregnskabet for F4E indeholder ligesom de 
foregående år supplerende oplysninger3 om følgende forhold: 

o I november 2016 godkendte ITER-Rådet et nyt grundscenario for ITER. Ifølge det 
nye grundscenario for ITER opnås "First Plasma"4 i 2025, hvorefter den 
operationelle fase begynder, og byggefasen afsluttes i 2035. Det nye 
grundscenario anses for at være den hurtigste gennemførelse, der er teknisk 
mulig. Ifølge det foregående grundscenario fra 2010 skulle byggefasen være 
afsluttet i 2020.  

o Fællesforetagendet 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. Disse nyere skøn tager ikke 
højde for uventede udgifter, selv om Kommissionen anførte, at det er passende 

                                                      
3 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. 

4 "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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med en margin på op til 24 måneder med hensyn til tidsplanen og på 10-20 % 
med hensyn til budgettet. 

o I april 20185 bemyndigede EU-Rådet Kommissionen til at godkende det nye ITER-
grundscenario på vegne af Euratom og bekræftede på ny sit tilsagn om at stille 
ressourcer til rådighed inden for rammerne af den næste FFR, dog uden at 
foregribe eventuelle efterfølgende FFR-forhandlinger om fastlæggelse af 
detaljerne for den fremtidige finansiering. 

o Den 31 januar 2020 udtrådte Det Forenede Kongerige af EU og Euratom. 
Overgangsperioden for forhandling om en ny partnerskabsaftale med Euratom 
udløber den 31. december 2020. Resultatet af forhandlingerne kan få væsentlig 
indvirkning på aktiviteter efter 2020 i fællesforetagendet F4E og ITER-projektet. 

o Der er taget positive skridt til at forbedre forvaltningen og kontrollen af 
fællesforetagendets 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 godkendte 
grundscenario. 

… om de indtægter, der ligger til grund for fællesforetagendernes 
regnskaber 

27 For alle fællesforetagenderne afgav vi revisionserklæringer uden forbehold 
("blanke" erklæringer) om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der 
ligger til grund for årsregnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 
31. december 2019. Det er vores opfattelse, at transaktionerne i alt væsentligt er 
lovlige og formelt rigtige. 

… om de betalinger, der ligger til grund for fællesforetagendernes 
regnskaber 

28 For alle fællesforetagenderne afgav vi revisionserklæringer uden forbehold 
("blanke" erklæringer) om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der 
ligger til grund for årsregnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 

                                                      
5 Det beløb på 6,6 milliarder euro (i 2008-værdier), som EU-Rådet bevilgede i 2010, danner i 

øjeblikket loft for fællesforetagendets udgifter indtil 2020. 
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31. december 2019. Det er vores opfattelse, at transaktionerne i alt væsentligt er 
lovlige og formelt rigtige.  

29 Figur 6 giver et overblik over vores revisionserklæringer vedrørende 
fællesforetagenders årsregnskaber og vedrørende de underliggende transaktioners 
(indtægternes og betalingernes) lovlighed og formelle rigtighed fra 2017 til 2019. 

Figur 6 - Udviklingen i Revisionsrettens erklæringer om 
fællesforetagenderne fra 2017 til 2019 

 
Kilde: Revisionsretten. 

Vores bemærkninger udpeger områder, der kan forbedres 

30 Uden at drage vores erklæringer i tvivl konstaterer vi dog også, at der er 
forskellige forhold, som kan forbedres inden for budgetmæssig og økonomisk 
forvaltning, bidrag i naturalier, rammen for intern kontrol og overvågning i forbindelse 
med tilskudsbetalinger, udbud, forvaltning af menneskelige ressourcer og forsvarlig 
økonomisk forvaltning.  

Der er stadig mangler i den årlige planlægning af betalingerne  

31 Fællesforetagendernes behov for at planlægge vigtige flerårige 
forskningsstøtteprojekter var fortsat hovedårsagen til vanskeligheder vedrørende 
planlægningen og overvågningen af betalingsbevillinger. Uudnyttede 
betalingsbevillinger kan med henvisning til fællesforetagendernes behov opføres på 
budgettet i de følgende tre regnskabsår. I BBI's tilfælde var den betydelige stigning i 
uudnyttede betalingsbevillinger for Horisont 2020-projekter ved udgangen af 2019 
hovedsagelig forårsaget af uventede projektforsinkelser i 2019. Med hensyn til ECSEL's 
betalingsbudget for RP7-projekter skyldtes den lave gennemførelsesgrad på mindre 
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end 50 % navnlig de nationale finansieringsmyndigheders forsinkelser med hensyn til 
at levere afsluttende projektcertifikater for igangværende RP7-aktiviteter. 

Fællesforetagenderne opnåede en gennemførelsesgrad på 90 % for 
deres aktiviteter under RP7 og TEN-T 

32 De fællesforetagender, der gennemfører aktiviteter under RP7 og TEN-T (FFR for 
2007-2013), er SESAR, CS, IMI, BCB og ECSEL. I 2019 var kun tre fællesforetagender 
(IMI, BCB og ECSEL) i gang med at afslutte gennemførelsen af deres respektive 
foranstaltninger under RP7. Ved udgangen af 2019 udgjorde medlemsbidragene til 
disse aktiviteter i gennemsnit 90 % 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
Fælles-

foretagender 
under RP7

EU
Andre 

medlemmer I alt

Ge
nn
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lse

s-
sa

ts

700,0 1 284,3 1 984,3 SESAR 1 634,1 1 100,5 1 734,6 87 %
800,0 600,0 1 400,0 CS 1 800,0 607,9 1 407,9 101 %

1 000,0 1 000,0 2 000,0 IMI 1 924,8 780,2 1 705,0 85 %
470,0 470,0 940,0 BCB 1 421,5 450,4 871,9 93 %

655,5 1 784,4 2 439,9
ECSEL (for 

Artemis/Eniac) 655,5 1 551,9 2 207,4 90 %

3 625,5 5 138,7 8 764,2 I alt 3 435,9 4 491,0 7 926,9 90 %

Medlemmernes bidrag
(som fastsat i 

oprettelsesforordningen)

Medlemmernes bidrag
(pr. 31.12.2019)
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33 For SESAR beløb medlemmernes overskydende kontantbidrag sig til 
30,7 millioner euro ved udgangen af 2019. Heraf udgør 23,8 millioner euro uudnyttede 
kontantbidrag fra RP7. Eftersom der ikke er nogen pragmatisk løsning med hensyn til 
en tidlig tilbagebetaling, vil disse midler blive i fællesforetagendet uden at blive 
anvendt til forskningsprojekter. 

Nogle fællesforetagender mistede momentum i gennemførelsen af deres 
Horisont 2020-aktiviteter 

34 De syv fællesforetagender, der gennemfører Horisont 2020-aktiviteter, er SESAR, 
CS, IMI, BCB, ECSEL, BBI og S2R med en levetid på 10 år (2014-2024). Ved udgangen af 
2019 - over halvvejs i gennemførelsen af deres Horisont 2020-aktiviteter - havde disse 
fællesforetagender i gennemsnit gennemført 51 % af deres Horisont 2020-aktiviteter 
og de relaterede supplerende aktiviteter, mens tallet er 44 %, hvis de supplerende 
aktiviteter ikke medtages. Nogle fællesforetagender gjorde dog ikke de forventede 
programfremskridt, og de haltede derfor bagud i forhold til de mål, der er fastsat i 
deres respektive oprettelsesforordninger (jf. tabel 2). 

35 De respektive oprettelsesforordninger for fire fællesforetagender (CS, BCB, BBI og 
S2R) indeholder bestemmelser om private medlemmers bidrag i naturalier i form af 
supplerende aktiviteter (IKAA), der ligger uden for fællesforetagendernes 
arbejdsplaner, men er omfattet af fællesforetagendernes mål, og fastsætter et 
minimumsniveau, der skal være nået ved Horisont 2020-programmets afslutning. Som 
vist i tabel 2 udgjordes de private medlemmers bidrag ved udgangen af 2019 
hovedsagelig af egne omkostninger anmeldt vedrørende disse aktiviteter. Da 
fællesforetagenderne ikke er forpligtet til i deres årsregnskaber at oplyse om deres 
IKAA, er disse bidrag ikke omfattet af vores revision. 

36 Ved udgangen af 2019 udgjorde de private partneres bidrag 5,1 milliard euro 
(eller 52 % af det vedtagne samlede bidrag på 9,8 milliarder euro). Dette beløb består 
af 2,4 milliarder euro i bidrag i naturalier til fællesforetagendernes operationelle 
aktiviteter under Horisont 2020 (IKOP)6 og 2,7 milliarder euro i IKAA. De private 
medlemmers gennemførelsesgrad for IKOP var således i gennemsnit 36 % af målene 
defineret i fællesforetagendernes oprettelsesforordninger, mens den var tæt på 
85 %for IKAA (jf. tabel 2).

                                                      
6 Af dette beløb var kun ca. 0,9 milliarder euro (38 %) attesteret ved udgangen af 2019. 
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Tabel 2 - Horisont 2020 - Medlemmernes bidrag (millioner euro) 

 
Kilde: Data fra fællesforetagenderne.
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585,0 1 000,0 Ikke relevant 1 585,0 SESAR 2020 331,0 186,5 179,3
Ikke 

relevant 696,8 44 % 44 %

1 755,0 1 228,5 965,3 3 948,8 CS 2 1 139,7 292,7 320,1 899,9 2 652,4 67 % 59 %

1 638,0 1 425,0 Ikke relevant 3 063,0 IMI 2 423,7 232,1 144,2
Ikke 

relevant 800,0 26 % 26 %

665,0 95,0 285,0 1 045,0 BCB 2 420,0 5,4 32,7 667,0 1 125,1 108 % 60 %

1 185,0 1 657,5 Ikke relevant 2 842,5 ECSEL 681,5 117,4 705,4
Ikke 

relevant 1 504,3 53 % 53 %

975,0 975,0 1 755,0 3 705,0 BBI 414,6 29,9 52,0 916,1 1 412,6 38 % 25 %
398,0 350,0 120,0 868,0 S2R 221,7 76,8 74,6 182,5 555,7 64 % 50 %

7 201,0 6 731,0 3 125,3 17 057,3 I alt 3 632,2 940,8 1 508,3 2 665,5 8 746,9 51 % 44 %

(1) Bidrag i naturalier til fællesforetagendets operationelle aktiviteter
(2) Bidrag i naturalier til supplerende aktiviteter uden for fællesforetagendets arbejdsplan

Medlemmernes bidrag
(som fastsat i oprettelsesforordningen)
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(pr. 31.12.2019)
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37 Med hensyn til BBI skal det bemærkes, at selv om dets oprettelsesforordning i 
2018 blev ændret med det udtrykkelige formål at give industrimedlemmer mulighed 
for at registrere deres kontantbidrag på projektniveau, er der stadig stor risiko for, at 
industrimedlemmerne ikke vil kunne betale minimumsbeløbet for kontantbidrag til 
operationelle aktiviteter - 182,5 millioner euro - inden BBI-programmets afslutning. 
Som følge heraf besluttede Kommissionen (GD RTD) ved udgangen af 2018 at reducere 
fællesforetagendets 2020-budget på 205 millioner euro med 140 millioner euro. 

38 Ved udgangen af 2019 havde fællesforetagenderne allerede gennemført de fleste 
indkaldelsesprocedurer vedrørende gennemførelsen af de Horisont 2020-aktiviteter, 
de har fået tildelt (jf. tabel 3). 

Tabel 3 - Horisont 2020 - Fællesforetagendernes tilsagn om 
medfinansiering (millioner euro) 

 
Kilde: Data fra fællesforetagenderne. 

De interne kontroller vedrørende tilskudsbetalinger var generelt 
effektive 

39 Fællesforetagenderne har indført pålidelige procedurer for forudgående kontrol 
på basis af finansielle og operationelle skrivebordsgennemgange. 
Fællesforetagenderne er forpligtet til at gennemføre Kommissionens nye ramme for 
intern kontrol, som er baseret på 17 principper for intern kontrol. Ved udgangen af 
2019 havde fællesforetagenderne (undtagen ECSEL) gennemført den nye ramme for 
intern kontrol og udviklet centrale kontrolindikatorer for alle kontrolprincipper med 
henblik på at vurdere effektiviteten af deres kontrolaktiviteter og opdage svagheder i 
kontrollen. Den indførte ramme for intern kontrol bør dog betragtes som en løbende 
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medfinansiering
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Program-
gennemførelses-

grad

585,0 29,3 555,8 SESAR 2020 498,5 90 %
1 755,0 39,0 1 716,0 CS 2 1 523,7 89 %
1 638,0 42,6 1 595,4 IMI 2 1 190,6 75 %

665,0 19,0 646,0 BCB 2 536,7 83 %
1 185,0 15,3 1 169,7 ECSEL 832,8 71 %

975,0 29,3 945,8 BBI 594,3 63 %
398,0 13,5 384,5 S2R 300,2 78 %

7 201,0 187,9 7 013,1 I alt 5 476,8 78 %

Tilskudsaftaler tildelt/indgået
(pr. 31.12.2019)

EU-bidrag
(som fastsat i oprettelsesforordningerne)
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proces, hvis kvalitet afhænger af den fortsatte forbedring af fællesforetagendernes 
centrale kontrolindikatorer og årlige selvevalueringer.  

40 På grundlag af resultaterne af de efterfølgende revisioner rapporterede 
fællesforetagenderne (undtagen ECSEL) ved udgangen af 2019 restfejlforekomster 
under væsentlighedstærsklen på 2 % vedrørende RP7-tilskudsbetalingerne. For så vidt 
angår ECSEL betyder de væsentlige forskelle i de metoder og procedurer, som de 
deltagende staters finansieringsmyndigheder anvender, at det ikke er muligt at 
beregne én enkelt restfejlfrekvens for RP7-betalingerne. GD RTD har imidlertid 
beregnet en restfejlfrekvens for hele RP7-programmet på 3,52 % ved udgangen af 
2019. I betragtning af den lave procentdel af RP7-betalinger i 2019 (ca. 11 %) anses 
restfejlfrekvensen i ECSEL's samlede operationelle betalinger, der er foretaget i 2019, 
for at ligge under væsentlighedstærsklen. 

41 På grundlag af resultaterne af Kommissionens fælles revisionstjenestes 
efterfølgende revisioner rapporterede alle de fællesforetagender, som gennemførte 
Horisont 2020-projekter, ved udgangen af 2019 restfejlfrekvenser under 
væsentlighedstærsklen på 2 % vedrørende Horisont 2020-tilskudsbetalingerne. 

Vores revision af en stikprøve af 2019-tilskudsbetalinger hos 
støttemodtagerne bekræftede resultaterne af de efterfølgende 
revisioner af anmeldte personaleomkostninger 

42 I 2018 og 2019 gennemgik Revisionsretten på stikprøvebasis de efterfølgende 
revisioner, der var foretaget af den fælles revisionstjeneste og de eksterne revisorer, 
den havde indgået kontrakt med. Som beskrevet i de relevante kapitler i 
Revisionsrettens årsberetninger for 2018 og 20197 afslørede denne gennemgang 
metodeforskelle og svagheder i revisionskvaliteten, som førte til en for lav ansættelse 
af fejlforekomsten for Horisont 2020-betalingerne. Endvidere er den restfejlfrekvens, 
som de syv fællesforetagender under Horisont 2020 har rapporteret i deres respektive 
årlige aktivitetsrapporter, ikke direkte sammenlignelig med den fejlforekomst, der i 

                                                      
7 Jf. Revisionsrettens årsberetning for 2018, kapitel 5 (punkt 5.31-5.34) og Revisionsrettens 

årsberetning for 2019, kapitel 4 (punkt 4.28 og 4.29), hvor det beskrives, at den fælles 
revisionstjeneste beregner den repræsentative fejlforekomst for hver revideret Horisont 
2020-transaktion på grundlag af omkostningsanmeldelsens samlede beløb i stedet for 
beløbet for de omkostningsposter, der udtages til detaljeret revision og genudførelse af 
kontrol. 
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Revisionsrettens årsberetning for 2019 er offentliggjort vedrørende Kommissionens 
forskningsudgifter8. 

43 Derfor justerede vi vores revisionstilgang for fællesforetagenderne for 2019 og 
supplerede den tilstræbte sikkerhed fra de efterfølgende revisioner med en detaljeret 
revision hos støttemodtagerne (substanstest) af en stikprøve af fællesforetagendernes 
betalingstransaktioner. Disse transaktioner blev udvalgt tilfældigt (MUS-baseret 
stikprøve) fra en population bestående af alle de mellemliggende og endelige 
tilskudsbetalinger, der var foretaget i 2019 af de syv fællesforetagender, som 
gennemfører RP7- og Horisont 2020-projekter. Vores detaljerede revisioner 
bekræftede, at der i forbindelse med de anmeldte personaleomkostninger var 
systemiske fejl, som også var blevet opdaget og rapporteret under de efterfølgende 
revisioner. 

Svaghederne F4E's udbud, forvaltning af menneskelige ressourcer og 
projektforvaltning bringer dets operationelle effektivitet i fare 

44 I vores juridisk-kritiske revision af F4E's udbud vedrørende kontrakter af høj 
værdi konstaterede vi mangler i planlægnings- og evalueringsprocessen, der kan have 
afholdt potentielle kontrahenter fra at afgive bud.  

45 Under den ottende årlige evaluering af F4E identificerede ekspertpanelet flere 
problemer og risici vedrørende den øverste ledelse og virksomhedskulturen. Det 
konstaterede endvidere, at F4E i stigende grad bruger kontraktansatte eller eksterne 
ansatte, bl.a. også til stillinger vedrørende fællesforetagendets kernekompetencer, for 
at omgå stillingsfortegnelsens begrænsninger med hensyn til vedtægtsomfattet 
personale. I 2019 udgjorde disse ansatte 289 personer, svarende til ca. 62 % af det 
vedtægtsomfattede personale i stillingsfortegnelsen. 

                                                      
8 I modsætning til Revisionsrettens beregning af fejlforekomsten tager fællesforetagendernes 

beregning af restfejlfrekvensen (på grundlag af resultaterne af de efterfølgende revisioner 
og i overensstemmelse med den fælles revisionstjenestes strategi for efterfølgende revision 
vedrørende Horisont 2020) hensyn til korrektion af alle konstaterede fejl i de reviderede 
betalinger såvel som korrektion af systemiske fejl i de ikkereviderede betalinger til 
reviderede støttemodtagere (kaldet "udvidelse").  
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46 I 2019 nedsatte F4E's bestyrelse en ad hoc-gruppe, som gennemgik F4E's 
nuværende rapporteringssystem og foreslog at indføre et Earned Value Management-
system (EVM)9, hvilket blev godkendt af F4E's bestyrelse. 
Det foreslåede EVM-system tager imidlertid ikke hensyn til alle de uafhængige 
eksperters anbefalinger og giver ikke klare oplysninger om, hvilke tekniske fremskridt 
der med de hidtil afholdte omkostninger er opnået med hensyn til F4E's samlede 
leveringsforpligtelser vedrørende ITER-projektet. 

Opfølgning på tidligere års revisionsresultater 

47 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 med hensyn til de 26 bemærkninger, der ikke var blevet 
adresseret ved udgangen af 2018, at fællesforetagenderne traf korrigerende 
foranstaltninger i 2019, så 20 (77 %) var afsluttet, mens seks (23 %) stadig var i gang 
ved årets udgang10. Nærmere oplysninger kan findes i bilagene til kapitel 3 i den fulde 
beretning. 

                                                      
9 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. Det 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. 

10 Bemærk: For så vidt angår CS, IMI, BCB og F4E blev alle bemærkningerne fra tidligere år 
afsluttet på grund af korrigerende foranstaltninger truffet af fællesforetagenderne under 
2019-revisionen. 
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Figur 7 - Fællesforetagendernes opfølgning på tidligere års 
bemærkninger 

 
Kilde: Revisionsretten. 
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Andre revisioner og analyser 
vedrørende fællesforetagenderne 
48 Ud over den årlige revisionsberetning om fællesforetagendernes årsregnskaber 
udsendte vi i løbet af 2019 også en række særberetninger og analyser, som 
omhandlede fællesforetagenderne (jf. figur 8). 
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Figur 8 - Resultater fra andre nyligt offentliggjorte produkter fra Revisionsretten vedrørende fællesforetagenderne 

 
Kilde: Revisionsretten. 

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 lancerede EU et program kaldet SESAR, hvis formål er 
at harmonisere og modernisere de systemer og procedurer, 
der anvendes til lufttrafikstyring (ATM) i Europa. Sådanne 
systemer er traditionelt blevet udviklet på nationalt plan. EU 
har i alt afsat 3,8 milliarder euro til SESAR mellem 2005 og 
2020, og heraf er 2,5 milliarder euro øremærket til 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 tiltag i 
form af fælles projekter har tilført merværdi. Vi konstaterede 
imidlertid også, at EU-finansieringen til 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 
til Europa-Kommissionen for at hjælpe den til at forbedre sin 
støtte til at modernisere lufttrafikstyringen.

De samlede revisionskonklusioner, de tilhørende 
anbefalinger og de reviderede enheders svar kan findes 
på Revisionsrettens websted eca.europa.eu.

Briefingpapir 2019: 
"EU's støtte til energilagring": Der er 
udfordringer, der skal tackles

Dette briefingpapir beskriver og analyserer EU's aktiviteter 
med hensyn til energilagringsteknologier, som giver en 
fleksibel løsning på de ubalancer i elnettet, der skyldes en 
øget andel af variable vedvarende energikilder såsom sol- og 
vindenergi. Vi fokuserede på investeringer finansieret over 
EU-budgettet og identificerede syv store udfordringer for EU's 
støtte til udviklingen og anvendelsen af 
energilagringsteknologier.

Kommissionen anerkender betydningen af effektiv forskning 
og innovation med henblik på at fremskynde omstillingen af 
EU's energisystem og markedsføre lovende nye 
lavemissionsteknologier. Mellem 2014 og oktober 2018 
havde Kommissionens største forskningsprogram, Horisont 
2020, bevilget 1,34 milliarder euro til projekter vedrørende 
energinetlagring eller lavemissionsmobilitet.  Vi konstaterede, 
at Kommissionen har taget skridt til at forenkle Horisont 
2020, men der er stadig muligheder for at gøre EU's 
forskningsfinansiering mindre kompleks og øge innovative 
selskabers deltagelse. Der er også en risiko for, at EU ikke i 
tilstrækkeligt omfang har støttet udbredelsen på markedet af 
innovative energilagringsløsninger.

De samlede revisionskonklusioner, de tilhørende 
anbefalinger og de reviderede enheders svar kan findes 
på Revisionsrettens websted eca.europa.eu.

Særberetning nr. 2/2020: 
"SMV-instrumentet i aktion: en effektiv og 
innovativ ordning med udfordringer"

SMV-instrumentet blev oprettet under 
forskningsrammeprogrammet Horisont 2020 med det formål 
at støtte innovation i små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er). Dets mål er at udvikle og udnytte SMV'ers 
potentiale ved at udfylde finansieringshullet i forbindelse med 
tidlige højrisikoprojekter og øge den private sektors 
kommercialisering af forskningsresultater. Det er rettet mod 
innovative SMV'er i EU og 16 associerede lande. Med et 
samlet budget på 3 milliarder euro i perioden 2014-2020 
giver dette instrument tilskud til virksomheder med stort 
potentiale.

Vi undersøgte, om det var rettet mod den rigtige type 
SMV'er, om det dækkede geografisk bredt, om 
udvælgelsesprocessen var effektiv, og om Kommissionen 
overvågede det i tilstrækkelig grad.

Vi konstaterede, at det yder effektiv støtte til SMV'ers 
udvikling af deres innovationsprojekter. Vi identificerede 
imidlertid en risiko for, at instrumentet støtter nogle SMV'er, 
som kunne have opnået markedsfinansiering, og vi 
konstaterede, at deltagelsen i instrumentet varierer markant 
fra land til land, samt at genindsendelse af tidligere afviste 
forslag udgør en voksende belastning på administrations- og 
evalueringsressourcerne uden at tilføre merværdi.

De samlede revisionskonklusioner, de tilhørende 
anbefalinger og de reviderede enheders svar kan findes 
på Revisionsrettens websted eca.europa.eu.
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