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Lyhenteet
Lyhenneluettelo sisältää tässä kertomuksessa käsitellyt EU:n virastot ja muut unionin
elimet.
Lyhenne

Koko nimi

ARTEMIS

ARTEMIS-yhteisyritys sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä
koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi

BBI

Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (Bio-based
Industries Joint Undertaking)

CAS

Yhteinen tarkastustoiminto komission tutkimuksen ja
innovoinnin pääosastolla (Common Audit Service)

Clean Sky

Clean Sky -yhteisyritys

COSO

COSO-kehys (Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission)

EASA

Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto (European Union
Aviation Safety Agency)

ECSEL

Elektroniset komponentit ja järjestelmät -yhteisyritys
(Electronic Components and Systems Joint Undertaking)

EIT

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti

ENIAC

Eurooppalaisen nanoelektroniikka-aloitteen neuvoa-antava
toimikunta (European Nano-electronic Initiative Advisory
Council)

EU

Euroopan unioni

EUAN

Euroopan unionin virastojen verkosto

Euratom

Euroopan atomienergiayhteisö

EuroHPC

Euroopan suurteholaskennan yhteisyritys (European HighPerformance Computing Joint Undertaking)

EVM

Ansaitun arvon hallinta (Earned value management)

F4E

Fusion for Energy -yhteisyritys

FCH

Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (Fuel Cells and Hydrogen
Joint Undertaking)

Horisontti
Tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelma
2020 -puiteohjelma (2014–2020)
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IFAC

Kansainvälinen tilintarkastajaliitto (International Federation of
Accountants)

IKAA

Luontoissuoritukset täydentäviin toimiin (In-kind
contributions for Additional Activities)

IKOP

Luontoissuoritukset yhteisyritysten operatiivisiin toimiin (Inkind contributions for Operational Activities)

IMI

Innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta
toteuttava yhteisyritys (Innovative Medicines Initiative Joint
Undertaking)

INTOSAI

Ylimpien tarkastuselinten kansainvälinen järjestö
(International Organisation of Supreme Audit Institutions)

ISA-standardit

Kansainväliset tilintarkastusstandardit (International
Standards on Auditing)

ISSAI-standardit

Ylimpien tarkastuselinten kansainväliset standardit
(International Standards of Supreme Audit Institutions)

ITER

Kansainvälinen lämpöydinkoereaktori (International
Thermonuclear Experimental Reactor)

MRK

Monivuotinen rahoituskehys

PO RTD

Tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto

S2R

Shift2Rail-yhteisyritys (eurooppalainen rautatiealoite)

Seitsemäs
puiteohjelma

Seitsemäs tutkimuksen ja teknologian kehittämisen
puiteohjelma (2007–2013)

SESAR

Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan
tutkimushanketta koskeva yhteisyritys (Single European Sky
Air Traffic Management Research Joint Undertaking)

SEUT

Sopimus Euroopan unionin toiminnasta

TEN-T

Euroopan laajuinen liikenneverkko

6

Tiivistelmä
I Tilintarkastustuomioistuin antoi vakiomuotoisen (“puhtaan”) tarkastuslausunnon

kaikkien yhteisyritysten tilien luotettavuudesta 31. joulukuuta 2019 päättyneeltä
varainhoitovuodelta. Kuten aiempinakin vuosina, tilintarkastustuomioistuimen
tarkastuslausuntoon Fusion for Energy -yhteisyrityksen (F4E) tilinpäätöksestä
varainhoitovuodelta 2019 liittyy kuitenkin tiettyjä seikkoja painottava kappale, jossa
lähinnä kiinnitetään lukijan huomio siihen riskiin, että ITER-hankkeen täytäntöönpanon
kustannukset edelleen kasvavat ja hanke viivästyy.

II Tilintarkastustuomioistuin antoi vakiomuotoisen (”puhtaan”) tarkastuslausunnon
myös varainhoitovuoden 2019 tilien perustana olevien maksujen ja tulojen
laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta) kaikkien
yhteisyritysten osalta.

III Yhteisyritysten tilinpäätöksiä ja tilien perustana olevia toimia koskevassa

tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa saatiin yleisesti ottaen vahvistus aiempina
vuosina raportoiduille myönteisille tuloksille. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi
kuitenkin erinäisiä parannustarpeita seuraavilla aloilla: talousarvio- ja varainhallinto,
luontoissuorituksina maksetut rahoitusosuudet, avustusmaksuihin liittyvä sisäisen
valvonnan ja seurannan järjestelmä, hankintamenettelyt, henkilöstöresurssit ja
moitteeton varainhoito.

IV Tutkimuksen seitsemännessä puiteohjelmassa ja Euroopan laajuisen

liikenneverkon ohjelmassa (TEN-T) osakkaiden rahoitusosuudet kattoivat vuoden 2019
lopussa – ja ohjelmien päättämisvaiheessa – noin 90 prosenttia yhteisyritysten
perustamisasetuksissa asetetuista tavoitteista.

V Tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelman toimissa kaikkien

yhteisyritysten ohjelmat ja niihin liittyvät rahoitusosuudet eivät kuitenkaan edistyneet
tavoitteiden mukaisesti. Ohjelmakausi oli vuoden 2019 loppuun mennessä ylittänyt
puolivälinsä. Yhteisyritykset olivat tuohon hetkeen mennessä toteuttaneet keskimäärin
51 prosenttia Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisista toimistaan ja niihin liittyvistä
täydentävistä toimistaan. Jos täydentäviä toimia ei oteta huomioon, toteuttamisaste
putoaa 44 prosenttiin. Erityisesti on todettava, että yhteisyritykset saavuttivat
keskimäärin 36 prosenttia niistä rahoitusosuustavoitteista, jotka koskivat operatiivisia
toimia, kun taas täydentäviä toimia koskevista tavoitteista saavutettiin 85 prosenttia.
Toisaalta yhteisyritykset saivat päätökseen useimmat ehdotuspyyntömenettelynsä ja
olivat vuoden 2019 loppuun mennessä jo antaneet myöntämispäätöksensä ja/tai
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tehneet sopimukset keskimäärin 78 prosentista suunnitelman mukaisista toimistaan
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa.

VI Yhteisyritysten sisäiset kontrollit olivat yleisesti ottaen vaikuttavia, ja

yhteisyritykset raportoivat jälkitarkastustulosten perusteella, että avustusmaksujen
jäännösvirhetaso vuonna 2019 jäi alle kahden prosentin olennaisuustason. Edunsaajien
luona tehdyssä tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa, jossa käytiin läpi
vuoden 2019 avustusmaksuista poimittu otos, saatiin vahvistus jälkitarkastusten
tuloksille. Useimmat yhteisyritykset olivat ottaneet käyttöön uuden periaatelähtöisen
sisäisen valvonnan kehyksen. Tämän välineen hyödyntäminen olisi kuitenkin nähtävä
jatkuvana prosessina, jonka laatu riippuu yhteisyritysten keskeisten
valvontaindikaattoreiden ja vuotuisten itsearviointien jatkuvasta parantamisesta.

VII Puutteet, jotka tilintarkastustuomioistuin havaitsi F4E-yhteisyrityksen

hankintamenettelyissä, henkilöstöresurssien hallinnoinnissa ja ITER-hankkeen
seurannassa, voivat vaarantaa yhteisyrityksen henkilökunnan työn tuloksellisuuden ja
operatiivisen vaikuttavuuden.

VIII Kaikki yhteisyritykset toteuttivat korjaavia toimia tilintarkastustuomioistuimen

aiempina vuosina esittämien huomautusten vuoksi. Tämän vuoksi vuoden 2018
lopussa avoinna olleista 26 huomautuksesta oli vuoden 2019 aikana saatu päätökseen
20 huomautusta (77 prosenttia), kun taas kuusi huomautusta (23 prosenttia) oli
edelleen avoinna vuoden 2019 lopussa.
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Mitä tilintarkastustuomioistuin
tarkastaa?
Oikeudellinen rakenne ja perustaminen

01 Yhteisyritykset ovat muodoltaan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia,

joilla on oikeushenkilöys. Niiden tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä yksityisen
sektorin ja jäsenvaltioiden kanssa EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden strategisilla
aloilla ja näin saavuttaa tuloksia, jollaisiin yksittäinen maa tai yritys ei todennäköisesti
pääsisi. Tavoitteena on lisäksi tuoda tutkimus ja innovointi lähemmäksi markkinoita.

02 Yhteisyritykset, jotka toteuttavat seitsemättä puiteohjelmaa ja Horisontti

2020 -puiteohjelmaa, on perustettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
(SEUT-sopimus) 187 artiklan nojalla. F4E-yhteisyritys perustettiin Euroopan
atomienergiayhteisön (Euratomin) perustamissopimuksen 45–51 artiklan nojalla.

03 Yhteisyrityksissä on julkista sektoria edustavia osakkaita, tavallisimmin Euroopan
unioni, jota edustaa komissio, sekä yksityisen sektorin osakkaita, jotka tulevat
teollisuuden ja tutkimuksen piiristä. Lisäksi joissakin tapauksissa osakkaina on
osallistujavaltioita ja kansainvälisiä organisaatioita. Yhteisyritykset vahvistavat (F4Eyhteisyritystä lukuun ottamatta) oman tutkimusohjelmansa ja työsuunnitelmansa ja
myöntävät rahoitusta lähinnä avoimien ehdotuspyyntöjen avulla.

Horisontti 2020 -puiteohjelmaa toteuttavat yhteisyritykset

04 Tällä hetkellä kahdeksan yhteisyritystä toteuttaa Horisontti 2020 -puiteohjelman

hankkeita, ja niiden on suunnitelman mukaan määrä toimia vuoteen 2024 saakka.
Poikkeuksena tästä on Euroopan suurteholaskennan yhteisyritys (EuroHPC), joka jatkaa
toimintaansa vuoden 2026 loppuun saakka.

05 Kaaviossa 1 esitetään yleiskatsaus yhteisyritysten kehityksestä Horisontti

2020 -puiteohjelmassa.
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Kaavio 1 – Eurooppalaisten yhteisyritysten kehitys
Siirtyminen itsenäiseen toimintaan

Siirtyminen itsenäiseen toimintaan

Siirtyminen itsenäiseen toimintaan

Siirtyminen
itsenäiseen
toimintaan

Siirtyminen itsenäiseen
toimintaan

Siirtyminen itsenäiseen
toimintaan

Siirtyminen itsenäiseen
toimintaan

Siirtyminen itsenäiseen toimintaan

2026
2007

2009

2010

2014

2015

2016

2018

2024

Lähde: Euroopan komissio niiden neuvoston asetusten pohjalta, joilla yhteisyritykset on perustettu.
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on muokannut esitystä.

06 Seitsemän yhteisyritystä toteuttaa seitsemännen puiteohjelman ja Horisontti
2020 -puiteohjelman erityisiä toimia:
o

Clean Sky -yhteisyritys

o

yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan tutkimushanke
(SESAR)

o

polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisyritys (FCH)

o

innovatiiviset lääkkeet -aloite (IMI)

o

elektroniset komponentit ja järjestelmät Euroopan johtoasemaa
varten -yhteisyritys (ECSEL), joka perustettiin vuonna 2014 yhdistämällä kaksi
yhteisyritystä, eurooppalaisen nanoelektroniikka-aloitteen neuvoa-antava
toimikunta (ENIAC) ja sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskeva yhteinen
teknologia-aloite (ARTEMIS)
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o

biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI)

o

Shift2Rail (S2R).

07 Kyseiset toimet toteutetaan seuraavilla aloilla: liikenne (Clean Sky, S2R ja SESAR),
liikenne/energia (FCH), terveys (IMI), biopohjaiset teollisuudenalat (BBI) sekä
elektroniset komponentit ja järjestelmät (ECSEL).

08 Lisäksi neuvosto perusti marraskuussa 2018 kahdeksannen yhteisyrityksen,

Euroopan suurteholaskennan yhteisyrityksen (EuroHPC). Yhteisyritys toimii digitaalisen
tutkimuksen alalla ja on EU:n sekä eräiden EU:hun kuuluvien ja EU:n ulkopuolisten
Euroopan maiden välinen yhteinen aloite, jonka tarkoituksena on kehittää Eurooppaan
maailmanluokan superlaskennan ekosysteemi. Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa
yhteisyrityksen tilit ensimmäisen kerran vuonna 2020.

F4E-yhteisyritys kuuluu Euratomin toimialaan ja osallistuu ITERhankkeen toteuttamiseen

09 EU perusti vuonna 2007 Euratomin perustamissopimuksen nojalla fuusioenergian
kehittämisestä vastaavan yhteisyrityksen (F4E) 35 vuodeksi. Se huolehtii Euroopan
osallistumisesta kansainväliseen lämpöydinkoereaktoriin (ITER), joka on
maailmanlaajuinen tieteellinen kumppanuushanke. Hankkeen tarkoituksena on
demonstroida ydinfuusion käyttökelpoisuus ja kestävyys energialähteenä 1. F4Eyhteisyrityksen perustajaosakkaita ovat Euratom, jota edustaa komissio, sekä
Euratomin jäsenvaltiot ja Sveitsi.

10 Eurooppa on ottanut johtoaseman ITER-hankkeessa 45 prosentin osuudella

rakennuskustannuksista. Eurooppalaisesta osuudesta 80 prosenttia rahoitetaan EU:n
talousarviosta ja 20 prosenttia tulee ITERin isäntämaalta Ranskalta. Kunkin muun
ITERin osakkaan osuus on noin yhdeksän prosenttia. F4E-yhteisyrityksen päärahoittajia
ovat Euratom ja sen jäsenvaltiot. F4E-yhteisyritykselle vuoden 2020 loppuun mennessä
osoitettavien Euratomin varojen kokonaismäärä on rajattu 6,6 miljardiin euroon.

1

ITER-hankkeen tarkoituksena on rakentaa ja ottaa käyttöön koelaitos, jolla demonstroidaan
fuusioenergian tieteellistä toteutettavuutta tulevaisuuden kestävänä energialähteenä.
Hankkeesta sovittiin vuoden 2006 lopussa. Hankkeessa on mukana seitsemän kumppania
eri puolilta maailmaa: Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) edustama EU,
Yhdysvallat, Venäjä, Japani, Kiina, Etelä-Korea ja Intia.
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Yhteisyritykset sijaitsevat Euroopan unionissa

11 Kaikki Horisontti 2020 -puiteohjelmaa toteuttavat yhteisyritykset sijaitsevat
Brysselissä (Belgia), paitsi EuroHPC, jonka toimipaikka on Luxemburgissa. F4Eyhteisyrityksen toimipaikka on Barcelonassa (Espanja), mutta fuusiotoiminnot
kehitetään pääosin Cadarachessa Ranskassa (ks. kaavio 2).

Kaavio 2 – Yhteisyritykset Euroopan unionissa vuonna 2019

Belgia, Bryssel
SESAR
CLEAN SKY
IMI
FCH
ECSEL
BBI
S2R

Luxemburg
EuroHPC

Ranska, Cadarache
ITER
Espanja, Barcelona
F4E

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Yhteisyritysten hallintomallit

12 Useimmat yhteisyritykset noudattavat kahdenvälistä mallia, jossa komissio ja

asianomainen teollisuuden toimiala (joissakin tapauksissa myös tutkimusala) kuuluvat
hallintoneuvostoon ja osallistuvat yhteisyrityksen toimiin (Clean Sky, IMI, FCH, BBI ja
S2R). Joissakin yhteisyrityksissä toimintamalli on kolmenvälinen. Siinä osakasvaltiot tai
hallitustenväliset järjestöt, komissio ja teollisuuden toimiala kuuluvat
hallintoneuvostoon ja osallistuvat yhteisyrityksen toimiin (ECSEL, SESAR ja EuroHPC).
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Sekä EU että teollisuutta ja tutkimusalaa edustavat kumppanit
rahoittavat tutkimustoimia, joita yhteisyritykset toteuttavat
seitsemännessä puiteohjelmassa ja Horisontti
2020 -puiteohjelmassa

13 Yhteisyrityksissä, jotka toteuttavat seitsemännen puiteohjelman ja Horisontti

2020 -puiteohjelman hankkeita, sekä EU että teollisuutta ja tutkimusalaa edustavat
kumppanit osallistuvat tutkimus- ja innovointitoimien rahoittamiseen:
o

EU (jota edustaa komissio) myöntää seitsemännestä puiteohjelmasta ja Horisontti
2020 -puiteohjelmasta käteisvaroja, joilla yhteisrahoitetaan yhteisyritysten
tutkimus- ja innovointihankkeita 2.

o

Yksityiset kumppanit, jotka edustavat teollisuutta ja tutkimusalaa, tekevät
luontoissuorituksia toteuttamalla tutkimus- ja innovointitoimia, joihin ne
investoivat omia rahoitusvarojaan, henkilöstöresurssejaan, omaisuuseriään ja
teknologioitaan.

o

Sekä EU että yksityiset kumppanit rahoittavat yhtä lailla yhteisyritysten
hallinnollisia kuluja.

14 Edellisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä (vuodet 2007–2013)

yhteisyritykset käyttivät noin 3,6 miljardia euroa eli noin seitsemän prosenttia
seitsemännen puiteohjelman kokonaismäärärahoista. Koska yksityisten kumppaneiden
luontoissuorituksia on oltava vähintään yhtä suuri määrä kuin EU:n yhteisrahoitusta,
EU:n 3,6 miljardin euron rahoituksella on vivutettu noin 8,7 miljardin euron arvosta
seitsemännen puiteohjelman tutkimus- ja innovointihankkeita.

15 Tämänhetkisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä (vuodet 2014–2020)

yhteisyritykset hallinnoivat noin 7,2:ta miljardia euroa eli kymmentä prosenttia
Horisontti 2020 -puiteohjelman kokonaismäärärahoista. Kuten kaaviosta 3 käy ilmi,
tällä EU:n rahoituksella kuitenkin vivutetaan noin 17 miljardin euron tutkimus- ja
innovointihankkeet niillä Horisontti 2020 -puiteohjelman aloilla, jotka on annettu
yhteisyritysten hoidettaviksi.

2

SESAR on saanut rahoitusta myös Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevasta TEN-Tohjelmasta edellisen monivuotisen rahoituskehyksen aikana (vuodet 2007–2013) ja
Verkkojen Eurooppa -välineestä nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen aikana (vuodet
2014–2020).
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Kaavio 3 – Yhteisyritysten yhteisrahoitusosuudet ja vivutetut yksityisten
osakkaiden luontoissuoritukset Horisontti 2020 -puiteohjelmassa

Horisontti 2020 –
puiteohjelma
76,4 mrd. €
EU:n
käteissuoritukset
7,2 mrd. €
Yksityiset
osakkaat IKOP
6,7 mrd. €

Yksityiset
osakkaat IKAA
3,1 mrd. €

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

16 Horisontti 2020 -puiteohjelman toimien osalta kunkin yhteisyrityksen

perustamisasetuksessa määritellään, minkä verran EU:n on osoitettava
käteissuorituksia puiteohjelman tutkimus- ja innovointihankkeisiin ja mikä on
yksityisten kumppaneiden luontoissuoritusten osuus niissä. Määrät käyvät ilmi
kaaviosta 4.
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Kaavio 4 – Osakkaiden rahoitusosuudet yhteisyritysten elinkaaren aikana (miljoonaa euroa)
Horisontti 2020 -puiteohjelma

Tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma ja
TEN-T-verkko
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

SESAR
Clean Sky
IMI

0
3 000

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

SESAR
Clean Sky
IMI

FCH

FCH

Artemis

ECSEL

Eniac

500

BBI
S2R

EU:n enimmäisrahoitusosuus

Teollisuuden vähimmäisrahoitusosuus yhteisyritysten operatiivisiin toimiin

Teollisuuden vähimmäisrahoitusosuus täydentäviin toimiin

Muiden osakkaiden rahoitusosuudet

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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17 Yksityisten osakkaiden rahoitusosuudet Horisontti 2020 -puiteohjelmassa ovat

kahdenlaisia. Yksityisten osakkaiden on kaikissa yhteisyrityksissä rahoitettava tietty
vähimmäismäärä yhteisyritysten tutkimus- ja innovointihankkeiden
kokonaiskustannuksista. Tämä rahoitusosuus määritellään siten, että se on yhtä kuin
hankkeen kokonaiskustannukset vähennettynä EU:n yhteisrahoituksella. Neljän
yhteisyrityksen tapauksessa (Clean Sky, FCH, BBI ja S2R) yksityisten osakkaiden on
lisäksi osoitettava tietty vähimmäismäärä luontoissuorituksia sellaisten toimien
rahoittamiseen, jotka toteutetaan yhteisyritysten työsuunnitelmien ulkopuolella mutta
jotka sisältyvät yhteisyritysten tavoitteiden piiriin.

18 Kaikkien yhteisyritysten maksumäärärahat olivat vuonna 2019 kaikkiaan noin

1,9 miljardia euroa (2018: kaksi miljardia euroa). Tutkimusohjelmien toimia
toteuttavilla seitsemällä yhteisyrityksellä oli vuonna 2019 maksumäärärahoja kaikkiaan
1,2 miljardia euroa (2018: 1,2 miljardia euroa) ja F4E-yhteisyrityksellä
0,7 miljardia euroa (2018: 0,8 miljardia euroa).

19 Horisontti 2020 -puiteohjelmaa toteuttavissa yhteisyrityksissä työskenteli

vuoden 2019 lopussa 229 henkilöstön jäsentä (väliaikaisia ja sopimussuhteisia
toimihenkilöitä) sekä kahdeksan työkomennuksella olevaa kansallista asiantuntijaa
(2018: 225 henkilöstön jäsentä ja seitsemän kansallista asiantuntijaa). F4Eyhteisyrityksen palveluksessa oli 437 henkilöstön jäsentä (virkamiehiä, väliaikaisia ja
sopimussuhteisia toimihenkilöitä) ja kaksi kansallista asiantuntijaa (2018:
442 henkilöstön jäsentä).

Vastuuvapausmenettely

20 Kaaviossa 5 esitetään vuotuisen vastuuvapausmenettelyn aikataulu.
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Kaavio 5 – Vuotuinen vastuuvapausmenettely
Tilintarkastustuomiois
tuin hyväksyy
yhteisyrityksiä
koskevat alustavat
huomautuksensa

Tilintarkastustuomioistuin
antaa vuotuisen yhteisyrityksiä
koskevan kertomuksensa sekä
tarkastuslausumansa Euroopan
parlamentille ja neuvostolle

1. kesäkuuta n+1
mennessä

15. marraskuuta n+1
mennessä

1. maaliskuuta
n+1 mennessä

1. heinäkuuta
n+1 mennessä

Yhteisyritykset
toimittavat alustavat
tilinpäätöksensä
Euroopan
tilintarkastustuomioist
uimelle

Yhteisyritykset
hyväksyvät
lopulliset
tilinpäätöksensä

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Neuvosto hyväksyy
yhteisyrityksiä koskevan
vastuuvapaussuosituksensa
ja antaa ne Euroopan
parlamentille

Helmikuun
puoleenväliin n+2
mennessä

Joulukuun n+1 ja
tammikuun lopun n+2
välillä
Yhteisyritysten johtajia kuullaan
Euroopan parlamentin
talousarvion
valvontavaliokunnassa ja
neuvoston budjettikomiteassa

Maaliskuun loppuun
n+2 mennessä
Euroopan parlamentin
mietinnöt hyväksytään
täysistunnossa –
parlamentti päättää,
myöntääkö se
vastuuvapauden vai
lykkääkö se
vastuuvapauden
myöntämistä
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Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus
21 Tilintarkastustuomioistuin on SEUT-sopimuksen 287 artiklan mukaisesti

tarkastanut kahdeksan yhteisyrityksen (SESAR, Clean Sky, IMI, FCH, ECSEL, BBI, S2R ja
F4E) tilinpäätökset 31. joulukuuta 2019 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä tilien
perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden (sääntöjenmukaisuuden).

Muiden työn hyödyntäminen

22 Tilintarkastustuomioistuin perusti yhteisyritysten tilinpäätösten luotettavuutta

koskevan tarkastuslausuntonsa yhteisyritysten palkkaamien riippumattomien ulkoisten
tarkastajien lopullisiin tarkastuskertomuksiin. Tilintarkastustuomioistuin tutki kunkin
yhteisyrityksen osalta ulkoisten tarkastajien työn laatua aloilla, jotka olivat kaikkein
riskialtteimpia.

23 Tilien perustana olevien maksujen säännönmukaisuuden tarkastuksessa otettiin

huomioon muiden tarkastajien suorittama työ. Niinpä tilintarkastustuomioistuin arvioi
ja testasi yhteisyritysten sisäisen valvonnan järjestelmiä ja otti huomioon tulokset,
jotka tilintarkastustuomioistuin sai käytyään läpi komission sisäisen tarkastuksen
suorittamia, Horisontti 2020 -puiteohjelman avustusmaksuihin kohdistuneita
jälkitarkastuksia.

Tilintarkastustuomioistuimen suorittama riskienarviointi

24 Kun tilintarkastustuomioistuin teki vuotuisen tarkastuksensa yhteisyritysten

tileistä varainhoitovuodelta 2019 ja tilien perustana olevista toimista, se otti huomioon
yhteisyrityksiä koskevan riskienarviointinsa, jota selostetaan lyhyesti tässä:
o

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että tilien luotettavuuteen kohdistuva riski on
yleisesti ottaen vähäinen. Koska F4E-yhteisyrityksen tilinpäätösperiaatteita
muutettiin merkittävästi vuonna 2018, kyseisen yhteisyrityksen osalta riski
kuitenkin arvioitiin uudelleen ja määritettiin keskisuureksi. Yhteisyritysten tilit
laaditaan komission tilinpitäjän hyväksymien kirjanpitosääntöjen mukaisesti.
Kirjanpitosäännöt perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin
tilinpäätösstandardeihin. Olennaisia virheitä on aiemmin havaittu vain vähäinen
määrä.

o

Maksujen laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen kohdistuva riski katsottiin
henkilöstö- ja hallintomenojen osalta vähäiseksi. Palkkoja hallinnoi komission
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henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto, jonka
tilintarkastustuomioistuin tarkastaa hallintomenoja käsittelevän erityisarvionsa
yhteydessä. Tilintarkastustuomioistuin ei ole viime vuosina havainnut
henkilöstömenoihin liittyviä olennaisia virheitä.
o

Rekrytointimenettelyjen laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen kohdistuva riski
oli yhteisyrityksissä yleisesti ottaen vähäinen, mutta keskisuuri F4Eyhteisyrityksessä, jonka rekrytointimenettelyissä on aiemmin havaittu vakavia
puutteita. Erityistä huomiota kiinnitettiin myös vuokrahenkilöstön käyttöön
yhteisyrityksissä vuonna 2019.

o

Avustuksiin liittyvien väli- ja loppumaksujen osalta riski arvioitiin yleisesti ottaen
keskisuureksi, koska nämä maksut perustuvat edunsaajien kuluilmoituksiin, jotka
ovat yleensä monimutkaisia. Sitä paitsi Horisontti 2020 -puiteohjelman
avustusmaksujen osalta edunsaajan on annettava todistus toimiensa taloutta
koskevista selvityksistä ainoastaan loppumaksujen yhteydessä (keskinäisen
luottamuksen periaate).

o

Sopimusperusteisiin maksuihin ja julkisiin hankintamenettelyihin liittyvä riski
arvioitiin vähäiseksi niiden yhteisyritysten osalta, jotka toteuttivat seitsemännen
puiteohjelman ja Horisontti 2020 -puiteohjelman toimia. Tämä johtui siitä, että
näillä toimijoilla oli vain vähän tällaisia menettelyjä. Riski arvioitiin keskisuureksi
F4E-yhteisyrityksessä, joka toteuttaa pääasiassa monimutkaisia
hankintamenettelyjä ja tekee tällöin raha-arvoltaan suuria sopimuksia, ja
EuroHPC:ssä, joka otti hankintaprosessit käyttöön vasta vuonna 2019.

o

Budjettihallinnon osalta riskin arvioitiin vaihtelevan vähäisestä keskisuureen, mikä
johtui Horisontti 2020 -puiteohjelman avustustoimien ja ITER-hankkeen
monivuotisesta luonteesta ja monimutkaisuudesta. Myös moitteettoman
varainhoidon osalta arvioitiin, että riski vaihteli vähäisestä keskisuureen, ja
pääasiallisia riskialueita olivat avustustoiminnan suunnittelu sekä F4Eyhteisyrityksen henkilöstöhallinto ja projektinhallinta.
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Kokonaistulokset yhteisyritysten
vuotuisista tarkastuksista
varainhoitovuodelta 2019
Vakiomuotoinen (”puhdas”) tarkastuslausunto kaikkien
yhteisyritysten…
… tilinpäätöksistä, mutta F4E-yhteisyrityksen osalta tiettyjä seikkoja
painottava kappale, joka koski EU:n rahoitusosuutta ITER-hankkeessa

25 Tilintarkastustuomioistuin antoi vakiomuotoisen tarkastuslausunnon kaikkien

yhteisyritysten tilinpäätöksistä. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että tilinpäätökset
antavat kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot yhteisyritysten
taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 2019 sekä yhteisyritysten toimien
tuloksista ja rahavirroista mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta
voimassa olevien varainhoitoa koskevien säännösten ja komission tilinpitäjän
vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti.

26 Kuten aiempinakin vuosina, tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuntoon

F4E-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2019 liittyy tiettyjä seikkoja
painottava kappale 3, jossa kiinnitetään lukijan huomio seuraaviin näkökohtiin:
o

ITER-organisaation neuvosto hyväksyi marraskuussa 2016 ITER-hankkeen uuden
perusuran. Uusi perusura sisältää arvion, jonka mukaan ensimmäisen plasman 4
vaihe saavutetaan ja käyttövaihe alkaa viimeistään vuonna 2025 ja rakennusvaihe
saadaan päätökseen viimeistään vuonna 2035. Uuden perusuran mukaista
määräaikaa pidetään aikaisimpana tekniseltä kannalta mahdollisena ajankohtana.
Aiemman, vuodelta 2010 olevan perusuran mukaan rakennusvaihe olisi saatu
päätökseen vuonna 2020.

3

Tiettyjä seikkoja painottavaa kappaletta käytetään, jotta lukijoiden huomio saadaan
kiinnitettyä seikkaan, joka ei ole kirjanpidossa olennaisesti virheellinen mutta joka on siinä
määrin merkittävä, että se on perustavanlaatuinen käyttäjien tileistä saaman käsityksen
kannalta.

4

Ensimmäisen plasman vaihe on fuusiolaitoksen rakennusvaihe, joka mahdollistaa laitoksen
keskeisten komponenttien testaamisen. Lisäksi käyttövaihe alkaa tuosta hetkestä.
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o

F4E-yhteisyritys laati uudestaan laskelmat, jotka koskivat sen maksuosuutta
hankkeen rakennusvaiheessa. Tulokseksi saatiin 12 miljardia euroa, eli
maksuosuus suureni Euroopan unionin neuvoston vuonna 2010 hyväksymästä
6,6 miljardista eurosta (kumpikin määrä vuoden 2008 arvoin). Nämä tuoreet
arviot eivät sisällä varautumista ennakoimattomiin tapahtumiin, vaikka komissio
on katsonut, että jopa 24 kuukauden liikkumavara aikataulussa ja 10–20 prosentin
liikkumavara budjetissa olisi asianmukainen.

o

Euroopan unionin neuvosto antoi huhtikuussa 2018 5 komissiolle valtuudet
hyväksyä ITER-organisaation uusi perusura Euratomin puolesta ja vahvisti
sitoumuksensa siitä, että se antaa resursseja hankkeen käytettäväksi seuraavan
monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Tämä ei kuitenkaan rajoita mahdollisia
tulevista monivuotisista rahoituskehyksistä käytäviä neuvotteluja, joissa
määrätään tulevan rahoituksen yksityiskohdat.

o

Yhdistynyt kuningaskunta erosi 31. tammikuuta 2020 EU:sta ja Euratomista.
Siirtymäaika, jonka kuluessa on määrä neuvotella uusi kumppanuussopimus
Euratomin kanssa, päättyy 31. joulukuuta 2020. Neuvotteluiden tuloksilla voi olla
merkittävä vaikutus F4E-yhteisyrityksen ja ITER-hankkeen toimintaan
vuoden 2020 jälkeen.

o

Vaikka hankkeen rakennusvaiheeseen liittyvää yhteisyrityksen maksuosuutta
onkin hallinnoitu ja valvottu paremmin, riski siitä, että kustannukset kasvavat ja
hankkeen toteutus viivästyy verrattuna tämänhetkiseen hyväksyttyyn perusuraan,
on edelleen olemassa.

… tilien perustana olevista tuloista

27 Tilintarkastustuomioistuin antoi vakiomuotoiset (”puhtaat”) tarkastuslausunnot

kaikkien yhteisyritysten osalta tilinpäätösten perustana olevien tulojen laillisuudesta ja
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta) 31. joulukuuta 2019 päättyneeltä
varainhoitovuodelta. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että toimet olivat kaikilta
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

5

EU:n neuvoston vuonna 2010 hyväksymää 6,6 miljardin euron (vuoden 2008 arvoin) määrää
käytetään nyt enimmäismääränä, jonka yhteisyritys voi käyttää vuoteen 2020 mennessä.
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… tilien perustana olevista maksuista

28 Tilintarkastustuomioistuin antoi vakiomuotoiset (”puhtaat”) tarkastuslausunnot

kaikkien yhteisyritysten osalta tilinpäätösten perustana olevien maksujen laillisuudesta
ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta) 31. joulukuuta 2019 päättyneeltä
varainhoitovuodelta. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että toimet olivat kaikilta
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

29 Kaaviossa 6 esitetään yhteenveto tilintarkastustuomioistuimen lausunnoista,
jotka koskevat yhteisyritysten tilinpäätöksiä ja niiden perustana olevien toimien
(tulojen ja maksujen) laillisuutta ja asianmukaisuutta (sääntöjenmukaisuutta)
varainhoitovuosina 2017–2019.

Kaavio 6 – Yhteisyrityksiä koskevien Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuntojen kehitys vuosina
2017–2019
Yhteisyrityksiä koskevat
kahdeksan lausuntoa
Maksut
Tulot
Tilit

2017

2018

2019
Lausunnot
Vakiomuotoinen (puhdas)
Varauman sisältävä
Kielteinen

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Tilintarkastustuomioistuimen huomautuksissa puututaan
parannuksia edellyttäviin osa-alueisiin

30 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi lisäksi erinäisiä parannustarpeita seuraavilla

aloilla: talousarvio- ja varainhallinto, luontoissuorituksina maksetut rahoitusosuudet,
avustusmaksuihin liittyvä sisäisen valvonnan ja seurannan järjestelmä,
hankintamenettelyt, henkilöstöresurssit ja moitteeton varainhoito. Nämä seikat eivät
kuitenkaan aseta tilintarkastustuomioistuimen lausuntoja kyseenalaisiksi.
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Maksujen vuotuisessa suunnittelussa ilmenee yhä puutteita

31 Yhteisyritysten on suunniteltava merkittäviä monivuotisia

tutkimusavustushankkeita, ja tämä oli edelleenkin tärkein tekijä, joka vaikeutti
maksumäärärahojen suunnittelua ja seurantaa. Käyttämättömät maksumäärärahat
voidaan yhteisyrityksen tarpeiden mukaisesti sisällyttää seuraavien kolmen
varainhoitovuoden talousarvioihin. Käyttämättä olevien maksumäärärahojen määrä,
joka liittyi Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeisiin, kasvoi merkittävästi BBIyhteisyrityksessä vuoden 2019 loppuun mennessä. Tämä johtui pääasiassa
odottamattomista hankkeiden viivästyksistä vuonna 2019. Alhainen
maksumäärärahojen käyttöaste (alle 50 prosenttia), joka liittyi seitsemännen
puiteohjelman hankkeisiin ECSEL-yhteisyrityksessä, johtui pääasiassa siitä, että
kansalliset rahoitusviranomaiset toimittivat viiveellä hankkeiden päättymiseen liittyviä
lausuntoja seitsemännen puiteohjelman käynnissä olevista toimista.

Yhteisyritykset saavuttivat seitsemännen puiteohjelman ja TEN-Ttoimien osalta 90 prosentin toteutusasteen

32 Yhteisyritykset SESAR, Clean Sky, IMI, FCH ja ECSEL toteuttivat seitsemännen

puiteohjelman ja TEN-T-ohjelman toimia (monivuotinen rahoituskehys 2007–2013).
Yhteisyrityksiä, jotka vielä vuonna 2019 olivat päätösvaiheessa seitsemänteen
puiteohjelmaan kuuluvien toimiensa toteuttamisessa, oli vain kolme (IMI, FCH ja
ECSEL). Tällaisia toimia koskevat osakkaiden rahoitusosuudet vastasivat vuoden 2019
lopussa keskimäärin 90:tä prosenttia yhteisyritysten perustamisasetuksissa asetetuista
rahoitusosuustavoitteista (ks. taulukko 1).
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Taulukko 1 – Seitsemäs puiteohjelma ja TEN-T-ohjelma – Osakkaiden rahoitusosuudet (miljoonaa euroa)

EU

700,0
800,0
1 000,0
470,0

Muut
osakkaat

Yhteensä

Osakkaiden rahoitusosuudet
(tilanne 31.12.2019)
Seitsemättä
puiteohjelmaa
toteuttavat
yhteisyritykset
SESAR 1
Clean Sky 1
IMI 1
FCH 1

1 284,3
600,0
1 000,0
470,0

1 984,3
1 400,0
2 000,0
940,0

655,5

1 784,4

ECSEL
2 439,9 (Artemisin ja
Eniacin osalta)

3 625,5

5 138,7

8 764,2

Lähde: Yhteisyritysten toimittamat tiedot.

Yhteensä

EU

Muut
osakkaat

Yhteensä

Toteuttamisaste

Osakkaiden rahoitusosuudet
(perustamisasetuksen mukaan)

634,1
800,0
924,8
421,5

1 100,5
607,9
780,2
450,4

1 734,6
1 407,9
1 705,0
871,9

87 %
101 %
85 %
93 %

655,5

1 551,9

2 207,4

90 %

3 435,9

4 491,0

7 926,9

90 %
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33 SESAR-yhteisyrityksen osakkaat olivat vuoden 2019 loppuun mennessä

maksaneet käteissuorituksia liikaa 30,7 miljoonaa euroa. Tästä määrästä
23,8 miljoonaa euroa koostuu käyttämättä jääneistä seitsemännen puiteohjelman
käteissuorituksista. Koska ei ole olemassa mitään käytännöllistä ratkaisua, jolla näiden
varojen takaisinmaksua voitaisiin aikaistaa, kyseinen määrä jää yhteisyrityksen haltuun
eikä sitä voida käyttää tutkimushankkeisiin.

Joidenkin yhteisyritysten vauhti Horisontti 2020 -toimien
toteuttamisessa on hiipunut

34 Seitsemän yhteisyritystä (SESAR, Clean Sky, IMI, FCH, ECSEL, BBI ja S2R) toteuttaa

Horisontti 2020 -toimia. Yhteisyritysten elinkaari on kymmenen vuotta (2014–2024).
Vuoden 2019 lopussa Horisontti 2020 -puiteohjelman toimien toteuttamiskausi oli
pidemmällä kuin puolessavälissään. Yhteisyritykset olivat tuolloin toteuttaneet
keskimäärin 51 prosenttia ohjelman toimista ja niihin liittyvistä täydentävistä toimista,
taikka 44 prosenttia, jos täydentäviä toimia ei lasketa mukaan. Joidenkin
yhteisyritysten ohjelmat eivät kuitenkaan edistyneet odotetulla tavalla, ja niinpä
näiden yhteisyritysten rahoitusosuudet olivat jäämässä jälkeen perustamisasetusten
mukaisista tavoitteista (ks. taulukko 2).

35 Neljän yhteisyrityksen (Clean Sky, FCH, BBI ja S2R) perustamisasetuksissa

säädetään, että yksityiset osakkaat tekevät luontoissuorituksia sellaisina täydentävinä
toimina, jotka eivät kuulu yhteisyritysten työsuunnitelmiin mutta jotka sisältyvät
yhteisyritysten tavoitteiden piiriin (In-kind contributions for Additional Activities,
IKAA). Asetuksissa vahvistetaan, kuinka paljon luontoissuorituksia on vähintään
tehtävä Horisontti 2020 -puiteohjelman päättymiseen mennessä. Kuten taulukosta 2
käy ilmi, vuoden 2019 lopussa yksityisten osakkaiden rahoitusosuudet liittyivät
pääasiassa sellaisiin osakkaiden ilmoittamiin omiin kuluihin, jotka koskivat täydentäviä
toimia. Täydentäviin toimiin kohdennettuja luontoissuorituksia ei ole pakko mainita
tilinpäätöksessä, joten tilintarkastustuomioistuimen tarkastus ei kata niitä.
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36 Yksityisten kumppaneiden rahoitusosuudet olivat vuoden 2019 lopussa

5,1 miljardia euroa (eli 52 prosenttia sovitusta rahoitusosuuksien kokonaismäärästä,
9,8 miljardista eurosta). Kyseinen toteutunut määrä käsittää 2,4 miljardin euron
luontoissuoritukset 6 yhteisyritysten omiin operatiivisiin toimiin (In-kind contributions
for Operational Activities, IKOP) Horisontti 2020 -puiteohjelmassa sekä
2,7 miljardin euron luontoissuoritukset täydentäviin toimiin (IKAA). Näin ollen
yksityisten osakkaiden toteutusaste IKOP-rahoitusosuuksien osalta oli keskimäärin
36 prosenttia yhteisyritysten perustamisasetusten mukaisista tavoitteista, kun taas
IKAA-rahoitusosuuksien toteutusaste oli lähellä 85:tä prosenttia (ks. taulukko 2).

6

Tästä määrästä vain noin 0,9 miljardia euroa (38 prosenttia) oli varmennettu vuoden 2019
loppuun mennessä.
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Taulukko 2 – Horisontti 2020 -puiteohjelma – Osakkaiden rahoitusosuudet (miljoonaa euroa)

585,0

1 000,0

1 755,0

1 228,5

1 638,0

1 425,0

665,0

95,0

1 185,0

1 657,5

975,0
398,0
7 201,0

975,0
350,0
6 731,0

Ei
sovelleta
965,3
Ei
sovelleta
285,0
Ei
sovelleta
1 755,0
120,0
3 125,3

Horisontti 2020 puiteohjelmaa
toteuttavat
yhteisyritykset

EU

IKOP
IKOP
raportoitu,
validoitu
ei validoitu

1 585,0

SESAR 2020

331,0

186,5

179,3

3 948,8

Clean Sky 2

1 139,7

292,7

320,1

3 063,0

IMI2

423,7

232,1

144,2

1 045,0

FCH2

420,0

5,4

32,7

2 842,5

ECSEL

681,5

117,4

705,4

3 705,0
868,0
17 057,3

BBI
S2R
Yhteensä

414,6
221,7
3 632,2

29,9
76,8
940,8

52,0
74,6
1 508,3

IKAA

Ei
sovelleta
899,9
Ei
sovelleta
667,0
Ei
sovelleta
916,1
182,5
2 665,5

Yhteensä

Toteuttamisaste
pois lukien IKAA

EU

Muut
Muut
osakkaat osakkaat Yhteensä
IKOP, 1) IKAA, 2)

Osakkaiden rahoitusosuudet
(tilanne 31.12.2019)

Toteuttamisaste
sis. IKAA

Osakkaiden rahoitusosuudet
(perustamisasetuksen mukaan)

696,8

44 %

44 %

2 652,4

67 %

59 %

800,0

26 %

26 %

1 125,1

108 %

60 %

1 504,3

53 %

53 %

1 412,6
555,7
8 746,9

38 %
64 %
51 %

25 %
50 %
44 %

1) IKOP = Luontoissuoritukset yhteisyritysten operatiivisiin toimiin (In-kind contributions to the JU's operational activities).
2) IKAA = Luontoissuoritukset täydentäviin toimiin, jotka eivät sisälly yhteisyrityksen työsuunnitelmaan (In-kind contributions to additional activities
outside of the JU's work plan).
Lähde: Yhteisyritysten toimittamat tiedot.
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37 Vaikka BBI-yhteisyrityksen perustamisasetusta muutettiin vuonna 2018

nimenomaan sitä varten, että teollisuutta edustavat osakkaat voisivat tehdä
käteissuorituksista selkoa hankekohtaisesti, on edelleen olemassa suuri riski siitä, että
teollisuutta edustavat osakkaat eivät operatiivisten toimien kustannuksiin
tarkoitettujen käteissuoritusten osalta saavuta vähimmäismäärää (182,5:tä miljoonaa
euroa) ennen BBI-ohjelman loppua. Tästä syytä komissio (tutkimuksen ja innovoinnin
pääosasto) päätti vuoden 2018 lopussa, että yhteisyrityksen 205 miljoonan euron
suuruista varainhoitovuoden 2020 talousarviota supistetaan 140 miljoonalla eurolla.

38 Vuoden 2019 loppuun mennessä yhteisyritykset olivat jo saattaneet päätökseen
suurimman osan niistä ehdotuspyyntömenettelyistä, joiden avulla ne toteuttivat
tehtäväkseen saamiaan Horisontti 2020 -toimia (ks. taulukko 3).

Taulukko 3 – Sidottu yhteisyritysten yhteisrahoitus Horisontti
2020 -puiteohjelmassa (miljoonaa euroa)
Avustuksia myönnetty / sopimuksia
allekirjoitettu
(tilanne 31.12.2019)

EU:n maksuosuudet
(perustamisasetusten mukaan)

EU yhteensä
585,0
1 755,0
1 638,0
665,0
1 185,0
975,0
398,0
7 201,0

Yhteisyrityksen
Yhteisyrityksen
yhteisrahoituksen
hallintokulut
enimmäismäärä
29,3
39,0
42,6
19,0
15,3
29,3
13,5
187,9

555,8
1 716,0
1 595,4
646,0
1 169,7
945,8
384,5
7 013,1

Horisontti
2020:tä
toteuttavat
yhteisyritykset
SESAR 2020
Clean Sky 2
IMI 2
FCH 2
ECSEL
BBI
S2R
Yhteensä

Yhteisyrityksen
yhteisrahoitusta
sidottu

Ohjelman
toteuttamisaste

498,5
1 523,7
1 190,6
536,7
832,8
594,3
300,2
5 476,8

90 %
89 %
75 %
83 %
71 %
63 %
78 %
78 %

Lähde: Yhteisyritysten toimittamat tiedot.

Avustusmaksuihin sovelletut sisäiset kontrollit olivat tavallisesti
vaikuttavia

39 Yhteisyritykset ovat ottaneet käyttöön luotettavat rahoitusta ja operatiivista

toimintaa koskevat ennakkotarkastusmenettelyt, jotka perustuvat
asiakirjatarkastuksiin. Yhteisyritysten on pantava täytäntöön komission uusi sisäisen
valvonnan kehys, jonka perustana on 17 sisäisen valvonnan periaatetta. Vuoden 2019
loppuun mennessä yhteisyritykset ECSEL-yhteisyritystä lukuun ottamatta olivat
panneet täytäntöön uuden sisäisen valvonnan kehyksen ja kehittäneet keskeisiä
valvontaindikaattoreita kaikkien sisäisen valvonnan periaatteiden osalta. Näin
yhteisyritykset pyrkivät arvioimaan kontrollitoimintojensa vaikuttavuutta ja
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havaitsemaan valvontapuutteita. Käyttöön otetun sisäisen valvonnan kehyksen
hyödyntäminen olisi kuitenkin nähtävä jatkuvana prosessina, jonka laatu riippuu
yhteisyritysten keskeisten valvontaindikaattoreiden ja vuotuisten itsearviointien
jatkuvasta parantamisesta.

40 Yhteisyritykset (pois lukien ECSEL) raportoivat vuoden 2019 lopussa käytettävissä

olleiden jälkitarkastustulosten perusteella, että seitsemänteen puiteohjelmaan liittyviä
avustusmaksuja koskeva jäännösvirhetaso jää alle kahden prosentin olennaisuusrajan.
ECSEL-yhteisyritys puolestaan ei voi laskea seitsemännen puiteohjelman maksujen
osalta vain yhtä jäännösvirhetasoa, sillä osallistujavaltioiden kansallisten
rahoitusviranomaisten soveltamat menetelmät ja menettelyt vaihtelevat
huomattavasti. Tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto kuitenkin määritti koko
seitsemännen puiteohjelman jäännösvirhetasoksi vuoden 2019 lopussa
3,52 prosenttia. ECSEL-yhteisyrityksessä seitsemännen puiteohjelman maksujen
prosenttiosuus oli vuonna 2019 pieni, noin 11 prosenttia, minkä vuoksi
jäännösvirhetason katsotaan yhteisyrityksen operatiivisten maksujen kokonaismäärän
osalta jäävän vuonna 2019 olennaisuusrajan alapuolelle.

41 Kaikki Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeita toteuttavat yhteisyritykset

raportoivat, että kyseisen puiteohjelman avustusmaksuja koskeva jäännösvirhetaso jää
alle kahden prosentin olennaisuusrajan. Johtopäätös perustui tuloksiin, jotka oli
vuoden 2019 loppuun mennessä saatu komission yhteisen tarkastustoiminnon
(Common Audit Service, CAS) tekemistä jälkitarkastuksista.

Edunsaajien luona tehdyssä tilintarkastustuomioistuimen
tarkastuksessa, jossa käytiin läpi vuoden 2019 avustusmaksuista
poimittu otos, saatiin vahvistus niille jälkitarkastusten tuloksille, jotka
koskivat ilmoitettuja henkilökustannuksia

42 Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkasti vuoden 2018 ja 2019 osalta

jälkitarkastukset, joita yhteinen tarkastustoiminto ja sen toimeksiannosta toimivat
ulkopuoliset tarkastajat olivat tehneet. Tilintarkastustuomioistuin teki tarkastuksensa
otannan perusteella. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa paljastui
menetelmiin liittyviä eroja ja tarkastusten laatuun liittyviä puutteita, joiden
seurauksena Horisontti 2020 -maksujen virhetaso oli arvioitu liian pieneksi. Asiaa
selostetaan varainhoitovuosilta 2018 ja 2019 annettujen Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomusten ao. luvuissa 7. Lisäksi jäännösvirhetaso,

7

Ks. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukset varainhoitovuosilta 2018
(5. luku, kohdat 5.31–5.34) ja 2019 (4. luku, kohdat 4.28 ja 4.29), joiden mukaan yhteinen
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joka on ilmoitettu Horisontti 2020 -puiteohjelmaa toteuttavien seitsemän
yhteisyrityksen vuotuisissa toimintakertomuksissa, ei ole suoraan verrattavissa siihen
komission tutkimusmenoja koskevaan virhetasoon, jonka Euroopan
tilintarkastustuomioistuin on julkaissut vuosikertomuksessaan varainhoitovuodelta
2019 8.

43 Edellä sanotun vuoksi tilintarkastustuomioistuin mukautti tarkastustapaansa

vuoden 2019 osalta ja täydensi jälkitarkastuksista saatua varmuutta edunsaajien luona
tehdyllä yksityiskohtaisella tarkastuksella (aineistotarkastuksella). Tarkastuksen
kohteena oli yhteisyritysten maksutapahtumista poimittu otos. Tarkastetut
tapahtumat valittiin satunnaisotannalla (rahayksikköön perustuvalla otannalla)
kaikkien niiden väli- ja loppumaksujen perusjoukosta, jotka seitsemän yhteisyritystä
olivat suorittaneet vuoden 2019 aikana toteuttaessaan seitsemättä puiteohjelmaa ja
Horisontti 2020 -puiteohjelmaa. Tilintarkastustuomioistuimen yksityiskohtaisessa
tarkastuksessa saatiin vahvistus sille, että ilmoitettuihin henkilöstökuluihin liittyi
systeemisiä virheitä. Myös jälkitarkastuksia tehneet tarkastajat olivat havainneet nämä
virheet ja raportoineet niistä.

tarkastustoiminto laskee kunkin tarkastamansa Horisontti 2020 -tapahtuman edustavan
virheprosentin siten, että laskelman perustana on kuluilmoituksen kokonaismäärä eikä
niinkään niiden kuluerien määrä, jotka on poimittu yksityiskohtaista tarkastusta ja
toimenpiteiden uudelleen suorittamista varten. Tämä ei vastaa
tilintarkastustuomioistuimen laskentamenetelmää.
8

Yhteisyritysten laskema jäännösvirhetaso sisältää oikaisut, jotka on tehty kaikissa
tarkastetuissa maksuissa havaittujen virheiden perusteella. Lisäksi se sisältää systeemisten
virheiden oikaisut sellaisten maksujen osalta, jotka tarkastuksen kohteena olevat
edunsaajat ovat suorittaneet mutta joita ei ole tarkastettu (ns. oikaisun laajentaminen).
Tämä laskentamenetelmä perustuu jälkitarkastusten tuloksiin ja vastaa niitä malleja, jotka
yhteinen tarkastustoiminto on esittänyt Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevassa
jälkitarkastusstrategiassaan. Laskentamenetelmä ei vastaa tapaa, jolla Euroopan
tilintarkastustuomioistuin laskee virhetason.
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Hankintoihin sekä henkilöstö- ja hankehallintoon liittyvät puutteet
vaarantavat F4E-yhteisyrityksen toiminnan vaikuttavuuden

44 Tilintarkastustuomioistuin teki sääntöjenmukaisuuden tarkastuksen sellaisiin F4E-

yhteisyrityksen hankintamenettelyihin, jotka koskivat raha-arvoltaan suuria
sopimuksia. Tarkastajat havaitsivat puutteita hankintojen suunnittelu- ja
arviointiprosessissa. Puutteet ovat voineet saada jotkin potentiaaliset alihankkijat
luopumaan tarjouksen jättämisestä.

45 Kahdeksannessa F4E-yhteisyritystä koskevassa vuotuisessa arvioinnissa

asiantuntijapaneeli toi esiin useita ongelmia ja riskejä ylemmän johdon ja
yrityskulttuurin tasolla. Lisäksi paneeli havaitsi, että F4E-yhteisyritys käyttää yhä
enemmän tilapäistyövoimaa ja vuokrahenkilöstöä. Näin se pyrkii kompensoimaan
henkilöstötaulukon rajoituksia, jotka koskevat henkilöstösääntöjen alaista henkilöstöä.
Tilapäistyövoimaa ja vuokrahenkilöstöä käytetään myös tehtävissä, joiden katsotaan
kuuluvan yhteisyrityksen ydinosaamiseen. Vuonna 2019 tilapäistyövoimasta ja
vuokrahenkilöstöstä koostuvien henkilöstöresurssien määräksi arvioitiin 289 henkilöä.
Tämä vastasi 62:ta prosenttia siitä henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön määrästä,
joka oli vahvistettu henkilöstötaulukossa.

46 F4E-yhteisyrityksen hallintoneuvoston nimittämä erityistyöryhmä tarkisti vuonna

2019 yhteisyrityksen tämänhetkisen raportointijärjestelmän ja ehdotti, että otettaisiin
käyttöön ansaitun arvon hallintaa (Earned Value Management, EVM) koskeva
järjestelmä 9. Yhteisyrityksen hallintoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.
EVM-järjestelmää koskevassa ehdotuksessa ei kuitenkaan oteta huomioon kaikkia
riippumattomien asiantuntijoiden suosituksia. Siinä ei myöskään anneta selkeää tietoa
siitä, kuinka paljon teknistä edistystä on tähän mennessä toteutuneiden kulujen avulla
saatu aikaan, kun asiaa tarkastellaan kaikkien niiden F4E-yhteisyrityksen velvoitteiden
valossa, jotka koskevat ITER-hankkeen toteuttamista.

9

Ansaitun arvon hallinnan järjestelmä (EVM) auttaa hankkeiden hallinnoijia mittamaan
tuloksellisuutta. Kyseessä on järjestelmällinen hankkeen seurantaprosessi, jossa tehtyä
työtä verrataan suunniteltuun työhön siinä tarkoituksessa, että hankkeen etenemiseen
liittyvät poikkeamat saadaan näkyviin. EVM-järjestelmällä valvotaan kuluja ja aikataulua ja
tuotetaan määrällisiä tietoja hankkeita koskevaa päätöksentekoa varten. Hankkeen
perusura on keskeinen EVM-järjestelmän komponentti, jota käytetään lähtökohtana
kaikkien järjestelmään liittyvien toimien osalta.
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Aiempien vuosien tarkastushavaintojen seuranta

47 Useimmissa tapauksissa yhteisyritykset ovat suorittaneet korjaavia toimenpiteitä
tilintarkastustuomioistuimen edellisten vuosien erityisvuosikertomuksissa esittämien
huomautusten ja kommenttien perusteella. Kaaviosta 7 käy ilmi, että vuoden 2018
lopussa avoinna olleiden 26 huomautuksen osalta oli vuoden 2019 aikana tehty
korjaavia toimia, joiden ansiosta vuoden 2019 loppuun mennessä 20 huomautusta
(77 prosenttia) oli saatu päätökseen ja kuusi huomautusta (23 prosenttia) oli edelleen
avoinna 10. Lisätietoja esitetään tämän vuosikertomuksen 3. luvun liitteissä.

Kaavio 7 – Yhteisyritysten jatkotoimet, jotka on toteutettu aiempien
vuosien huomautusten perusteella

Kesken
23 %

Toteutettu
77 %

Toteutettu

Kesken

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

10

Huom. Kaikki aiempien vuosien huomautukset, jotka koskivat yhteisyrityksiä Clean Sky, IMI,
FCH ja F4E, oli saatu päätökseen niiden korjaavien toimien ansiosta, joita yhteisyritykset
olivat vuotta 2019 koskevaan tarkastukseen mennessä toteuttaneet.
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Muut yhteisyrityksiä koskevat
tarkastukset ja yleisluontoiset
arvioinnit
48 Yhteisyritysten tilinpäätöksiä käsittelevän vuotuisen tarkastuskertomuksen lisäksi

tilintarkastustuomioistuin julkaisi vuoden 2019 mittaan joukon yhteisyrityksiin liittyviä
erityiskertomuksia ja katsauksia (ks. kaavio 8).
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Kaavio 8 – Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustulokset muissa viimeaikaisissa yhteisyrityksiin liittyvissä
kertomuksissa ja katsauksissa
Aihekohtainen katsaus 2019:
Energian varastointia koskeva EU:n tuki

Tässä aihekohtaisessa katsauksessa kuvataan ja analysoidaan,
mitä EU tekee energian varastointiteknologioiden alalla.
Kyseiset teknologiat tarjoavat joustavan vastauksen
epätasapainoihin, jotka johtuvat vaihtelevien uusiutuvien
energialähteiden, kuten aurinko- ja tuulienergian, osuuden
kasvusta sähköverkossa. Tilintarkastustuomioistuin keskittyi
EU:n talousarviosta rahoitettuihin investointeihin. Tarkastajat
havaitsivat, että EU:n tukeen, joka koski energian
varastointiteknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa, liittyi
seitsemän keskeistä haastetta.
Komissio tiedostaa sen, että vaikuttava tutkimus ja innovointi
ovat tärkeitä, kun EU:n energiajärjestelmän muutosta
vauhditetaan ja kun lupaavia uusia vähähiilisiä teknologioita
tuodaan markkinoille. Vuoden 2014 ja lokakuun 2018 välillä
komission tärkeimmästä tutkimusohjelmasta eli
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta myönnettiin 1,34 miljardia
euroa hankkeisiin, jotka liittyivät sähkövarastoihin tai
vähähiiliseen liikenteeseen. Tilintarkastustuomioistuin totesi,
että komissio on yksinkertaistanut Horisontti 2020 puiteohjelmaa, mutta EU:n tutkimusrahoituksen
monimutkaisuutta voitaisiin edelleen vähentää ja
innovatiivisten yritysten osallistumista edelleen lisätä.
Vaarana on myös, ettei EU ole tukenut riittävästi
innovatiivisten energian varastointiratkaisujen saattamista
markkinoille.
Tarkastusten johtopäätöksiin, niihin liittyviin suosituksiin
ja tarkastuskohteiden vastauksiin voi tutustua tarkemmin
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen verkkosivulla
eca.europa.eu.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen
erityiskertomus 11/2019:
Ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamista
koskeva EU:n sääntely on luonut lisäarvoa,
mutta rahoitus on ollut pitkälti tarpeetonta
– SESARin käyttöönotto
EU käynnisti vuonna 2005 SESAR-ohjelman, jonka
tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja nykyaikaistaa
ilmaliikenteen hallintajärjestelmiä ja -menettelyitä kaikkialla
Euroopassa. Näitä järjestelmiä on perinteisesti kehitetty
kansallisella tasolla. EU on sitonut SESARiin kaikkiaan 3,8
miljardia euroa vuosille 2005–2020. Määrästä 2,5 miljardia
euroa korvamerkittiin SESARiin liittyvien järjestelmien ja
menettelyiden käynnistämistä koskevaan tukeen.
Tarkastuksessa arvioitiin EU:n osallistumista SESARjärjestelmän käyttöönottovaiheeseen. SESAR-järjestelmä
muodostaa yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan EUaloitteen teknologisen pilarin. Tilintarkastustuomioistuin
totesi, että yhteisiin hankkeisiin perustuvat EU:n
sääntelytoimet ovat tuottaneet lisäarvoa.
Tilintarkastustuomioistuin kuitenkin havaitsi myös, että EU:n
rahoitus ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamiselle oli
pitkälti tarpeetonta ja että rahoituksen hallinnoinnissa on
joitakin puutteita. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin esitti
Euroopan komissiolle joukon suosituksia, joiden tarkoituksena
on parantaa komission ilmaliikenteen hallintaan osoittamaa
tukea.

Tarkastusten johtopäätöksiin, niihin liittyviin suosituksiin
ja tarkastuskohteiden vastauksiin voi tutustua tarkemmin
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen verkkosivulla
eca.europa.eu.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen
erityiskertomus 2/2020:
Pk-yritysten rahoitusväline toiminnassaan:
vaikuttava ja innovatiivinen ohjelma, jolla on
myös haasteita
Pienille ja keskisuurille yrityksille kohdennettu EU:n väline (pkväline) perustettiin tutkimuksen Horisontti 2020 -puiteohjelmassa.
Pk-välineen tehtävänä on tukea innovointia pienissä ja keskisuurissa
yrityksissä (pk-yritykset). Välineen tavoitteena on kehittää ja
hyödyntää pk-yritysten potentiaalia pienentämällä alkuvaiheen
suuririskisten hankkeiden rahoitusvajetta ja lisäämällä
tutkimustulosten kaupallistamista yksityisellä sektorilla. Väline on
suunnattu EU:ssa ja 16 assosioituneessa maassa toimiville
innovatiivisille pk-yrityksille. Pk-välineen kokonaismäärärahat
vuosiksi 2014–2020 ovat kolme miljardia euroa. Välineestä
myönnetään avustuksia erittäin lupaaville yrityksille.
Tarkastajat selvittivät seuraavia kysymyksiä: Kohdistuiko pk-välineen
toiminta oikean tyyppisiin pk-yrityksiin? Oliko pk-välineen
maantieteellinen kattavuus laaja? Olivatko sen valintamenettelyt
vaikuttavia? Oliko pk-välineeseen kohdistuva komission seuranta
riittävää?
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että pk-välineen tuki pk-yritysten
innovaatiohankkeiden kehittämiselle oli vaikuttavaa. Tarkastajien
havaintojen mukaan on kuitenkin olemassa riski, että pk-välineellä
rahoitetaan joitakin pk-yrityksiä, jotka olisivat voineet saada
rahoituksensa markkinoilta. Lisäksi yritysten osallistuminen pkvälineeseen vaihtelee huomattavasti osallistujamaittain, ja se, että
hylättyjä ehdotuksia jätetään uudelleen, vie alati suurenevan
määrän hallinto- ja arviointiresursseja tuomatta lainkaan lisäarvoa.

Tarkastusten johtopäätöksiin, niihin liittyviin suosituksiin
ja tarkastuskohteiden vastauksiin voi tutustua tarkemmin
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen verkkosivulla
eca.europa.eu.
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