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Akronymer 
Listen over akronymer omfatter EU-fællesforetagenderne og andre EU-organer, der er 
behandlet i denne beretning. 

Akronym Fuldt navn 

ABAC Kommissionens centrale system for finansielle oplysninger om 
periodiseret regnskabsføring 

Ares Kommissionens centrale dokumentstyringssystem 

Artemis Fællesforetagendet Artemis til gennemførelse af det fælles 
teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer 

BBI Fællesforetagendet for biobaserede industrier  

CAS Kommissionens GD RTD's fælles revisionstjeneste 

CEF Connecting Europe-faciliteten 

COMPASS Kommissionens centrale eGrant-platform for tilskudsforvaltning 

COSO The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission 

CS Fællesforetagendet Clean Sky 

GD RTD  Generaldirektoratet for Forskning og Innovation 

EASA Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur 

ECSEL Fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for 
europæisk lederskab  

ENIAC European Nanoelectronics Initiative Advisory Council 

EIT  Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi  

EU Den Europæiske Union 

EUAN EU-agenturernes netværk 

Euratom Det Europæiske Atomenergifællesskab 

EuroHPC Fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling  
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Akronym Fuldt navn 

EVM Earned Value Management 

RP7 Syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling 
(2007-2013) 

F4E Fællesforetagendet Fusion for Energy  

BCB Fællesforetagendet for brændselsceller og brint  

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

IKT Informations- og kommunikationsteknologi 

IFAC Den Internationale Revisorsammenslutning  

IKAA Bidrag i naturalier til supplerende aktiviteter 

IKOP Bidrag i naturalier til operationelle 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 

ITER-IO Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER 

FFR Flerårig finansiel ramme 

MUS Pengeenhedsstikprøvemetode 

OLAF Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig 

PMO Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle 
Rettigheder 

S2R Fællesforetagendet Shift2Rail (det europæiske jernbaneinitiativ)  
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Akronym Fuldt navn 

SESAR Fællesforetagendet til 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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revision 
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Indledning 
1.1. Den Europæiske Revisionsret er den eksterne revisor af Den Europæiske Unions 
finanser1. I denne egenskab fungerer vi som den uafhængige beskytter af EU-
borgernes finansielle interesser ved at bidrage til at forbedre EU's økonomiske 
forvaltning. Flere oplysninger om vores arbejde kan findes i vores aktivitetsrapporter, 
vores årsberetninger om gennemførelsen af EU-budgettet, vores særberetninger, 
vores analyser og vores udtalelser om ny eller ajourført EU-lovgivning eller om andre 
afgørelser med betydning for den økonomiske forvaltning. 

1.2. EU-fællesforetagenderne er offentlig-private partnerskabsorganer oprettet i 
medfør af artikel 187 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) 
eller, hvad angår fællesforetagendet Fusion for Energy (F4E), artikel 45 til 51 traktaten 
om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom), og inden for vores 
mandat undersøger vi deres årsregnskaber og de underliggende transaktioner. 

1.3. Denne beretning præsenterer resultaterne af vores revision af 
fællesforetagenderne for regnskabsåret 2020. Beretningen er struktureret som følger: 

o Kapitel 1 beskriver fællesforetagenderne og vores revision. 

o Kapitel 2 præsenterer de samlede resultater af revisionen. 

o Kapitel 3 indeholder for hvert af de ni fællesforetagender en revisionserklæring 
med vores erklæringer og bemærkninger om, for det første, rigtigheden af deres 
regnskaber og, for det andet, lovligheden og den formelle rigtighed af de 
underliggende transaktioner, samt med oplysninger og bemærkninger, der ikke 
rejser tvivl om disse erklæringer. 

1.4. Vores revision af fællesforetagenderne vedrørende det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2020, bekræftede samlet set de positive resultater fra 
de foregående år. I vores revisionserklæringer vedrørende de enkelte 
fællesforetagender har vi: 

o for alle ni fællesforetagender afgivet erklæringer uden forbehold (blanke 
erklæringer) om regnskabernes rigtighed 

                                                    
1 Artikel 285-287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), EUT C 326 af 

26.10.2012, s. 169-171. 
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o for alle ni fællesforetagender afgivet erklæringer uden forbehold (blanke 
erklæringer) om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der 
ligger til grund for regnskaberne. 

1.5. Ikke desto mindre har vi omtalt muligheder for forbedring i punkterne om 
andre forhold og i de bemærkninger, der ikke rejser tvivl om erklæringerne. 
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EU-fællesforetagenderne 

Offentlig-private partnerskaber som et effektivt værktøj til at 
fremme forskning og innovation i Europa 

1.6. Fællesforetagender er partnerskaber mellem Kommissionen på den ene side og 
partnere fra industrien - og somme tider også partnere fra forskningsmiljøet eller 
mellemstatslige organisationer - på den anden side. De skal støtte markedsdrevne 
projekter inden for strategiske forsknings- og innovationsområder og er oprettet til 
dette formål i medfør af artikel 187 i TEUF eller, hvad angår fællesforetagendet F4E, 
artikel 45-51 i Euratomtraktaten. Figur 1.1 viser de ni fællesforetagender og de 
specifikke forsknings- og innovationsområder, som de opererer inden for. 



11 

 

Figur 1.1 - EU-fællesforetagenderne 

 
Kilde: Revisionsretten. 

1.7. Som særskilte juridiske personer vedtager fællesforetagenderne deres egen 
forskningsdagsorden, og de tildeler selv finansiering, hovedsagelig efter indkaldelser af 
forslag. Undtagelserne er F4E, som er ansvarligt for EU's bidrag til projektet 
vedrørende den internationale termonukleare forsøgsreaktor (ITER), og 
fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling (EuroHPC), der 
hovedsagelig iværksætter udbud vedrørende erhvervelse og vedligeholdelse af 
europæiske supercomputere. 

DIGITALISERING
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1.8. Under det syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (RP7) 
vedtog Rådet på grundlag af et forslag fra Kommissionen forordningerne om oprettelse 
af de første seks fællesforetagender vedrørende: forskning i lufttrafikstyring i det 
fælles europæiske luftrum (SESAR), Clean Sky (CS), initiativet om innovative 
lægemidler (IMI), brændselsceller og brint (BCB), nanoelektronik (ENIAC) og indlejrede 
systemer (Artemis).  

1.9. I 2014 blev alle de fællesforetagender, der var oprettet under RP7, forlænget 
med yderligere ti år (dvs. indtil 2024) under Horisont 2020-programmet, og EU's 
samlede finansielle bidrag til fællesforetagenderne fordobledes. Endvidere blev der 
oprettet to nye fællesforetagender - vedrørende biobaserede industrier (BBI) og 
Shift2Rail (S2R) - mens Artemis og ENIAC blev slået sammen til fællesforetagendet for 
elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (ECSEL) (jf. figur 1.2). 

Figur 1.2 - EU-fællesforetagendernes udvikling 

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

1.10. Fællesforetagenderne er forskellige med hensyn til forsknings- og 
innovationsområder, mål og finansiering. Tabel 1.1 er en oversigt over de ni 
eksisterende fællesforetagender. 

OVERGANG TIL 
UAFHÆNGIGHED

OVERGANG TIL 
UAFHÆNGIGHED

OVERGANG TIL 
UAFHÆNGIGHED

OVERGANG TIL 
UAFHÆNGIGHED

OVERGANG TIL 
UAFHÆNGIGHED

OVERGANG TIL 
UAFHÆNGIGHED

OVERGANG TIL 
UAFHÆNGIGHED

OVERGANG TIL 
UAFHÆNGIGHED
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Tabel 1.1 - Oversigt over EU-fællesforetagenderne 

Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra fællesforetagenderne. 

Fællesforetagenderne under Horisont 2020 

1.11. Disse fællesforetagender gennemfører specifikke dele af Horisont 2020's
forsknings- og innovationsstrategi inden for transport, energi, sundhed, biobaserede 
industrier og elektronikkomponenter og -systemer. 

1.12. Fællesforetagendet Clean Sky (CS) udvikler nye generationer af mere
miljøvenlige luftfartøjer. Blandt dets vigtigste resultater hidtil kan nævnes 
demonstrationsanlægget for dets åbne rotor, laminære vinger, innovative rotorblade 
og en højtryksmotor til lette helikoptere, innovative isdetektorsensorer og avancerede 
luftfartselektroniksystemer. 

1.13. Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler (IMI)
fremskynder udviklingen af innovative lægemidler, især på områder, hvor der er et 
uopfyldt medicinsk eller socialt behov. Blandt dets vigtigste resultater hidtil kan 
nævnes et paneuropæisk netværk af hundredvis af hospitaler og laboratorier, der skal 

Forskningsområde
Uafhængigheds-

år

Endeligt 
budget 2020 

(millioner 
euro)

Ansatte i alt ultimo 
2020 (midlertidigt 

ansatte, 
kontraktansatte, 
udstationerede 

nationale eksperter)

Forsknings-
rammeprogram med 

betalinger i 2020
Partner-GD

SESAR

Fællesforetagendet for 
forskning i 
lufttrafikstyring i det 
fælles europæiske 
luftrum

Lufttrafikstyring 2007 119,5 42 Horisont 2020, CEF GD MOVE

Clean Sky
Fællesforetagendet Clean 
Sky

Grønne fly 2006 356,6 44 Horisont 2020 GD RTD

IMI
Fællesforetagendet for 
initiativet om innovative 
lægemidler 

Innovative lægemidler 2009 241,6 56 RP7, Horisont 2020 GD RTD

BCB
Fællesforetagendet for 
brændselsceller og brint 

Brændselsceller og brint 2010 103,8 29 RP7, Horisont 2020 GD RTD

ECSEL

Fællesforetagendet for 
elektronikkomponenter 
og -systemer for 
europæisk lederskab

Elektronikkomponenter 
og -systemer

2014 215,8 31 RP7, Horisont 2020 GD CNECT

BBI
Fællesforetagendet for 
biobaserede industrier

Biobaserede industrier 2015 196,6 23 Horisont 2020 GD RTD

S2R

Fællesforetagendet 
Shift2Rail for innovative 
løsninger til 
jernbaneprodukter 

Europæisk jernbanetrafik 2016 75,8 24 Horisont 2020 GD MOVE

EuroHPC
Fællesforetagendet for 
europæisk højtydende 
databehandling 

Udvikling af 
supercomputere og 
behandling af big data

2020 181,5 15 Horisont 2020, CEF GD CNECT

F4E
Fællesforetagendet 
Fusion for Energy (ITER)

Udvikling og 
demonstration af 
fusionsenergi

2008 816,4 453 Euratom GD ENER

Fællesforetagende
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tilgang til kliniske forsøg inden for behandling af demens, en bedre forståelse af de 
underliggende årsager til sygdomme såsom diabetes, reumatoid artritis og svær astma 
samt udviklingen af behandlinger og diagnostik til bekæmpelse af 
coronavirusinfektioner. 

1.14. Fællesforetagendet Shift2Rail (S2R) arbejder med innovation inden for 
jernbaner for at understøtte realiseringen af det fælles europæiske jernbaneområde. 
Dets hovedmål omfatter en halvering af jernbanetransportens livscyklusomkostninger, 
en fordobling af jernbanekapaciteten og en forøgelse af jernbanetransportens 
pålidelighed og punktlighed med op til 50 %. 

1.15. Fællesforetagendet til forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske 
luftrum (SESAR) arbejder med at udvikle den næste generation af 
lufttrafikstyringssystemer i overensstemmelse med den vision, der er beskrevet i den 
europæiske masterplan for lufttrafikstyringen (ATM-masterplanen), og står for den 
europæiske koordinering vedrørende global interoperabilitet under Organisationen for 
International Civil Luftfart. Blandt dets vigtigste resultater hidtil kan nævnes verdens 
første flyvning i fire dimensioner (3D+tid), fjernstyring af kontroltårne, fri ruteføring 
med henblik på at reducere flyvetid og brændstofemissioner samt smidig udveksling af 
oplysninger mellem alle leverandører og brugere af ATM-tjenester. 

1.16. Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (BCB) udvikler rene løsninger 
til transport, energi og oplagring. Blandt dets vigtigste resultater hidtil kan nævnes 
udbredelsen af busser, som kører på brændselsceller, til ren offentlig transport, 
etableringen af en EU-værdikæde for brændselscellestakke med forbedret ydeevne og 
reducerede omkostninger, udviklingen af elektrolyseteknik til produktion af grøn brint, 
udviklingen og markedsføringen af enheder til mikrokraftvarmeproduktion i 
forbindelse med varme- og elforsyning til husholdninger samt bedre og mere holdbare 
materialer og reduktion af omkostningerne til komponenter og systemer. Siden 2016 
har BCB også drevet et initiativ for regioner - med over 90 regioner og byer og 
55 industripartnere - der fremmer synergier og intelligent specialisering i Europa. 

1.17. Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) gennemfører et program 
med forsknings- og innovationsaktiviteter i Europa, hvor der foretages en vurdering af 
adgangen til vedvarende biologiske ressourcer, der kan anvendes til produktion af 
biobaserede materialer, og BBI støtter på dette grundlag etableringen af bæredygtige 
biobaserede værdikæder. Blandt dets vigtigste resultater hidtil kan nævnes fremstilling 
af en række innovative biobaserede produkter. 
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1.18. Fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk 
lederskab (ECSEL) er et trepartsfinansieringsprogram - omfattende EU, 
industrisammenslutninger og deltagende stater - som støtter udvikling af 
elektronikkomponenter og -systemer i verdensklasse. ECSEL bidrager væsentligt til at 
forme den digitale innovation ved at muliggøre intelligente og bæredygtige løsninger 
inden for centrale sektorer som f.eks. mobilitet, sundhed, miljø, energi og det digitale 
samfund. Det repræsenterer dermed et strategisk program, som matcher målene i 
"den europæiske grønne pagt" og "Et Europa klar til den digitale tidsalder" og styrker 
samtidig EU's generelle konkurrenceevne og fremstillingskapacitet. 

1.19. Fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling (EuroHPC) er 
et fælles initiativ mellem EU og andre europæiske lande, hvis formål er at udvikle et 
økosystem i verdensklasse for arbejde med supercomputere i Europa. EuroHPC blev 
uafhængigt den 23. september 2020 og blev revideret for første gang vedrørende 
regnskabsåret 2020. 

F4E under Euratom 

1.20. ITER-projektet blev officielt igangsat i 1988, men dets skitserings- og 
projekteringsaktiviteter havde stået på i adskillige år. Den 21. november 2006 blev 
projektdeltagerne formelt enige om at bygge og drive et forsøgsanlæg, som skal vise, 
at fusion er en videnskabeligt forsvarlig, bæredygtig energikilde i fremtiden. ITER-
aftalen trådte i kraft den 24. oktober 2007, som er datoen for den juridiske oprettelse 
af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER (ITER-IO). Den har hjemsted i 
Saint-Paul-lès-Durance (Frankrig), og de vigtigste fusionsfaciliteter er ved at blive 
bygget ved Cadarache (Frankrig). 

1.21. ITER-projektet har deltagelse af syv globale partnere: EU repræsenteret ved 
Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom)2, USA, Rusland, Japan, Kina, 
Sydkorea og Indien. EU3 har påtaget sig en ledende rolle og står for 45 % af 
byggeomkostningerne. De andre ITER-medlemmer står for ca. 9 % hver (jf. figur 1.3). 
Denne omkostningsfordeling vil ændre sig i driftsfasen, hvor EU vil stå for 34 % af 
driftsomkostningerne. 

                                                    
2 Euratoms medlemmer er EU-medlemsstaterne og de associerede lande, Schweiz og 

Det Forenede Kongerige. 

3 EU-medlemsstaterne og de associerede lande, Schweiz og Det Forenede Kongerige. 
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1.22. Ca. 90 % af medlemmernes bidrag leveres i naturalier. Det betyder, at 
medlemmerne i stedet for at overføre penge leverer komponenter, systemer og 
bygninger direkte til ITER-IO. Til opførelsen af ITER kræves der over 10 millioner 
komponenter og systemer. Fordelingen af opgaver vedrørende fremstilling af bidrag i 
naturalier blev foretaget på grundlag af de enkelte medlemmers interesser såvel som 
deres tekniske og industrielle kapacitet. Ansvaret for fremstilling af nøglekomponenter 
(jf. figur 1.3) deles bredt. F.eks. er produktionen af vakuumkammersektorerne delt 
mellem EU (fem sektorer) og Korea (fire sektorer); den centrale solenoide fremstilles i 
et samarbejde mellem USA og Japan; produktionen og afprøvningen af divertorer er 
delt mellem EU, Rusland og Japan; Indien og USA deler ansvaret for kryostatkammeret 
og kølevandssystemerne; kappesystemet vil blive fremstillet af Kina, EU, Korea, 
Rusland og USA; og endelig er alle medlemmer undtagen Indien involveret i 
produktionen af ITER-magneter. 

Figur 1.3 - ITER-medlemmernes bidrag 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på oplysninger fra ITER-IO og F4E. 

1.23. Omkring 75 % af investeringerne går til skabelse af ny viden og nye 
avancerede materialer og teknologier. Dette giver Europas højteknologiske industrier 
og SMV'er en værdifuld mulighed for at innovere og udvikle "afledte" produkter til 
brug uden for fusionsenergisektoren, f.eks. i den almindelige energisektor, inden for 
luftfart eller i højteknologisk udstyr såsom scannere, der anvender kernemagnetisk 
resonans (NMR-scannere). 

1.24. Det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (F4E) 
blev i april 2007 oprettet for en 35-årig periode til at fungere som internt agentur med 
ansvar for det europæiske bidrag til ITER-projektet. Dets hovedopgaver er at forvalte 
Euratoms bidrag til ITER-IO, som står for gennemførelsen af ITER-projektet, og at sikre 
aktiviteterne under den bredere strategi, der udføres i samarbejde med Japan med 
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henblik på hurtig realisering af fusionsenergi. F4E koordinerer aktiviteter og 
gennemfører de nødvendige udbud med henblik på at forberede opførelsen af en 
demonstrationsreaktor for fusionsenergi og de dertil knyttede anlæg, herunder det 
internationale fusionsmaterialebestrålingsanlæg. 

1.25. F4E finansieres hovedsagelig af Euratom (ca. 80 %) og af ITER's værtsland, 
Frankrig (ca. 20 %). Kommissionens seneste skøn (2018) over det samlede 
Euratombudget, der er nødvendigt for, at F4E kan finansiere den europæiske del af 
ITER-projektets gennemførelse, beløber sig til ca. 15 milliarder euro (i løbende priser), 
som også omfatter omkostningerne til driften af kernereaktoren fra 2028 til 20354. 
Værtsmedlemsstaten (Frankrig) og Euratoms medlemsstater (herunder de associerede 
lande, Schweiz og Det Forenede Kongerige) skal bidrage med yderligere 
3,3 milliarder euro (i løbende priser). 

1.26. Den 31 januar 2020 udtrådte Det Forenede Kongerige af EU og Euratom. Den 
overgangsperiode i henhold til brexitaftalen om udtrædelse, hvor en ny 
partnerskabsaftale med Euratom skulle forhandles, udløb den 31. december 2020. 
Det Forenede Kongerige vil være et associeret Euratommedlemsland på samme 
betingelser som fuldgyldige medlemslande, indtil den protokol om Det Forenede 
Kongeriges associering med EU-programmer, der er knyttet som bilag til handels- og 
samarbejdsaftalen mellem Det Forenede Kongerige og EU, er ratificeret. I februar 2021 
godkendte EU-Rådet et beløb på ca. 5,6 milliarder euro (i løbende priser) som 
Euratoms bidrag til F4E under FFR for 2021-2027. 

Fællesforetagenderne ligger i Den Europæiske Union 

1.27. Syv fællesforetagender ligger i Bruxelles (SESAR, CS, IMI, BCB, ECSEL, BBI og 
S2R). EuroHPC ligger i Luxembourg, og F4E ligger i Barcelona, Spanien (jf. figur 1.4). 

                                                    
4 Skønnene er baseret på Rådets afgørelse 2013/791/Euratom og Rådets afgørelse (Euratom) 

2021/281 om ændring af beslutning 2007/198/Euratom om oprettelse af et europæisk 
fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling hvad angår perioden 2007-2027 og på 
Rådets konklusioner 7881/2018 og de relaterede arbejdsdokumenter fra Kommissionen om 
driften af kernereaktoren fra 2028 til 2035. 
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Figur 1.4 - Fællesforetagender i Den Europæiske Union i 2020 

 
Kilde: Revisionsretten. 

1.28. Med henblik på gennemførelse af deres forsknings- og innovationsaktiviteter 
samler fællesforetagenderne industri- og forskningsdeltagere fra hele verden. Ca. 
88,5 % af deres midler bruges til at medfinansiere aktiviteter gennemført af deltagere 
fra EU-medlemsstater, og ca. 11,5 % bruges til at medfinansiere aktiviteter gennemført 
af deltagere fra lande uden for EU (jf. figur 1.5). 
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Figur 1.5 - Fællesforetagendernes deltagere kommer fra hele verden  

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra CORDA. 
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1.30. Figur 1.6 viser fællesforetagendernes generelle forvaltningsstruktur.  

Figur 1.6 - Fællesforetagendernes generelle forvaltningsstruktur 

 
Kilde: Revisionsretten. 

Fællesforetagendernes forskningsaktiviteter under RP7 og 
Horisont 2020 finansieres i fællesskab af alle medlemmerne 

1.31. Alle medlemmerne bidrager til finansieringen af fællesforetagendernes 
forsknings- og innovationsaktiviteter. På den ene side leverer Kommissionen EU's 
medfinansiering af fællesforetagendernes forsknings- og innovationsprojekter i form af 
kontante midler fra RP7 og Horisont 2020. SESAR har desuden modtaget midler fra 
programmet for transeuropæiske transportnet (TEN-T)5 under den foregående 
flerårige finansielle ramme (FFR for 2007-2013). SESAR og EuroHPC modtager 
yderligere midler fra Connecting Europe-faciliteten (CEF)6 under den aktuelle FFR for 
2014-2020. På den anden side leverer de private industri- og forskningspartnere bidrag 
i naturalier ved at gennemføre fællesforetagendernes forsknings- og 

                                                    
5 350 millioner euro. 

6 SESAR: 10 millioner euro, EuroHPC: 100 millioner euro. 
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innovationsaktiviteter med investering af deres egne finansielle midler, menneskelige 
ressourcer, aktiver og teknologier. I nogle tilfælde kan deltagende stater eller 
mellemstatslige organisationer også bidrage finansielt til fællesforetagendernes 
aktiviteter. Både EU og dets partnere yder kontantbidrag til at finansiere 
fællesforetagendernes administrationsomkostninger. 

1.32. For så vidt angår 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, mobiliserer EU-
finansieringen på 3,6 milliarder euro ca. 8,7 milliarder euro til forsknings- og 
innovationsprojekter under RP7. 

1.33. Med hensyn til den aktuelle FFR for 2014-2020 forvalter 
fællesforetagenderne ca. 7,7 milliarder euro eller ca. 10 % af det samlede budget for 
Horisont 2020. Som det fremgår af figur 1.7 forventes denne EU-finansiering dog at 
mobilisere ca. 19,7 milliarder euro til forsknings- og innovationsprojekter på de 
Horisont 2020-områder, der er tildelt fællesforetagenderne, heri medregnet de 
deltagende staters direkte bidrag til ECSEL og EuroHPC. 

Figur 1.7 - EU-kontantbidrag til fællesforetagenderne og mobilisering af 
bidrag fra andre medlemmer under Horisont 2020 

 
Kilde: Revisionsretten. 
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1.34. For så vidt angår Horisont 2020 fastlægger fællesforetagendernes respektive 
oprettelsesforordninger EU's maksimale kontantbidrag og de private medlemmers og 
andre partneres minimumsbidrag i naturalier og/eller kontanter7 til 
fællesforetagendernes forsknings- og innovationsdagsorden (jf. figur 1.8). 

Figur 1.8 - Medlemmernes bidrag i fællesforetagendernes levetid 
(millioner euro) 

 
Kilde: Revisionsretten. 

1.35. Under Horisont 2020 er der to typer bidrag fra private medlemmer: bidrag i 
naturalier til operationelle aktiviteter (IKOP) og bidrag i naturalier til supplerende 
aktiviteter (IKAA). For nærmere oplysninger jf. tekstboks 2.1. 

1.36. I 2020 udgjorde det samlede betalingsbudget for alle fællesforetagenderne 
2,3 milliarder euro (2019: 1,9 milliarder euro). De otte fællesforetagender, der 
gennemførte forsknings- og innovationsaktiviteter, havde i 2020 et samlet 
betalingsbudget på 1,5 milliarder euro (2019: 1,2 milliarder euro), og F4E havde et 
betalingsbudget på 0,8 milliarder euro (2019: 0,7 milliarder euro). 

1.37. Ved udgangen af 2020 havde fællesforetagenderne under Horisont 2020 
241 ansatte (midlertidigt ansatte og kontraktansatte) og ni udstationerede nationale 
eksperter (2019: 229 ansatte og otte udstationerede nationale eksperter). F4E havde 
433 ansatte (tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte) og to 
udstationerede nationale eksperter (2019: 437 ansatte og to udstationerede nationale 
eksperter). Antallet af besatte stillinger ved udgangen af 2019 og 2020 vises i figur 1.9. 

                                                    
7 I SESAR's tilfælde er bidragene fra de private partnere og Eurocontrol fastsat i separate 
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Figur 1.9 - Antal besatte stillinger ved udgangen af 2019 og 2020 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra fællesforetagenderne. 

Alle fællesforetagenderne er underlagt de samme budget- og 
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1.38. Europa-Parlamentet og Rådet varetager de årlige budget- og 
dechargeprocedurer for fællesforetagenderne. Tidsforløbet i dechargeproceduren 
vises i figur 1.10. 

Figur 1.10 - Den årlige dechargeprocedure 

 
Kilde: Revisionsretten. 
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Vores revision 

Vores mandat omfatter revision af fællesforetagendernes 
årsregnskaber og de underliggende transaktioner 

1.39. I overensstemmelse med artikel 287 i TEUF har vi: 

a) revideret alle ni fællesforetagenders årsregnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2020, og 

b) efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger 
til grund for disse regnskaber. 

1.40. På grundlag af resultaterne af vores revision afgiver vi én revisionserklæring 
for hvert fællesforetagende til Europa-Parlamentet og Rådet om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Vi 
supplerer revisionserklæringerne med væsentlige revisionsbemærkninger, hvor det er 
relevant (jf. kapitel 3). 

1.41. I overensstemmelse med artikel 70, stk. 6, og artikel 71 i EU's 
finansforordning er revisionen af regnskabernes rigtighed i forbindelse med samtlige 
fællesforetagender outsourcet til uafhængige eksterne revisionsfirmaer. I 
overensstemmelse med de internationale revisionsstandarder gennemgik vi kvaliteten 
af disse eksterne revisionsfirmaers arbejde og opnåede tilstrækkelig sikkerhed for, at vi 
kunne bruge deres arbejde som grundlag for vores revisionserklæringer om 
rigtigheden af fællesforetagendernes årsregnskaber for 2020. 

Vores revision identificerer og adresserer centrale risici 

1.42. Vores revisioner er udformet til at adressere de centrale risici, vi identificerer. 
For så vidt angår 2020 blev vores revision af fællesforetagendernes årsregnskaber og 
underliggende transaktioner udført på grundlag af vores 2020-risikovurdering, som 
beskrives kort nedenfor. 
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Risikoen vedrørende regnskabernes rigtighed er lav til mellemhøj 

1.43. Samlet set mente vi, at risikoen vedrørende årsregnskabernes rigtighed var 
lav. Fællesforetagendernes regnskaber er opstillet efter de regnskabsregler, 
Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt 
anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor. Vi noterede os, 
at der var forsinkelser (BBI) og svagheder (ECSEL, EuroHPC) i proceduren for 
rapportering af bidrag i naturalier.  

Risikoen vedrørende indtægternes lovlighed og formelle rigtighed er 
samlet set lav 

1.44. Fællesforetagendernes indtægter i 2019 var hovedsagelig finansielle bidrag 
fra Kommissionens budgetter for Horisont 2020 og Euratom. Som fastlagt i 
forordningerne om fællesforetagenderne aftales deres budgetter og indtægter med 
budgetmyndigheden under de årlige budgetprocedurer. 

Risikoen vedrørende lovligheden og den formelle rigtighed af 
betalingerne til personale og administration er samlet set lav  

1.45. Risikoen vedrørende betalingernes lovlighed og formelle rigtighed blev 
vurderet som lav for så vidt angår betalingerne til personale og administration, da 
disse hovedsagelig er rutinemæssige. 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. Risikoen 
vedrørende lovligheden og den formelle rigtighed af ansættelsesprocedurerne var 
generelt lav, men blev opjusteret til mellemhøj for de fællesforetagender, hvor der 
blev rekrutteret mange ansatte i de første driftsår (EuroHPC), og hvor der tidligere var 
konstateret svagheder i ansættelsesprocedurerne (F4E). 

Risikoen vedrørende aktionsudgifternes lovlighed og formelle rigtighed 
er samlet set mellemhøj 

1.46. Med hensyn til de mellemliggende og endelige tilskudsbetalinger blev 
risikoen vurderet som 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 
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regnskabsattester8 vedrørende endelige betalinger (tillidsprincippet). Risikoen er 
generelt lav vedrørende tildeling af tilskud. Den vurderedes dog som mellemhøj for 
EuroHPC, som først fastlagde sin tilskudsproces i 2019. 

1.47. 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 opjusteret til mellemhøj for F4E, hovedsagelig på grund 
af komplekse udbud om kontrakter af høj værdi, og for EuroHPC, som først fastlagde 
sin udbudsproces i 2019. 

Risikoen vedrørende budgetforvaltningen er lav til mellemhøj 

1.48. Risikoen blev vurderet som lav til mellemhøj på grund af svagheder 
konstateret i budgetplanlægningen og -overvågningen enten med relation til 
kompleksiteten og den flerårige karakter af kontrakter (F4E, EuroHPC) og 
Horisont 2020-tilskudsforanstaltninger eller med relation til det forhold, at 
fællesforetagenderne under Horisont 2020 ikke fuldt ud tager hensyn til de 
akkumulerede uudnyttede betalingsbevillinger fra tidligere år ved fastlæggelsen af 
årets budgetbehov (SESAR, ECSEL og IMI). 

Risikoen vedrørende forsvarlig økonomisk forvaltning er lav til 
mellemhøj 

1.49. Vurdering af forsvarlig økonomisk forvaltning er ikke et eksplicit revisionsmål, 
men under tidligere revisioner konstaterede vi problemer på dette område vedrørende 
udformning af tilskud og F4E's personale- og projektforvaltning. 

                                                    
8 En regnskabsattest er en faktuel rapport udarbejdet af en uafhængig revisor eller en 

offentligt ansat. Den skal gøre det muligt for Kommissionen eller det tilskudsydende EU-
organ at kontrollere, om de anmeldte omkostninger i regnskabet er støtteberettigede. 
Under Horisont 2020 skal der indsendes en særskilt attest for hver modtager (og tilknyttet 
tredjepart), som anmoder om i alt 325 000 euro eller derover til godtgørelse af direkte 
faktiske omkostninger og enhedsomkostninger. I princippet skal der ved afslutningen af et 
Horisont 2020-projekt indsendes en enkelt udgiftsopgørelse pr. støttemodtager for hele 
projektet sammen med den endelige rapport. 
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Andre risici 

1.50. Rejserestriktionerne som følge af covid-19-pandemien forhindrede os i at 
foretage kontrol på stedet og gennemføre personlige samtaler med de reviderede 
enheders ansatte, og de gjorde det betydelig mere kompliceret at indhente originale 
dokumenter. Disse aktiviteter blev erstattet af skrivebordsgennemgange og samtaler 
med de reviderede enheder på afstand. Manglen på fysisk kontrol kan øge risikoen for, 
at fejl ikke opdages, men vi indhentede tilstrækkelig dokumentation hos de reviderede 
enheder til, at vi kunne færdiggøre vores arbejde og drage konklusioner om det. 

Vores revisionstilgang vedrørende tilskudsbetalinger 

1.51. I 2018 og 2019 gennemgik Revisionsretten på stikprøvebasis de efterfølgende 
revisioner, der var foretaget af den fælles revisionstjeneste i Kommissionens GD RTD 
og de eksterne revisorer, den benyttede. Som beskrevet i de relevante kapitler i 
Revisionsrettens årsberetninger for 2018, 2019 og 20209 afslørede disse gennemgange 
vedvarende metodeforskelle og svagheder i revisionskvaliteten, som førte til en for lav 
ansættelse af fejlforekomsten for Horisont 2020-betalingerne. Endvidere er den 
restfejlfrekvens, som fællesforetagenderne under Horisont 2020 har rapporteret i 
deres respektive årlige aktivitetsrapporter, ikke direkte sammenlignelig med den 
fejlforekomst, der i Revisionsrettens årsberetning for 2020 er offentliggjort vedrørende 
Kommissionens forskningsudgifter10. 

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

årsberetning for 2019, kapitel 4 (punkt 4.28 og 4.29), og Revisionsrettens årsberetning for 
2020, kapitel 4 (punkt 4.23-4.30), hvor det beskrives, at den fælles revisionstjeneste i 
modsætning til Revisionsretten beregner den repræsentative fejlforekomst for hver 
revideret Horisont 2020-transaktion på grundlag af omkostningsanmeldelsens samlede 
beløb, ikke beløbet for de omkostningsposter, der udtages til detaljeret revision og 
genudførelse af kontrol. 

10 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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1.52. Ved revisionen af fællesforetagendernes tilskudsbetalinger supplerede vi 
derfor sikkerheden fra de efterfølgende revisioner med en detaljeret revision hos 
støttemodtagerne (direkte substanstest) af en stikprøve af fællesforetagendernes 
tilskudsbetalingstransaktioner. Disse transaktioner blev udvalgt tilfældigt (MUS-
baseret stikprøve) fra en population bestående af alle de mellemliggende og endelige 
tilskudsbetalinger, der var foretaget i 2020 af syv af de fællesforetagender, som 
gennemfører RP7- og Horisont 2020-projekter11. 

1.53. For hvert fællesforetagende baserede vi vores erklæring om lovligheden og 
den formelle rigtighed af de underliggende betalinger på en særskilt vurdering af 
følgende kvantitative elementer: 

a) fællesforetagendets individuelle repræsentative fejlforekomst og restfejlfrekvens 
baseret på resultaterne af Kommissionens efterfølgende revisioner af dets 
tilskudsbetalinger. Dette omfattede en vurdering af rigtigheden og 
fuldstændigheden af beregningerne af den repræsentative fejlforekomst og 
restfejlfrekvensen  

b) fejlforekomsten baseret på resultaterne af vores substanstest 

c) fejlforekomsten i de af fællesforetagendets transaktioner, der var omfattet af 
vores substanstest. 

  

                                                    
11 EuroHPC var ikke omfattet, da det i 2020 kun udbetalte forfinansiering vedrørende sine 

tilskudsaftaler. 
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Kapitel 2  

Oversigt over resultaterne af revisionen 
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Indledning 
2.1. Dette kapitel giver en oversigt over resultaterne af vores årlige finansielle og 
juridisk-kritiske revision af fællesforetagenderne for regnskabsåret 2020 og indeholder 
bemærkninger om de horisontale forvaltningsspørgsmål, som vi konstaterede under 
revisionen. 

Revisionserklæringerne om rigtigheden af fællesforetagendernes regnskaber samt 
om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund 
for dem, såvel som alle de forhold og bemærkninger, der ikke rejser tvivl om disse 
erklæringer, kan findes i kapitel 3. 
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Den årlige revision vedrørende 2020 
resulterede i blanke 
revisionserklæringer for samtlige 
fællesforetagender 
2.2. Vores revision af fællesforetagendernes årsregnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2020 - og af de transaktioner, der ligger til grund for 
disse regnskaber - viste samlet set positive resultater på linje med de foregående år. 

"Blanke" erklæringer om regnskabernes rigtighed for samtlige 
fællesforetagender 

2.3. Vi afgav revisionserklæringer uden forbehold ("blanke" erklæringer) 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 2020 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. 

Supplerende oplysninger om EU's bidrag til ITER 

2.4. Sammenlignet med 2019-årsregnskabet, som kun angav fuldførelsesoverslaget 
i ITER-kreditter, forbedrede F4E i væsentlig grad oplysningskvaliteten i 2020-
årsregnskabet, hvor overslaget over de samlede omkostninger vedrørende opfyldelsen 
af leveringsforpligtelserne med hensyn til ITER-projektet var beregnet til 
17,97 milliarder euro (i 2020-priser). I afsnittet om "supplerende oplysninger" gør vi 
opmærksom på, at ændringer i de vigtigste antagelser bag beregningen af overslaget 
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og af risikoeksponeringen12 kan føre til betydelige omkostningsstigningerog/eller 
yderligere forsinkelser i gennemførelsen af ITER-projektet13. 

"Blanke" erklæringer om lovligheden og den formelle rigtighed 
af de indtægter, der ligger til grund for samtlige 
fællesforetagenders regnskaber 

2.5. 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 2020. Det er vores opfattelse, at transaktionerne i alt væsentligt er 
lovlige og formelt rigtige.  

"Blanke" erklæringer om lovligheden og den formelle rigtighed 
af de betalinger, der ligger til grund for samtlige 
fællesforetagenders regnskaber 

2.6. 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 
31. december 2020. Det er vores opfattelse, at transaktionerne i alt væsentligt er 
lovlige og formelt rigtige. 

2.7. Figur 2.1 giver et overblik over udviklingen i vores årlige revisionserklæringer 
om fællesforetagendernes årsregnskaber, indtægter og betalinger fra 2018 til 2020. 

                                                    
12 Risikoeksponeringen er den anslåede påvirkningsværdi af en eller flere risici ganget med 

sandsynligheden for, at den eller de pågældende risici er forbundet med en given aktivitet. 

13 Supplerende oplysninger anvendes til at gøre 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. 
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Figur 2.1 - Udviklingen i Revisionsrettens erklæringer om 
fællesforetagenderne fra 2018 til 2020 

 
Kilde: Revisionsretten. 

  

Betalinger
Indtægter
Regnskaber

Erklæringer

Erklæring uden forbehold ("blank")
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Vores bemærkninger udpeger flere 
områder, hvor der kan ske forbedringer 
2.8. Uden at drage vores erklæringer i tvivl fremsætter vi forskellige bemærkninger 
for at fremhæve forhold, der kan forbedres inden for budgetmæssig og økonomisk 
forvaltning, bidrag i naturalier, rammen for intern kontrol og overvågning i forbindelse 
med tilskudsbetalinger, menneskelige ressourcer, offentlige udbud og forsvarlig 
økonomisk forvaltning. Disse bemærkninger, hvis fulde ordlyd kan findes i kapitel 3, er 
sammenfattet i det følgende, hvor vi også behandler nogle horisontale 
forvaltningsspørgsmål. 

Tilbagevendende svagheder i den årlige planlægning af 
betalingerne 

2.9. EuroHPC udbetalte betydelig mindre forfinansiering end planlagt vedrørende 
kontrakter om erhvervelse af supercomputere og tilskudsaftaler, hvilket resulterede i 
en lav gennemførelsesgrad på ca. 23 % for aktionsbudgettet. 

2.10. I 2020 genaktiverede ECSEL 57,2 millioner euro i uudnyttede 
betalingsbevillinger på aktionsbudgettet for Horisont 2020-aktiviteter. 
Fællesforetagendet kunne imidlertid kun anvende 70 % af dem, før det anvendte årets 
bevillinger. Tilsvarende anvendte CS ikke de ca. 13 millioner euro i reaktiverede 
betalingsbevillinger på aktionsbudgettet for Horisont 2020-projekter, før det anvendte 
årets betalingsbevillinger. 

Foranstaltning 1 

Som fastsat i de finansielle regler skal fællesforetagenderne anvende de 
genaktiverede betalingsbevillinger fra tidligere år, før de anvender årets nye 
betalingsbevillinger. 
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Der kan ske forbedringer med hensyn til fællesforetagendernes 
Horisont 2020-gennemførelsesgrad og de private medlemmers 
bidrag 

Fællesforetagenderne gennemførte deres RP7- og TEN-T-aktiviteter 
næsten fuldt ud … 

2.11. De fællesforetagender, der gennemfører aktiviteter under RP7 og TEN-T (FFR 
for 2007-2013), er SESAR, CS, IMI, BCB og ECSEL. I 2020 havde tre fællesforetagender 
(IMI, BCB og ECSEL) endnu ikke afsluttet gennemførelsen af deres respektive 
foranstaltninger under RP7. SESAR foretog i 2020 tilbagebetaling til medlemmerne af 
de overskydende kontantbidrag til RP7- og TEN-T-projekter. 

2.12. Tabel 2.1 giver en oversigt over medlemmernes bidrag til disse 
fællesforetagenders RP7-aktiviteter ved udgangen af 2020. Bidragene udgjorde i 
gennemsnit 91 % af de mål, som fællesforetagendernes oprettelsesforordninger 
fastsætter for hele RP7-programperioden. 

Tabel 2.1 - RP7 og TEN-T - Medlemmernes bidrag (millioner euro) 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra fællesforetagenderne. 

2.13. I strid med bestemmelserne i oprettelsesforordningerne for Artemis og 
ENIAC oplyste fællesforetagendet ECSEL i sine rapporter og årsregnskab for 2020 ikke 
skøn over 

o de deltagende staters finansielle bidrag til Artemis' og ENIAC's RP7-projekter (på 
mindst 1,8 gange EU's operationelle finansielle bidrag)  

EU
Andre 

medlemmer I alt
Fællesforetagender 

under RP7 EU
Andre 

medlemmer I alt
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ny
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sg
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d

700,0 1 284,3 1 984,3 SESAR 1 610,2 1 092,2 1 702,4 86 %
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 1 931,1 801,7 1 732,8 87 %
470,0 470,0 940,0 BCB 1 426,1 458,3 884,4 94 %

2 970,0 3 354,3 6 324,3 I alt 2 767,4 2 960,1 5 727,5 91 %

Medlemmernes bidrag
(som fastsat i 

oprettelsesforordninger)

Medlemmernes bidrag
(pr. 31.12.2020)
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o bidraget i naturalier fra de forsknings- og udviklingsorganisationer, som bidrager 
til Artemis' og ENIAC's RP7-projekter (mindst lige så stort som bidraget fra de 
offentlige medlemmer). 

… men nogle fællesforetagender har udfordringer i forbindelse med 
gennemførelsen af Horisont 2020-aktiviteter 

2.14. Ved udgangen af 2020, som var det syvende år i deres tiårige levetid, var der 
forskel på, hvor langt fællesforetagenderne var nået i forhold til de mål, der i deres 
respektive oprettelsesforordninger er fastsat for Horisont 2020-aktiviteter (FFR for 
2014-2020). Denne forskel kan til dels forklares med, at fællesforetagenderne opererer 
på forskellige forskningsområder. F.eks. er IMI's projekter af lang varighed på grund af 
forskningens karakter og det forhold, at projekterne gennemføres af store globale 
konsortier. Situationen indebærer en risiko for, at de administrative ressourcer, der er 
afsat til at sikre en rettidig forvaltning af midlerne, ikke vil være tilstrækkelige, fordi et 
stigende antal projekter fra flere FFR-programmer gennemføres på samme tid. 2020 
var det andet driftsår for EuroHPC, og dette fællesforetagende manglede stadig 
pålidelige procedurer for validering og certificering af bidrag i naturalier, der anmeldes 
af dets private medlemmer og deltagende stater. 

2.15. Tabel 2.2 giver en oversigt over medlemmernes bidrag til disse 
fællesforetagenders Horisont 2020-aktiviteter ved udgangen af 2020. Ved udgangen af 
2020 havde disse fællesforetagender i gennemsnit udnyttet 62 % af målbidragene fra 
deres medlemmer, når IKAA medregnes - kun 54 %, når IKAA ikke medregnes. 
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Tabel 2.2 - Horisont 2020 - Medlemmernes bidrag (millioner euro) 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra fællesforetagenderne. 

De private medlemmer bidrager væsentlig mere til aktiviteter, der ligger 
uden for fællesforetagendernes arbejdsplaner 

2.16. Private medlemmer skal yde forskellige typer bidrag i naturalier til de 
fællesforetagender, der gennemfører Horisont 2020-aktiviteter. I forbindelse med fire 
fællesforetagender (CS, BCB, BBI og S2R) skal de private medlemmer også i 
fællesforetagendernes levetid yde et minimumsbidrag i naturalier i form af 
supplerende aktiviteter, der ligger uden for fællesforetagendernes arbejdsplaner, men 
bidrager til at opfylde deres generelle mål (jf. tekstboks 2.1). 
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IK
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585,0 1 000,0 Ikke relevant 1 585,0 SESAR 2020 441,6 358,3 93,2
Ikke 

relevant 893,1 56 % 56 %

1 755,0 1 228,5 965,3 3 948,8 CS 2 1 451,0 604,4 136,3 1 144,2 3 335,9 84 % 73 %

1 638,0 1 638,0 Ikke relevant 3 276,0 IMI 2 643,2 380,0 263,0
Ikke 

relevant 1 286,2 39 % 39 %

665,0 95,0 285,0 1 045,0 BCB 2 498,6 20,6 35,0 1 095,0 1 649,2 158 % 73 %

1 185,0 2 827,5 Ikke relevant 4 012,5 ECSEL 944,9 574,6 896,5
Ikke 

relevant 2 416,0 60 % 60 %

835,0 504,6 2 234,7 3 574,3 BBI 603,2 57,8 53,7 929,2 1 643,9 46 % 53 %
398,0 350,0 120,0 868,0 S2R 297,7 131,1 93,1 204,8 726,7 84 % 70 %

536,0 908,0 Ikke relevant 1 444,0 EuroHPC 190,9 28,9 0,0
Ikke 

relevant 219,8 15 % 15 %

7 597,0 8 551,6 3 605,0 19 753,5 I alt 5 071,1 2 155,7 1 570,8 3 373,2 12 170,8 62 % 54 %

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

Medlemmernes bidrag
(som fastsat i oprettelsesforordninger og retlige 

afgørelser)

Medlemmernes bidrag
(pr. 31.12.2020)
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Tekstboks 2.1 

  

2.17. Som vist i tabel 2.2 havde fællesforetagendernes private medlemmer og 
deltagende stater eller mellemstatslige organisationer ved udgangen af 2020 bidraget 
med 7,1 milliard euro eller 58 % af de aftalte samlede bidrag på ca. 
12,2 milliarder euro. Dette beløb består af bidrag på 3,7 milliarder euro14 i naturalier til 
fællesforetagendernes egne Horisont 2020-aktiviteter (IKOP) og 3,4 milliarder euro i 
naturalier til supplerende aktiviteter, der ligger uden for fællesforetagendernes 
arbejdsplaner, men bidrager til at opfylde deres generelle mål (IKAA). 

2.18. Figur 2.2 viser udviklingen i de private medlemmers gennemsnitlige bidrag i 
naturalier i perioden 2017-2020. Trods IKAA's væsentlige stigning og omfang er der 
intet krav om, at bidragene skal oplyses i årsregnskaberne, og de er derfor ikke 
omfattet af vores revision15. Der er således en risiko for, at IKAA ikke fuldt ud stemmer 
overens med fællesforetagendernes mål. Når oprettelsesforordningerne ikke 
fastsætter et minimumsniveau for IKOP, men kun for IKAA (CS, BCB og BBI), er 

                                                    
14 Af dette beløb var ca. 2,1 milliard euro (57 %) attesteret ved udgangen af 2020. 

15 Artikel 4, stk. 4, i fællesforetagendernes respektive oprettelsesforordninger. 

Private medlemmers bidrag i naturalier til 
fællesforetagendernes operationelle aktiviteter 
under Horisont 2020 
(alle fællesforetagender)

Private medlemmers bidrag i naturalier til 
supplerende aktiviteter under Horisont 2020 
(kun CS, BCB, BBI, S2R)

Som fastsat i samtlige fællesforetagenders 
oprettelsesforordninger skal de private 
medlemmer yde et minimumsbidrag til de 
samlede omkostninger ved 
fællesforetagendernes forsknings- og 
innovationsprojekter under Horisont 2020 (IKOP). 
IKOP er de samlede omkostninger, som de private 
medlemmer afholder ved gennemførelsen af 
fællesforetagendernes forsknings- og 
innovationsaktioner, minus bidrag fra 
fællesforetagendets andre medlemmer (EU-
medfinansiering og bidrag fra deltagende stater 
eller mellemstatslige organisationer) og alle 
andre EU-bidrag til disse omkostninger. I 
overensstemmelse med 
oprettelsesforordningernes artikel 4, stk. 3, skal 
IKOP årligt rapporteres til fællesforetagenderne, 
og omkostningerne attesteres af en uafhængig 
ekstern revisor. De attesterede og validerede 
IKOP registreres i fællesforetagendernes 
årsregnskaber.

Som fastsat i artikel 4, stk. 2, litra b), i de 
respektive oprettelsesforordninger for disse fire 
fællesforetagender skal de private medlemmer 
også yde et minimumsbidrag i naturalier til 
"supplerende aktiviteter", der ligger uden for 
fællesforetagendernes arbejdsplaner, men 
bidrager til at opfylde deres generelle mål 
(IKAA). De pågældende aktiviteter bør beskrives i 
en årlig plan for supplerende aktiviteter med 
angivelse af bidragenes anslåede værdi. I 
overensstemmelse med 
oprettelsesforordningernes artikel 4, stk. 4, skal 
omkostningerne i forbindelse med supplerende 
aktiviteter attesteres af en uafhængig ekstern 
revisor, og de revideres ikke af Revisionsretten 
eller noget andet EU-organ. Det samlede beløb 
for attesterede og validerede IKAA oplyses i 
bemærkningerne til fællesforetagendernes 
årsregnskaber.
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fællesforetagenderne af den opfattelse, at de private medlemmer kan opfylde deres 
hele forpligtelse vedrørende bidrag i naturalier ved hjælp af IKAA. 

Figur 2.2 - Udviklingen i de private medlemmers bidrag i naturalier 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra fællesforetagenderne. 

Fællesforetagenderne møder alvorlige hindringer ved opkrævning af de 
private medlemmers kontantbidrag til operationelle omkostninger  

2.19. For BBI gælder det imidlertid, at industrimedlemmernes samlede IKAA - som 
anslået ved udgangen af 2020 - kun nåede op på ca. halvdelen af det 
minimumsmålbeløb, der er fastsat i fællesforetagendets oprettelsesforordning. Hertil 
kommer, at selv om dets oprettelsesforordning i 2018 blev ændret med det 
udtrykkelige formål at give industrimedlemmer mulighed for at registrere deres 
kontantbidrag - mindst 182,5 millioner euro - på projektniveau, ydede de ingen 
supplerende kontantbidrag til fællesforetagendets operationelle omkostninger i 2020. 
Dette tyder på, at fællesforetagendet har svært ved at opkræve disse bidrag fra de 
private medlemmer, og at minimumsmålet ikke vil være nået ved afslutningen af 
Horisont 2020-programmet. Derfor reducerede Kommissionen (GD RTD) sine 
kontantbidrag til fællesforetagendet med 140 millioner euro. Denne betydelige 
reduktion af medlemmernes bidrag udgjorde en risiko for gennemførelsen af 
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fællesforetagendets forsknings- og innovationsdagsorden vedrørende Horisont 2020-
programmet. 

Der er allerede indgået forpligtelser vedrørende ca. 77 % af 
fællesforetagendernes Horisont 2020-dagsordener for forskning og 
innovation 

2.20. Ved udgangen af 2020 havde fællesforetagenderne afsluttet alle 
forslagsindkaldelserne vedrørende deres respektive Horisont 2020-dagsordener for 
forskning og innovation. I forbindelse med disse indkaldelser forpligtede de øvrige 
medlemmer af fællesforetagenderne (private medlemmer, deltagende stater og andre 
internationale organisationer) sig til at levere bidrag i naturalier ved at investere deres 
egne finansielle midler, menneskelige ressourcer, aktiver og teknologier (IKOP). 

2.21. Som vist i tabel 2.3 havde fællesforetagenderne ved udgangen af 2020 
allerede tildelt og/eller indgået kontrakt om tilskudsprojekter for (i gennemsnit) 88 % 
af det maksimale kontantbidrag, der var til rådighed til medfinansiering af deres 
Horisont 2020-aktiviteter. Sideløbende hermed gav andre medlemmer tilsagn om 
bidrag i naturalier til disse projekter for (i gennemsnit) 68 % af de mål for IKOP og 
kontantbidrag til operationelle aktiviteter, der er fastsat i fællesforetagendernes 
respektive oprettelsesforordninger. Dette giver en anslået gennemsnitlig 
gennemførelsesgrad på 77 % vedrørende fællesforetagendernes Horisont 2020-
dagsordener for forskning og innovation ved udgangen af 2020. 
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Tabel 2.3 - Horisont 2020 - Tilsagn om bidrag fra medlemmer ved 
udgangen af 2020 (millioner euro) 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra fællesforetagenderne. 

De interne kontroller vedrørende tilskudsbetalinger var 
generelt effektive 

De fleste fællesforetagender gennemførte Kommissionens nye ramme 
for intern kontrol 

2.22. Fællesforetagenderne har indført pålidelige procedurer for forudgående 
kontrol på basis af finansielle og operationelle skrivebordsgennemgange. Med 
undtagelse af EuroHPC gennemførte alle fællesforetagenderne i 2020 fuldt ud 
Kommissionens ramme for intern kontrol, som er baseret på 17 principper for intern 
kontrol. Disse fællesforetagender udviklede relevante indikatorer for alle principperne 
for intern kontrol, foretog en årlig selvevaluering og forbedrede effektiviteten af deres 
kontrolaktiviteter. Den indførte ramme for intern kontrol er imidlertid en løbende 
proces, hvis kvalitet afhænger af den fortsatte forbedring af fællesforetagendernes 
centrale kontrolindikatorer og kvaliteten af den årlige selvevaluering. 
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555,8 950,0 1 505,8 SESAR 2020 548,2 99 % 573,7 60 % 1 121,9 75 %
1 716,0 1 189,6 2 905,6 CS 2 1 554,9 91 % 717,6 60 % 2 272,5 78 %
1 595,4 1 595,4 3 190,8 IMI 2 1 273,7 80 % 1 276,5 80 % 2 550,2 80 %

646,0 76,0 722,0 BCB 2 617,2 96 % 158,6 209 % 775,8 107 %
1 169,7 2 787,5 3 957,2 ECSEL (1) 1 000,3 86 % 1 943,2 70 % 2 943,5 74 %

815,8 475,3 1 291,1 BBI (2) 717,6 88 % 251,2 53 % 968,8 75 %
384,5 336,5 721,0 S2R 379,6 99 % 354,0 105 % 733,6 102 %
426,0 796,0 1 222,0 EuroHPC (1) 331,4 78 % 272,9 34 % 604,3 49 %

7 309,2 8 206,3 15 515,5 I alt 6 422,9 88 % 5 547,7 68 % 11 970,6 77 %

(1) Andre medlemmers bidrag inkluderer de deltagende staters bidrag.
(2) Mål for IKOP-bidrag som fastsat i fællesforetagendets årlige arbejdsplaner og reducerede kontantbidrag til operationelle aktiviteter.

Medlemmernes bidrag til operationelle 
omkostninger

(som fastsat i oprettelsesforordninger og 
afgørelser)

Tilskudsaftaler og kontrakter tildelt og/eller indgået
(pr. 31.12.2020)
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Resultaterne af de efterfølgende revisioner viser for de fleste 
fællesforetagender, at fejlforekomsten for tilskudsbetalinger lå under 
væsentlighedstærsklen 

2.23. For så vidt angår kontrollen af lovligheden og den formelle rigtighed af 
fællesforetagendernes tilskudsbetalinger under RP7-programmet, foretager 
uafhængige eksterne revisionsfirmaer, som fællesforetagenderne har indgået kontrakt 
med, efterfølgende revisioner hos støttemodtagerne. Med hensyn til 
fællesforetagendernes tilskudsbetalinger under Horisont 2020-programmet er 
Kommissionens fælles revisionstjeneste ansvarlig for de efterfølgende revisioner, 
hvoraf ca. tre fjerdedele er outsourcet til eksterne revisionsfirmaer. Alle 
fællesforetagenderne gjorde brug af disse efterfølgende revisioner til at vurdere deres 
tilskudsbetalingers lovlighed og formelle rigtighed. 

2.24. I 2020 foretog kun tre fællesforetagender (IMI, BCB og ECSEL) stadig endelige 
RP7-tilskudsbetalinger. Ved udgangen af 2020 rapporterede IMI og BCB 
restfejlfrekvenser under væsentlighedstærsklen på 2 % på grundlag af resultaterne af 
de efterfølgende revisioner. For så vidt angår ECSEL betyder de væsentlige forskelle i 
de metoder og procedurer, som de deltagende staters nationale 
finansieringsmyndigheder anvender, at det ikke er muligt at beregne én enkelt 
restfejlfrekvens for RP7-betalingerne. I forbindelse med disse betalinger anvendte vi 
derfor den restfejlfrekvens, som GD RTD har beregnet for hele RP7-programmet, 
nemlig 3,51 % ved udgangen af 2020. I betragtning af den lave procentdel af RP7-
betalinger i 2020 (ca. 8,6 %) anses restfejlfrekvensen i ECSEL's samlede aktionsudgifter 
i 2020 således for at ligge under væsentlighedstærsklen. 

2.25. Alle de fællesforetagender, som gennemførte Horisont 2020-projekter, 
rapporterede ved udgangen af 2020 restfejlfrekvenser under væsentlighedstærsklen 
på 2 % vedrørende Horisont 2020-tilskudsbetalingerne på grundlag af resultaterne af 
den fælles revisionstjenestes efterfølgende revisioner. 

Vores revision af 2020-tilskudsbetalinger hos støttemodtagerne 
afslørede vedvarende systemiske fejl vedrørende anmeldte 
personaleomkostninger  

2.26. Vores revisioner hos støttemodtagerne bekræftede, at der var systemiske fejl 
- hovedsagelig vedrørende de anmeldte personaleomkostninger - som også 
regelmæssigt var blevet rapporteret i forbindelse med efterfølgende revisioner udført 
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af den fælles revisionstjeneste og de revisorer, den havde indgået kontrakt med. For 
2020-tilskudsbetalingerne var de væsentligste konstaterede fejlkilder: 

o anvendelse af en forkert metode til beregning af de anmeldte 
personaleomkostninger 

o anvendelse af timesatser, der ikke var baseret på et afsluttet regnskabsår 

o manglende overholdelse af loftet for arbejdstimer på et projekt 

o uberettiget korrektion af allerede anmeldte og godkendte personaleomkostninger 
i den efterfølgende rapporteringsperiode 

o anmeldelse af omkostninger, der ikke direkte kunne henføres til projektet, som 
andre direkte omkostninger 

o anmeldelse af indkøb fra en anden støttemodtager i samme konsortium som 
andre direkte omkostninger, og 

o anvendelse af en forkert vekselkurs ved omregning af de anmeldte omkostninger 
til euro. 

2.27. Med hensyn til lovligheden og den formelle rigtighed af 
fællesforetagendernes underliggende tilskudstransaktioner indikerer resultaterne af 
vores revision, at den vigtigste kilde til fejl er personaleomkostninger, og at SMV'er er 
mere tilbøjelige til at begå fejl end andre modtagere. Yderligere strømlining af Horisont 
2020-reglerne for anmeldelse af personaleomkostninger og mindskelse af 
retsusikkerheden ved yderligere anvendelse af forenklede omkostningsmuligheder er 
en forudsætning for, at fejlforekomsterne kan stabiliseres under 
væsentlighedstærsklen i fremtidige forskningsrammeprogrammer. 

Foranstaltning 2 

Fællesforetagenderne bør styrke deres interne kontrolsystemer for at imødegå 
den øgede risiko vedrørende SMV'er og nye støttemodtagere, og de opfordres 
også til at udvide anvendelsen af forenklede omkostningsmuligheder. 
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Svagheder i F4E's lokale IT-applikation til kontraktforvaltning 

2.28. Anvendelsen af F4E's lokale IT-applikation til kontraktforvaltning (DACC) - 
tidligere begrænset til forvaltning af kontraktændringer - blev i marts 2020 udvidet til 
forvaltning af nye kontrakter som reaktion på covid-19-pandemien. Denne 
foranstaltning gjorde det muligt for F4E at opretholde forretningskontinuiteten, men 
F4E tilpassede ikke fuldt ud sine lokale IT-applikationer til de interne procedurer 
vedrørende delegationer. F4E har truffet foranstaltninger til at forbedre situationen, 
men der er stadig væsentlige svagheder at afhjælpe, f.eks. vedrørende korrekt brug af 
konti med virtuel identitet og korrekt brug af rettigheder og delegationer til 
godkendelse af retlige forpligtelser. Endelig er der ikke foretaget en validering af F4E's 
regnskabssystem siden indførelsen af DACC-systemet. 

Foranstaltning 3 

F4E bør træffe de nødvendige foranstaltninger vedrørende sit lokale IT-system til 
kontraktforvaltning (DACC) for at sikre, at det er tilpasset de interne processer for 
delegation og korrekt anvendelse af konti med virtuelle identiteter. Endvidere bør 
fællesforetagendet validere sit regnskabssystem. 

Mangler i forvaltningen af midlertidigt ansatte og udbud 

Mangel på vedtægtsmæssigt personale fører til øget anvendelse af 
midlertidigt ansatte 

2.29. Når fællesforetagenderne ikke har vedtægtsmæssigt personale nok, stiger 
deres anvendelse af midlertidigt ansatte eller kontraktmæssig insourcing af 
medarbejdere. Dette skaber særlige risici, som kan påvirke fællesforetagendernes 
samlede resultater negativt, f.eks. risici for problemer med bevarelse af 
nøglekompetencer, for uklare ansvarlighedskanaler og for lavere personaleeffektivitet. 

2.30. CS' anvendelse af vikarer i forhold til vedtægtsomfattet personale steg 
eksempelvis betydeligt fra 8 % i 2017 til 24 % i 2020 vedrørende stillinger af permanent 
karakter (f.eks. assistent i den juridiske tjeneste, sekretariatsstøtte, 
kommunikationsassistent og assistent for projektmedarbejdere). En høj andel af 
kontraktansatte giver typisk en væsentligt højere personaleudskiftning og 
destabiliserer fællesforetagendets personalesituation yderligere. 
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2.31. I sit første driftsår koncentrerede EuroHPC sig hovedsagelig om de
operationelle processer og opgaver. Da behovet for ansættelse af administrativt 
nøglepersonale endnu ikke er dækket, skaber dette en risiko for svagheder i 
forbindelse med den finansielle, budgetmæssige og personalemæssige forvaltning 
samt i processerne for intern kontrol af aktionsudgifter og bidrag i naturalier. 
Endvidere kan den høje andel af kontraktansatte (74 %) resultere i en betydelig 
personaleudskiftning i den nærmeste fremtid, hvilket yderligere øger risiciene 
vedrørende forvaltningssystemerne. 

Foranstaltning 4 

EuroHPC bør besætte de administrative nøglestillinger, der er nødvendige for at 
sikre dets finansielle, budgetmæssige og personalemæssige forvaltning samt dets 
processer for intern kontrol. 

Anvendelse af åbent udbud i en situation med vidensmæssige fordele 

2.32. I 2020 iværksatte BCB et åbent udbud om en rammeaftale vedrørende
gennemførelsen af tredje fase i projektet om etablering af en H2-certificeringsordning. 
Det konsortium, der allerede havde gennemført projektets to første faser og derfor 
havde en vidensmæssig fordel, var den eneste ansøger, der afgav tilbud. Det finansielle 
tilbud lå tæt på den maksimale anslåede kontraktværdi, der var fastsat i 
udbudsbetingelserne.  

Foranstaltning 5 

Fællesforetagenderne opfordres til i situationer med vidensmæssige fordele at 
foretage indledende markedsundersøgelser af priser og på forhånd høre andre 
virksomheder på markedet med henblik på bedre at kunne vurdere pristilbud og 
forholdet mellem pris og kvalitet. 

Fællesforetagenderne bruger ikke fuldt ud Kommissionens e-
udbudsløsning, og F4E har udviklet sin egen portal 

2.33. I henhold til EU's finansforordning skal alle EU-institutioner og -organer,
herunder fællesforetagender, udarbejde og i videst mulig udstrækning gennemføre 
løsninger for indgivelse, lagring og behandling af oplysninger indgivet som led i 
tildelingsprocedurer og med henblik herpå etablere et fælles "område for udveksling af 
elektroniske oplysninger" for deltagere. Derfor er Kommissionen i færd med at udvikle 
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sin e-udbudsløsning, som omfatter den integrerede finansierings- og udbudsportal og 
TED eTendering, hvor alle offentliggjorte udbud er offentligt tilgængelige. Denne e-
udbudsløsning tilbyder en harmoniseret tilgang og etablerede udbudspraksis, 
understøttet af en fuldt integreret elektronisk løsning. Den giver f.eks. potentielle 
kontrahenter fri elektronisk adgang til alle udbudsdokumenter, relaterede tekniske 
specifikationer, bilag, spørgsmål og svar samt muliggør elektronisk afgivelse af tilbud, 
evaluering af tilbud og endelig tildeling af kontrakter. E-udbudsløsningen understøtter 
allerede åbne og begrænsede udbud (herunder hasteudbud), udbud vedrørende 
kontrakter af mellemstor og lav værdi og særlige udbud efter forhandling for EU-
institutioner og -organer, herunder fællesforetagender. 

2.34. CS, BCB og S2R brugte e-udbudsløsningen til deres åbne udbud i 2020, og IMI
og SESAR begyndte at bruge den i begyndelsen af 2021. BBI og ECSEL har dog ikke 
tænkt sig at bruge alle løsningens moduler, da de kun gennemfører få udbud af høj 
værdi. 

2.35. F4E bruger sit eget e-udbudsværktøj, som ikke er fuldt synkroniseret med
Kommissionens e-udbudsløsning. Fremtidige forbedringer af F4E's e-udbudsværktøj 
kan føre til unødvendig duplikering af Kommissionens udviklingsindsats 
og -investeringer. Dette understøtter ikke det princip om etablering af et fælles 
"område for udveksling af elektroniske oplysninger", som er fastsat i EU's 
finansforordning. 

Foranstaltning 6  

Fællesforetagenderne opfordres til at tilslutte sig Kommissionens e-udbudsløsning 
i overensstemmelse med det princip om etablering af et fælles område for 
udveksling af elektroniske oplysninger, som er fastsat i EU's finansforordning, og 
derved sikre, at deres indkøb underlægges konkurrence på det bredest mulige 
grundlag. 

F4E bør koordinere fremtidige forbedringer af sit e-udbudsværktøj med 
Kommissionens udviklingsindsats og -investeringer. 
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Fællesforetagenderne udnyttede synergier til at overvinde 
covid-19-krisen i 2020 

Metoden bag vores undersøgelse 

2.36. I 2020 analyserede vi de foranstaltninger, som fællesforetagenderne havde
truffet for at opretholde forretningskontinuiteten under covid-19-pandemien, og dens 
mulige indvirkning på udførelsen af deres opgaver. Figur 2.3 viser de områder, som 
vores undersøgelse fokuserede på. Analysen var baseret på finansielle data i 
Kommissionens centrale system for finansielle oplysninger om periodiseret 
regnskabsføring (ABAC) og eGrant-platformen (COMPASS). Vi gennemførte endvidere 
samtaler med personale og analyserede dokumenter i fællesforetagenderne. 
Konstateringer er analytiske og beskrivende snarere end evaluerende. Vi fremsætter 
derfor ikke anbefalinger, men fremhæver gode praksis. EuroHPC var ikke omfattet af 
analysen, da det først begyndte at arbejde uafhængigt i september 2020. 

Figur 2.3 - Fokusområder 

Kilde: Revisionsretten. 

Fællesforetagenderne samarbejdede tæt for at sikre 
forretningskontinuiteten under covid-19-pandemien 

2.37. De fællesforetagender, der ligger i Bruxelles (SESAR, CS, IMI, BCB, ECSEL, BBI
og S2R), overvandt trods deres beskedne størrelse og begrænsede ressourcer stort set 
indvirkningen af covid-19-pandemien takket være deres tætte samarbejde om et 
fælles beredskab ved begyndelsen af pandemien i marts 2020. 

Beredskab og 
gennemførelse af 
foranstaltninger 

vedrørende 
forretningskontinuitet

Beslutnings-
kapacitet og den 

daglige drift

Foranstaltninger 
til støtte for 
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2.38. Da CS, IMI, BCB, ECSEL, BBI og S2R har hovedsæde i samme bygning, vedtog
de en fælles kontinuitetsplan i januar 2019, herunder en fælles IT-
katastrofeberedskabsplan, som blev ajourført i februar 2020. SESAR og F4E vedtog 
deres egne kontinuitetshåndteringsdokumenter i henholdsvis 2016 og 2017 og 
ajourførte dem i 2019. Planerne er baseret på risikovurderinger og 
scenarieplanlægning og udgør en vigtig del af fællesforetagendernes ramme for intern 
kontrol, jf. tekstboks 2.2). 

Tekstboks 2.2 

Den fælles kontinuitetsplan for CS, IMI, BCB, ECSEL, BBI og S2R 

Grundlæggende centrale 
oplysninger om 
forretningskontinuitet:  

o kontaktpersoner i 
nødstilfælde

o liste over 
nøglemedarbejdere

o kommunikation (afhængigt 
af scenario).

Principper for forretningskontinuitet: 

o definitioner og omfang

o sammenfatning af kritiske og
væsentlige funktioner og
procedurer

o anvendelsesområde og scenarier

o uddannelse og oplysning

o test.

Reaktion og indsats: 

o ansvarlige for
forretningskontinuitet

o liste over
afhængighedsforhold
vedrørende fælles
infrastrukturer.

IT-katastrofeberedskabsplan: 

o fuld drift på et beredskabssted

o genetablering af de oprindelige
aktiviteter

o GD RTD's backupsted.

Kilde: Fællesforetagendernes fælles kontinuitetsplan. 

2.39. CS, IMI, BCB, ECSEL, BBI og S2R havde allerede testet deres fælles IT-
katastrofeberedskabsplan i januar 2019 med fokus på: 

o adgang til IT-lokaler og til et backupkontor

o adgang til IT-infrastruktur (hardware og software)

o EU-loginkontoernes funktionalitet og fjernadgang til applikationer.

Testresultaterne blev analyseret, og der blev udarbejdet løsninger til de konstaterede 
funktionsfejl. 
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2.40. Ved udbruddet af covid-19-pandemien havde alle fællesforetagenderne
således en opdateret og formelt godkendt kontinuitetsplan (jf. figur 2.4). 

Figur 2.4 - Alle fællesforetagenderne havde godkendt deres 
kontinuitetsplan 

Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra fællesforetagenderne. 

2.41. Som led i ECSEL's koordineringsaktioner gennemførte alle
fællesforetagenderne i Bruxelles i marts 2020 en stresstest for at vurdere deres IT-
kapacitet til telearbejde ud fra den antagelse, at alt personale skulle telearbejde i en 
periode. Dette gjorde det muligt for alle fællesforetagendernes ansatte hurtigt at skifte 
til telearbejde den 18. marts 2020, hvor den belgiske regering indførte 
arbejdsrestriktioner. F4E udførte lignende test i marts 2020, og telearbejde har været 
hovedreglen på alle F4E's arbejdssteder (Barcelona, Cadarache og Garching) siden 
pandemiens begyndelse. 

Fællesforetagenderne koordinerede deres afbødende foranstaltninger 
og sikrede styring 

2.42. En anden succesfaktor for fællesforetagenderne i Bruxelles var den
koordinering, de foretog for at overvinde deres iboende begrænsninger, navnlig deres 
beskedne størrelse og begrænsede ressourcer.  

2.43. Direktørerne for fællesforetagenderne i Bruxelles afholdt ugentlige møder for
at drøfte pandemiens konsekvenser, risiciene for driften og en fælles tilgang til 
afbødning af disse konsekvenser og risici. Tilsvarende møder blev afholdt af 
administrationscheferne og lederne af de interne revisionsfunktioner. Med henblik på 
at garantere sikkerheden for de ansatte, der var nødt til at arbejde på kontoret, 
iværksatte fællesforetagenderne i maj 2020 et fælles indkøb af værnemidler under 
ledelse af IMI. 

Ved udbruddet af covid-19-
pandemien havde alle 

fællesforetagenderne en godkendt 
kontinuitetsplan 
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2.44. Endelig tilpassede fællesforetagendernes bestyrelser sig hurtigt covid-19-
pandemien ved at afholde fjernmøder og i 2020 opretholde samme tempo for 
vedtagelse af afgørelser som i 2019. Antallet af bestyrelsesmøder forblev stabilt med 
27 i 2020 (2019: 25), og der blev vedtaget 110 bestyrelsesafgørelser i 2020 (2019: 108). 

Fællesforetagenderne overholdt deres omsorgspligt over for de ansatte 
… 

2.45. For at give deres ansatte passende støtte til at håndtere de nye udfordringer i 
forbindelse med covid-19-pandemien indførte fællesforetagenderne i Bruxelles et 
kursus i trivsel og modstandsdygtighed. I oktober 2020 gennemførte alle ansatte i 
fællesforetagenderne i Bruxelles kurset med titlen "Coping in a time of COVID", som 
var udarbejdet på initiativ af SESAR og blev ledet af en autoriseret professionel coach. 
Kurset omfattede gruppearbejde, hvor deltagerne kunne udveksle synspunkter om 
deres arbejdsvilkår. 

2.46. For at støtte og orientere deres personale under covid-19-pandemien 
arrangerede fællesforetagendernes direktører regelmæssige onlinemøder, hvor der 
også var afsat tid til spørgsmål fra de ansatte. Onlinemødernes hyppighed varierede fra 
fællesforetagende til fællesforetagende og afhængigt af pandemiens intensitet - fra én 
gang om ugen til én gang om måneden. I tekstboks 2.3 giver vi eksempler på fælles 
foranstaltninger, der blev truffet i fællesforetagenderne med henblik på at støtte 
personalet i denne periode.  
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Tekstboks 2.3 

Fællesforetagendernes støtteforanstaltninger vedrørende 
personalets trivsel og modstandsdygtighed 

  
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra fællesforetagenderne. 

2.47. For at få feedback fra de ansatte om arbejdsforholdene under covid-19-
pandemien gennemførte fem fællesforetagender (SESAR, CS, IMI, ECSEL og BBI) 
personaleundersøgelser mellem april og november 2020. Undersøgelserne fokuserede 
hovedsagelig på to aspekter: arbejdsrelaterede forhold, f.eks. adgang til IT-udstyr og 
dettes funktion samt støtte fra ledelsen, og personlige oplevelser som følge af 
nedlukningen (f.eks. graden af interaktion med kolleger og stressniveauer som følge af 
en ændring i arbejdsbyrden). Undersøgelsesresultaterne viste, at de fleste 
medarbejdere i fællesforetagendet var tilfredse med ledelsen og dens støtte, at de ikke 
havde betydelige IT-problemer, og at de vurderede forretningskontinuiteten som høj. 

Regelmæssig 
kommunikation og 
information, herunder 
regelmæssige 
onlinemøder med alle 
ansatte

Kursus i 
modstandsdygtighed -
"Coping in a time of 
COVID" - for alle ansatte 
med henblik på 
udveksling af synspunkter 
om arbejdsvilkår 

Hurtig tilpasning af IT-
miljøet for at sikre 
optimal anvendelse af 
virtuel teknologi og 
telearbejde

Skabelse af en sikker 
arbejdsplads ved at 
sørge for værnemidler 
(ansigtsmasker, 
geldispensere), 
rengøring af 
kontorlokaler, 
information om fysisk 
distancering og andre 
beskyttelses-
foranstaltninger

Trivselsprogram med bl.a. 
webinarer om psykisk og 
fysisk trivsel, 
meditationsøvelser, 
mindfulness og individuel 
coaching 

Særlig brainstorming for 
at identificere nye
covid-19-risici med 
deltagelse af alle ansatte

Sociale 
onlinesammenkomster, 
f.eks. "chat-rouletter"

Adskillige 
personaleundersøgelser
for at give feedback til 
ledelsen om arbejdet 
under covid-19-
pandemien

Finansielle bidrag til 
kontorudstyr som hjælp 
til at indrette et passende 
hjemmekontor
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2.48. De fleste mente, at de klarede situationen godt, men der blev rapporteret en 
del negative oplevelser med telearbejde, navnlig følelsen af at skulle stå til rådighed 
hele tiden, vanskeligheder med at opretholde en korrekt balance mellem arbejdsliv og 
privatliv samt problemer med børnepasning og hjemmeskoling. 

… hvilket bidrog til en stabil personalesituation under krisen 

2.49. Covid-19-pandemien havde ikke en målbar indvirkning på 
medarbejderantallet eller antallet af ledige stillinger i fællesforetagenderne. For 
fællesforetagenderne i Bruxelles fortsatte de foregående års svage stigning i 
medarbejderantallet med 1,3 % i 2020 (2019: + 2,2 %; 2018: + 2,2 %). For F4E fortsatte 
de foregående års svage fald i medarbejderantallet med 0,9 % i 2020 (2019: - 0,7 %; 
2018: - 1,6 %). Antallet af ledige stillinger fulgte disse tendenser, idet de steg lidt for 
fællesforetagenderne i Bruxelles og faldt lidt for F4E. 

2.50. Fællesforetagenderne i Bruxelles følger i øjeblikket Kommissionens 
handlingsplan for en gradvis tilbagevenden til kontoret. Denne plan (jf. tekstboks 2.4) 
omfatter nedtrapningsforanstaltninger, som bl.a. indebærer, at personalet gradvis 
vender tilbage til kontoret. Den gradvise tilgang muliggør en kontrolleret optrapning 
eller nedtrapning afhængigt af pandemiens udvikling. Gennemførelsen af optrapnings- 
og nedtrapningsforanstaltninger skal baseres på anbefalinger og anvisninger fra 
nationale og regionale sundhedsmyndigheder samt risikovurderinger og vejledning fra 
Europa-Kommissionen. 
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Tekstboks 2.4 

Faser i en tilbagevenden til kontoret 

  
Kilde: Kommissionens handlingsplan for en gradvis tilbagevenden til kontoret. 

Trods covid-19-pandemien sikrede fællesforetagenderne tildeling af 
tilskud … 

2.51. For fællesforetagenderne under Horisont 2020 lå budgetforpligtelserne 
vedrørende tilskudsaftaler trods den udfordrende situation stabilt på 
889,2 millioner euro i 2020 (2019: 855,6 millioner euro). F4E opretholdt sine 
operationelle udbudsaktiviteter i uændret tempo, og dets budgetforpligtelser 
vedrørende operationelle kontrakter steg fra 670,5 millioner euro i 2019 til 
826,1 million euro i 2020. 

2.52. IMI bidrog væsentligt til den fælles europæiske reaktion på covid-19-
pandemien, som blev koordineret af Kommissionen. Fællesforetagendet omfordelte 
45 millioner euro i sit 2020-budget til en hurtig indkaldelse af forslag i marts 2020 om 
udvikling af behandlinger og diagnostik til bekæmpelse af coronavirusinfektioner. 

FASE 0
Telearbejde som 
hovedregel

FASE 1
Forsigtig første 
ophævelse af 
nedluknings-
foranstaltninger

FASE 2
Progressiv 
genåbning

FASE 3
Generel genåbning
- "ny normal"

Arbejdsscenarier:

Hovedregel: 
Telearbejde

Særlige 
omstændigheder:

Nøglemedarbejdere, 
der ikke kan udføre 
deres opgaver på 
afstand. De skifter 
ugentligt mellem 
tilstedeværelse på 
kontoret og 
telearbejde. 
Nøglemedarbejdere, 
som har underliggende 
helbredsproblemer 
(eller bor i en husstand 
med en sårbar person), 
er undtaget fra at 
arbejde på kontoret.

Hovedregel: 
Telearbejde + 
begrænset, forsigtig og 
frivillig tilbagevenden 
til kontoret i skiftehold.

Som i fase 0 + et lille 
antal kolleger i hver 
enhed (ikke mere end 
10 %-20 %) får lov til 
frivilligt og i ugentlige 
skiftehold at arbejde på 
kontoret, forudsat at 
fysisk distancering og 
andre sikkerheds-
foranstaltninger kan 
overholdes. 
Telearbejde er stadig 
normen, især for 
ansatte med 
helbredsproblemer, 
der giver en forhøjet 
risiko.

Hovedregel: Fuld 
skifteholdsordning
med fleksibilitet til 
telearbejde.
Telearbejde forbliver 
kun normen for visse 
personalekategorier.

Alle ansatte opdeles i 
to hold, der skifter 
ugentligt. 
Skifteholdsordningen 
fra fase 1 gælder som 
standard for alle 
ansatte. Der vil være 
vide muligheder for 
telearbejde.

Hovedregel: Tilstede-
værelse på kontoret 
gælder som standard. 
Baseret på de 
indhøstede erfaringer 
vil nye generelle regler 
for telearbejde blive 
overvejet. Den 
relevante IT-kapacitet 
vil blive opbygget.

Særlige 
omstændigheder:

Særlige ordninger for 
telearbejde kan 
tilbydes ansatte med 
helbredsproblemer, 
der giver en forhøjet 
risiko for covid-19.
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Supplerende Horisont 2020-midler fra Kommissionen øgede indkaldelsesbeløbet til 
72 millioner euro. Over 140 modtagne forslag blev evalueret på afstand og på 
rekordtid efter betydelige ændringer i fællesforetagendets sædvanlige 
evalueringsproces. Otte projekter (tre om behandlinger og fem om diagnostik), der 
mobiliserede over 115 millioner euro, blev udvalgt til tilskudsaftaler, og 
gennemførelsen af dem blev påbegyndt inden sommeren 2020. 

2.53. Tiden til bevilling - som er den periode, der går fra fristen for indsendelse af 
forslag til undertegnelsen af tilskudsaftalerne - forblev stabil for de fællesforetagender, 
der gennemførte Horisont 2020-aktioner, på gennemsnitlig 220 dage i 2020 (2019: 
221 dage)16. Dette var langt under den maksimale tilladte periode på otte måneder 
eller ca. 240 dage, der er fastsat i reglerne for deltagelse i Horisont 2020-
programmet17 (jf. figur 2.5). Dette resultat skyldes hovedsagelig fællesforetagendernes 
betydelige indsats for rettidigt at gennemføre passende procedurer med henblik på at 
sikre eksterne eksperters fjernevaluering af forslag. 

Figur 2.5 - Gennemsnitlig tid til bevilling (i dage) 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra fællesforetagenderne. 

                                                    
16 Dataene omfatter alle de indkaldelser af forslag, der blev offentliggjort af 

fællesforetagender under Horisont 2020 i år N-1 og førte til undertegnelse af tilskudsaftaler 
i år N. 

17 Artikel 20 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 af 11. december 
2013 om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 - rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020)" (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 81). 

200

220

240

2017 2018 2019 2020



55 

 

… og betalinger til deres støttemodtagere 

2.54. I 2020 opretholdt fællesforetagenderne under Horisont 2020 og F4E 
betalingerne vedrørende deres operationelle aktiviteter på samme niveau som i de 
seneste fire år (jf. figur 2.6). For fællesforetagenderne under Horisont 2020 faldt de 
samlede betalinger vedrørende operationelle aktiviteter kun lidt fra 847,1 million euro 
i 2019 til 827,8 millioner euro i 2020. For F4E steg aktionsudgifterne vedrørende 
kontrakter fra 681,3 millioner euro i 2019 til 741,1 million euro i 2020. 

Figur 2.6 - Fællesforetagendernes aktionsudgifter (i tusind euro) 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra fællesforetagenderne. 

2.55. Trods udfordringerne med hensyn til at opretholde de interne 
kontrolprocesser i forbindelse med telearbejde, navnlig hvad angår operationelle 
mellemliggende og endelige tilskudsbetalinger og komplekse kontraktbetalinger, blev 
antallet af forsinkede betalinger reduceret fra 8 % i gennemsnit i 2019 til 6 % i 
gennemsnit i 2020 (jf. figur 2.7). 
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Figur 2.7 - Faldet i antallet af forsinkede betalinger (gennemsnit for alle 
fællesforetagender), som % af det samlede årlige antal godkendte 
betalingstransaktioner 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra fællesforetagenderne. 

Nogle fællesforetagender rapporterede generelle forsinkelser i deres 
Horisont 2020-aktiviteter som følge af covid-19-pandemien 

2.56. ECSEL rapporterede, at nogle støttemodtagere havde svært ved at afslutte 
deres projektdemonstrationer og anmodede om en forlængelse af 
gennemførelsesperioden. Vanskelighederne skyldtes restriktioner pålagt som følge af 
covid-19-pandemien og påvirkede også de projektrelaterede kontroller og 
evalueringer. 

2.57. S2R anslog, at der var opstået en generel forsinkelse på mellem to og seks 
måneder i de projekter, der kræver samarbejdsaktiviteter forskellige steder i Europa. 
Forsinkelserne skyldtes rejserestriktioner eller andre begrænsninger som følge af 
pandemien. Endvidere blev der ikke som planlagt foretaget validering på stedet i 2020 
på grund af restriktioner som følge af covid-19-pandemien. 
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2.58. CS forventede en generel forsinkelse på mellem fire og seks måneder i 
gennemførelsen af sit Horisont 2020-program. Covid-19-pandemien havde ført til 
langsommere gennemførelse af tilskudsaftaler med partnere og ufuldstændig 
gennemførelse af tilskudsaftalerne for 2018-2019. Sidstnævnte forhold førte til 
betydelige inddrivelser af for meget udbetalt forfinansiering i 2020. Dette øgede det 
disponible betalingsbudget til aktionsudgifter (formålsbestemte indtægter) for 2020, 
hvilket havde en negativ indvirkning på gennemførelsesgraden for fællesforetagendets 
aktionsbudget. 

2.59. Covid-19-pandemien havde en alvorlig indvirkning på SESAR's medlemmer 
fra luftfartsindustrien, og fællesforetagendet reagerede på dette med en række 
budgetforanstaltninger (f.eks. forhøjelse af forfinansieringssatserne for tilskudsaftaler 
og udsættelse af kontantbidrag til fællesforetagendets administrationsomkostninger) 
for at give dem en øjeblikkelig forbedring af likviditeten. 

2.60. For nogle fællesforetagender (CS, IMI, BCB og EuroHPC) havde covid-19-
pandemiens effekt på de planlagte udgifter til IT, kommunikation, tjenesterejser, 
møder, arrangementer og andre tjenesteydelser væsentligt reduceret 
gennemførelsesgraden for 2020-administrationsbudgettet, som udgjorde ca. 2-3 % af 
det samlede disponible betalingsbudget for 2020. 

F4E's aktiviteter i forbindelse med ITER-projektet blev forsinket 

2.61. F4E rapporterede, at mange af dets leverandører var berørt af covid-19-
pandemien og de dermed forbundne restriktioner. Fællesforetagendet anslog, at 
pandemien ved udgangen af 2020 havde forårsaget forsinkelser på op til fire måneder 
for nogle leverancer med en deraf følgende omkostningsstigning på ca. 
47 millioner euro (i 2008-priser) vedrørende F4E's leverancer til ITER-projektet. 

2.62. Kommissionen gennemførte i oktober 2020 en onlineundersøgelse for at 
forstå, hvilke konsekvenser covid-19-pandemien havde haft for de virksomheder, der 
var involveret i ITER-projektet, og i hvilket omfang deres deltagelse i ITER hjalp dem på 
vej mod genopretning.  

2.63. Som vist i tekstboks 2.5 havde deltagelse i ITER-projektet en målbar 
indvirkning (med hensyn til personale og omsætning) på de virksomheder, der svarede. 
For to tredjedele af respondenterne havde pandemien en negativ indvirkning i form af 
f.eks. forsinkelser (70 %) og faldende efterspørgsel med negative finansielle 
konsekvenser (50 %). På den anden side erklærede 31 % af respondenterne sig enige i, 
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at deres deltagelse i ITER-projektet gjorde deres virksomhed mere modstandsdygtig 
over for konsekvenserne af krisen. 

Tekstboks 2.5 

Effekten af covid-19 på de løbende aktiviteter i de virksomheder, der 
er involveret i ITER-projektet 

  
Kilde: Rapport om EU-undersøgelsen "ITER and COVID-19: Understanding the situation of 
companies involved in the project", december 2020. 

Fællesforetagenderne følger op på tidligere års 
revisionsresultater 

2.64. I de fleste tilfælde har fællesforetagenderne truffet korrigerende 
foranstaltninger som opfølgning på bemærkningerne i vores særlige årsberetninger for 
tidligere år. Nærmere oplysninger kan findes i bilagene til vores erklæringer i kapitel 3. 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

Indstilling af al aktivitet

Vurdering ikke mulig

Status quo

Store forstyrrelser

Mindre afbrydelser og forsinkelser



59 

 

2.65. Figur 2.8 viser med hensyn til de korrigerende foranstaltninger i 2020 
vedrørende de 19 bemærkninger, der ikke var blevet adresseret ved udgangen af 2019, 
at 16 (84 %) var afsluttet, mens tre (16 %) stadig var i gang eller endnu ikke var 
igangsat ved årets udgang18. 

Figur 2.8 - Fællesforetagendernes opfølgning på tidligere års 
bemærkninger 

 
Kilde: Revisionsretten. 

  

                                                    
18 Bemærk: For så vidt angår SESAR, CS, IMI, BCB, ECSEL og S2R blev alle bemærkningerne fra 

tidligere år afsluttet på grund af korrigerende foranstaltninger truffet af 
fællesforetagenderne under 2020-revisionen. For EuroHPC var 2020 det første revisionsår. 
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Resultater vedrørende 
fællesforetagenderne i nylige 
publikationer fra Revisionsretten  
2.66. Ud over den årlige revisionsberetning om fællesforetagendernes 
årsregnskaber udsendte vi i løbet af 2020 også særberetninger og analyser, som 
omhandlede fællesforetagenderne (jf. figur 2.9). 
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Figur 2.9 - Resultater vedrørende fællesforetagenderne og/eller forskning i nylige publikationer fra Revisionsretten 

 
Kilde: Revisionsretten. 

Analyse nr. 1/2021:
EU's første bidrag til den folkesundhedsmæssige reaktion på 
covid-19

Særberetning nr. 19/2020:
Digitalisering af EU's industri: Et ambitiøst initiativ, hvis succes 
afhænger af et vedvarende engagement fra EU, myndigheder 
og virksomheder

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

Verdenssundhedsorganisationen klassificerede den 11. marts 
2020 covid-19 som en pandemi. Traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde giver kun EU en støttende og 
koordinerende rolle på folkesundhedsområdet, der først og 
fremmest hører ind under medlemsstaternes 
kompetenceområde.

Vi undersøgte EU's første reaktion på pandemien fra 3. januar til 
30. juni 2020 med fokus på anvendelsen af EU-rammen for 
håndtering af grænseoverskridende sundhedstrusler, på de 
yderligere EU-foranstaltninger, der blev truffet for at støtte 
leveringen af medicinske værnemidler, og på EU-støtten til 
udvikling af covid-19-test og -vacciner.

Kommissionen fremmede informationsudveksling mellem 
medlemsstaterne og støttede bl.a. covid-19-forskning og 
forhåndsaftaler om indkøb af vacciner. Fællesforetagendet for 
initiativet om innovative lægemidler (IMI) iværksatte en 
indkaldelse af forslag vedrørende coronabehandling og -test. 

Vi fremhævede nogle af de udfordringer, EU stod over for i sin 
støtte til medlemsstaternes reaktion på covid-19, f.eks. med 
hensyn til at fastsætte en hensigtsmæssig ramme for håndtering 
af grænseoverskridende sundhedstrusler, lette leveringen af 
passende forsyninger og støtte udviklingen af vacciner.

Den digitale omstilling er afgørende for mange af EU's 
virksomheder, hvis de fortsat skal være konkurrencedygtige, 
men de udnytter ikke fuldt ud fordelene ved avancerede 
teknologier til at innovere. 
I 2016 lancerede Kommissionen derfor DEI-initiativet til 
digitalisering af EU's industri med det formål at styrke EU's 
konkurrenceevne inden for de digitale teknologier. 

Vi undersøgte, i hvilken udstrækning EU var effektiv med hensyn 
til at støtte nationale strategier for digitalisering af industrien og 
de digitale innovationsknudepunkter, og om Kommissionen og 
medlemsstaterne gennemførte DEI-initiativet på effektiv vis.

Vi konstaterede, at Kommissionens DEI-strategi havde et solidt 
grundlag og blev støttet af medlemsstaterne, men manglede 
oplysninger om de forventede udfald, resultatindikatorer og mål. 
Dette gør det vanskeligere for Kommissionen og 
medlemsstaterne at målrette deres aktiviteter og maksimere 
deres effekt, og medlemsstaterne blev ikke tilskyndet til at 
afsætte ESI-finansiering til initiativet.

Vi anbefalede, at Kommissionen tilbyder at bistå 
medlemsstaterne med at identificere deres 
finansieringsmangler, forbedrer overvågningen og træffer 
yderligere foranstaltninger med henblik på at sikre tilstrækkelig 
bredbåndsdækning.

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.

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

De samlede revisionskonklusioner, de tilhørende anbefalinger 
og de reviderede enheders svar kan findes på Revisionsrettens 
websted eca.europa.eu.
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Fællesforetagendernes svar til kapitel 2 
2.9, 2.19, 2.30, 2.31, 2.32, og 2.58 

Fællesforetagenderne tager i fællesskab disse bemærkninger til efterretning. Vi forstår, at 
bemærkningerne er relevante for individuelle fællesforetagender og ikke rejser tværgående 
spørgsmål. Vi udviser fortsat forsigtighed og tager disse erfaringer til efterretning. 

2.18 

Efter fællesforetagendernes opfattelse er der ikke tale om en sådan risiko, eftersom 
fællesforetagenderne har gennemført en specifik valideringsproces for IKAA, som består i at 
sikre, at de supplerende aktiviteter bidrager til de enkelte fællesforetagenders mål, og at de 
indberettede værdier attesteres af uafhængige revisorer i overensstemmelse med 
fællesforetagendernes vedtægter. 

2.34 

Fællesforetagendet BBI og fællesforetagendet ECSEL mener ikke, at en fuldstændig 
gennemførelse af e-indkøbsløsningen er berettiget på grund af deres ekstremt lave antal 
indkøbsprocedurer af høj værdi og specifikke retlige krav. Begge fællesforetagender vil 
genoverveje anvendelsen, hvis de fremtidige forhold berettiger det. 
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Kapitel 3  

Revisionserklæringer 

for EU-fællesforetagenderne 
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3.1. Oplysninger til underbygning af 
revisionserklæringerne 

Grundlag for erklæringerne 

3.1.1. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med IFAC's Internationale 
Standarder om Revision (ISA'erne) og etiske regler og INTOSAI's internationale 
standarder for overordnede revisionsorganer (ISSAI'erne). Vores ansvar i henhold til 
disse standarder er beskrevet nærmere i afsnittet om revisors ansvar. Vi er uafhængige 
i overensstemmelse med det etiske kodeks for revisorer, der er udarbejdet af 
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), og de etiske krav, der er 
relevante for vores revision, og vi har opfyldt vores øvrige etiske ansvar i 
overensstemmelse med disse krav og IESBA's kodeks. Vi mener, at det indhentede 
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores revisionserklæring. 

Den øverste og den daglige ledelses ansvar 

3.1.2. Ifølge artikel 310-325 i TEUF og fællesforetagendernes finansforordninger er 
fællesforetagendernes daglige ledelse ansvarlig for at udarbejde og aflægge deres 
regnskaber på grundlag af de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der 
anvendes i den offentlige sektor, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de 
transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne. Dette ansvar omfatter udformning, 
gennemførelse og opretholdelse af intern kontrol, som sikrer, at der udarbejdes og 
aflægges et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl. Den daglige ledelse er også ansvarlig for at sikre, at de aktiviteter, 
finansielle transaktioner og oplysninger, der fremgår af årsregnskabet, er i 
overensstemmelse med regelsættet for de myndigheder, der regulerer dem. 

3.1.3. Ved udarbejdelsen af regnskabet er den daglige ledelse ansvarlig for at 
vurdere fællesforetagendets evne til at fortsætte driften, samt, hvis det er relevant, 
oplyse om forhold med relation til fortsat drift og anvende regnskabsprincippet om 
fortsat drift, medmindre den har til hensigt at likvidere enheden eller indstille driften, 
eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

3.1.4. Den øverste ledelse er ansvarlig for at overvåge fællesforetagendernes 
regnskabsaflæggelse. 
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Revisors ansvar for revision af regnskaberne og de 
underliggende transaktioner 

3.1.5. Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, at fællesforetagendernes 
regnskaber er uden væsentlig fejlinformation, og at de transaktioner, der ligger til 
grund for dem, er lovlige og formelt rigtige, samt på grundlag af vores revision at afgive 
revisionserklæringer til Europa-Parlamentet og Rådet om regnskabernes rigtighed og 
de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Høj grad af sikkerhed 
er imidlertid ikke en garanti for, at en revision vil føre til opdagelse af alle væsentlige 
fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse. Fejlinformationer og 
tilfælde af manglende regeloverholdelse kan skyldes besvigelser eller fejl og betragtes 
som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller 
sammenlagt påvirker brugeres økonomiske beslutninger, der træffes på grundlag af 
regnskaberne. 

3.1.6. Med hensyn til indtægterne kontrollerer vi bidrag fra Kommissionen, andre 
partnere eller samarbejdslandene og undersøger fællesforetagendernes procedurer 
for opkrævning af gebyrer og andre indtægter, hvis det er relevant. 

3.1.7. Med hensyn til udgifterne undersøger vi betalingstransaktionerne, når 
udgifterne er afholdt, registreret og godkendt. Denne undersøgelse omfatter alle 
kategorier af betalinger (inklusive betalinger vedrørende køb af aktiver) på det 
tidspunkt, hvor de foretages, undtagen forskud. Forskudsbetalinger undersøges, når 
modtageren forelægger dokumentation for, at midlerne er blevet anvendt korrekt, og 
et fællesforetagende godkender denne dokumentation ved at afregne forskuddet 
enten samme år eller senere. 

3.1.8. I overensstemmelse med ISA'erne og ISSAI'erne udøver vi professionel 
dømmekraft og udviser professionel skepsis under hele revisionen. Vi gør endvidere 
følgende:  

- Vi identificerer og vurderer risiciene for væsentlig fejlinformation i regnskaberne 
og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt omfang ikke opfylder 
kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset om dette skyldes 
besvigelser eller fejl, vi udformer og udfører revisionshandlinger, som tager højde 
for disse risici, og vi indhenter revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores erklæringer. Risikoen for, at væsentlige fejlinformationer eller 
regelbrud ikke opdages, er større, hvis de skyldes besvigelser, end hvis de skyldes 
fejl, da besvigelser kan involvere hemmelige aftaler, forfalskede dokumenter, 
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forsætlige udeladelser, vildledende oplysninger eller tilsidesættelse af intern 
kontrol. 

- Vi opnår en forståelse af den interne kontrol, der er relevant for revisionen, med 
henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter 
omstændighederne, men ikke for at afgive en erklæring om den interne kontrols 
effektivitet. 

- Vi vurderer, om de regnskabspraksis, som ledelsen har anvendt, er 
hensigtsmæssige, og om dens regnskabsmæssige skøn og oplysningerne i 
forbindelse hermed er rimelige. 

- Vi konkluderer, om ledelsens anvendelse af regnskabsprincippet om fortsat drift 
er passende, og, på grundlag af det indhentede revisionsbevis, om der er 
væsentlig usikkerhed på grund af begivenheder eller forhold, der kan så væsentlig 
tvivl om fællesforetagendets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at 
der er væsentlig usikkerhed, skal vi i vores beretning gøre opmærksom på de 
tilknyttede oplysninger i regnskaberne eller, hvis disse oplysninger er 
utilstrækkelige, afgive en erklæring med forbehold. Vores konklusioner er baseret 
på det revisionsbevis, vi havde indhentet frem til datoen for vores beretning. 
Fremtidige begivenheder eller forhold kan imidlertid bevirke, at en enhed må 
ophøre med at fortsætte driften. 

- Vi vurderer regnskabernes samlede præsentation, struktur og indhold, herunder 
oplysningerne, og vurderer, om regnskaberne giver et retvisende billede af de 
underliggende transaktioner og begivenheder. 

- Vi indhenter tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende 
fællesforetagendernes finansielle oplysninger med henblik på at afgive en 
erklæring om regnskaberne og de underliggende transaktioner. Vi har ansvaret 
for at lede, overvåge og udføre revisionen. Vi er eneansvarlige for vores 
revisionserklæringer. 

- Vi tager det revisionsarbejde, der er udført af den uafhængige eksterne revisor i 
relation til fællesforetagendernes regnskaber, med i betragtning som fastsat i 
artikel 70, stk. 6, i EU's finansforordning19. 

                                                    
19 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 193 af 

30.7.2018, s. 1). 
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3.1.9. Vi kommunikerer med ledelsen, bl.a. om revisionens planlagte omfang og 
tidsmæssige placering og om væsentlige revisionsresultater, herunder om betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

3.1.10. Blandt de forhold, vi har drøftet med fællesforetagenderne, fastlægger vi 
de forhold, der var mest betydelige ved revisionen af regnskaberne for den aktuelle 
periode og derfor er de centrale forhold ved revisionen. Vi beskriver disse forhold i 
vores beretning, medmindre lov eller øvrig regulering forhindrer oplysning om et 
forhold, eller vi i yderst sjældne tilfælde fastlægger, at et forhold ikke skal oplyses i 
vores beretning, fordi de negative konsekvenser heraf med rimelighed vil kunne 
forventes at veje tungere end den offentlige interesses fordele af en sådan oplysning. 
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3.2. Fællesforetagendet til forskning i 
lufttrafikstyring i det fælles europæiske 
luftrum (SESAR) 

Indledning 

3.2.1. Fællesforetagendet til forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske 
luftrum (SESAR), som ligger i Bruxelles, blev oprettet i februar 2007 for en otteårig 
periode20 (SESAR 1). I juni 2014 ændrede Rådet oprettelsesforordningen og 
forlængede fællesforetagendets levetid indtil 31. december 202421 (SESAR 2020). 

3.2.2. Fællesforetagendet er et offentlig-privat partnerskab til udvikling af 
moderniseret lufttrafikstyring (ATM) i Europa. De stiftende medlemmer er Den 
Europæiske Union repræsenteret ved Kommissionen (GD MOVE) og Den Europæiske 
Organisation for Luftfartens Sikkerhed (Eurocontrol)22. Efter en indkaldelse af 
interessetilkendegivelser i 2015 er 19 offentlige og private enheder fra 
luftfartssektoren nu medlemmer af fællesforetagendet. Det er flyfabrikanter, 
fabrikanter af jordbaseret og luftbåret udstyr, luftfartstjenesteudøvere samt 
leverandører af lufthavnstjenester. 

                                                    
20 Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 af 27. februar 2007 om oprettelse af et 

fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske 
lufttrafikstyringssystem (SESAR) (EUT L 64 af 2.3.2007, s. 1), ændret ved forordning (EF) 
nr. 1361/2008 (EUT L 352 af 31.12.2008, s. 12).  

21 Rådets forordning (EU) nr. 721/2014 af 16. juni 2014 om ændring af Rådets forordning (EF) 
nr. 219/2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det 
europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) for så vidt angår en forlængelse af 
fællesforetagendet indtil 2024 (EUT L 192 af 1.7.2014, s. 1). 

22 Eurocontrol er en international organisation, som ejes af 41 medlemsstater. EU har 
delegeret dele af sine opgaver i henhold til forordningerne om det fælles europæiske 
luftrum til Eurocontrol og dermed gjort det til den centrale organisation for koordinering og 
planlægning af lufttrafikkontrol for hele Europa. EU er medundertegner af Eurocontrol, og 
alle EU-medlemsstater er medlemmer af Eurocontrol. 
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3.2.3. Tabel 3.2.1 viser fællesforetagendets nøgletal23. 

Tabel 3.2.1 - Fællesforetagendets nøgletal 

 2020 2019 

Budget i nye betalingsbevillinger (millioner euro) 119,5 125,7 

Budget i nye forpligtelsesbevillinger (millioner euro) 151,3 119,6 

Disponibelt betalingsbudget (millioner euro) (1) 179,2 183,3 

Disponibelt forpligtelsesbudget (millioner euro) (1) 163,2 161,0 

Ansatte i alt pr. 31. december (2) 38 40 

(1) Det disponible budget omfatter uudnyttede bevillinger fra tidligere år, som 
fællesforetagendet har genopført på det indeværende års budget, formålsbestemte 
indtægter og omfordelinger til det følgende år. 

(2)  Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale 
eksperter. 

Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.2.4. Vi har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske 
revisionshandlinger, direkte substanstest af transaktioner hos fællesforetagendet og 
støttemodtagere og en vurdering af centrale kontroller i fællesforetagendets 
overvågnings- og kontrolsystemer. Resultaterne af dette arbejde suppleres med bevis 
opnået fra arbejde udført af andre revisorer og en analyse af oplysninger fra 
fællesforetagendets ledelse. 

3.2.5. I denne beretnings afsnit 3.1 beskrives grundlaget for erklæringen, den 
øverste og den daglige ledelses ansvar og revisors ansvar for revision af regnskaberne 
og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 156 udgør en integrerende 
del af erklæringen. 

                                                    
23 Nærmere oplysninger om fællesforetagendets beføjelser og aktiviteter kan findes på dets 

websted: www.sesarju.eu. 

http://www.sesarju.eu/
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Revisionsrettens revisionserklæring til Europa-Parlamentet og 
Rådet - den uafhængige revisors beretning 

Erklæring 
3.2.6. Vi har: 

a) revideret fællesforetagendets regnskaber, som omfatter årsregnskabet24 og 
beretningerne om budgetgennemførelsen25, for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2020, og 

b) efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der 
ligger til grund for disse regnskaber, i overensstemmelse med artikel 287 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). 

Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.2.7. Det er vores opfattelse, at fællesforetagendets regnskaber for det 
regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, i alt væsentligt giver et 
retvisende billede af fællesforetagendets finansielle stilling pr. 31. december 2020 
og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på 
nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets 
finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har 
fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, 
der anvendes i den offentlige sektor. 

                                                    
24 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

over bevægelser på nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og 
andre forklarende noter. 

25 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, 
der ligger til grund for regnskaberne 

Indtægter 
Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til 
grund for regnskaberne 

3.2.8. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

Betalinger 
Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til 
grund for regnskaberne 

3.2.9. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

3.2.10. Bemærkningerne i det følgende rejser ikke tvivl om Revisionsrettens 
erklæring. 

Bemærkninger om gennemførelsen af RP7-budgettet 

3.2.11. SESAR I-programmet blev formelt afsluttet i 2016, og de sidste 
korrigerende tilbagebetalinger til støttemodtagere for overskydende kontantbidrag til 
RP7-projekterne blev afsluttet i 2020. 

3.2.12. Tabel 3.2.2 giver en oversigt over medlemmernes bidrag til SESAR 1 ved 
udgangen af 2020. 
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Tabel 2 - Medlemmernes bidrag til SESAR 1 (i millioner euro) 

 
Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

Bemærkning om gennemførelsen af Horisont 2020-budgettet 

3.2.13. Tabel 3.2.3 giver en oversigt over medlemmernes bidrag til SESAR 2020 
ved udgangen af 2020. 

Tabel 3.2.3 - Medlemmernes bidrag til SESAR 2020 (i millioner euro) 

 
Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

3.2.14. Med hensyn til den del af fællesforetagendets 2020-budget, der var 
disponibel til Horisont 2020-projekter, var gennemførelsesgraden for 
forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger henholdsvis 87,1 % og 81,9 %. 

3.2.15. I januar 2020 modtog fællesforetagendet yderligere seks millioner euro 
fra GD MOVE inden for rammerne af Connecting Europe-faciliteten (CEF) under U-
space-delegationsaftalen (første og anden rate). Fællesforetagendet har imidlertid 
hverken opført de modtagne CEF-midler på budgettet for 2020 ved hjælp af et 
ændringsbudget eller taget hensyn til dem ved planlægningen af de faktiske behov 
under budgetpost 3700. Derfor havde fællesforetagendet ved udgangen af 2020 kun 

Medlemmer
Fællesforetagendets 

aktiviteter
Supplerende 

aktiviteter (1) I alt
Kontant-

bidrag

Validerede 
bidrag i 

naturalier

Rapporterede, 
men ikke 

validerede 
bidrag i 

naturalier

Bidrag i 
naturalier til 
supplerende 
aktiviteter

I alt

EU (GD MOVE) 700,0 Ikke relevant 700,0 610,2 0,0 0,0 Ikke relevant 610,2
Eurocontrol 700,0 Ikke relevant 700,0 133,0 422,9 0,0 Ikke relevant 555,9
Private medlemmer 584,3 Ikke relevant 584,3 23,7 512,6 0,0 Ikke relevant 536,3
I alt 1 984,3 Ikke relevant 1 984,3 766,9 935,5 0,0 Ikke relevant 1 702,4

(1) Supplerende aktiviteter ligger uden for Revisionsrettens revisionsmandat.

Medlemmernes bidrag
(som fastsat i oprettelsesforordningen)

Medlemmernes bidrag
(pr. 31.12.2020)

Medlemmer
Fællesforetagendets 

aktiviteter
Supplerende 

aktiviteter (1) I alt
Kontant-

bidrag

Validerede 
bidrag i 

naturalier

Rapporterede, 
men ikke 

validerede 
bidrag i 

naturalier

Bidrag i 
naturalier til 
supplerende 
aktiviteter

I alt

EU (GD MOVE) 585,0 Ikke relevant 585,0 441,6 0,0 0,0 Ikke relevant 441,6
Eurocontrol 500,0 Ikke relevant 500,0 14,9 186,3 51,4 Ikke relevant 252,6
Private medlemmer 500,0 Ikke relevant 500,0 6,6 150,5 41,8 Ikke relevant 198,9
I alt 1 585,0 Ikke relevant 1 585,0 463,1 336,8 93,2 Ikke relevant 893,1

(1) Supplerende aktiviteter ligger uden for Revisionsrettens revisionsmandat.

Medlemmernes bidrag
(som fastsat i oprettelsesforordningen)

Medlemmernes bidrag
(pr. 31.12.2020)
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gennemført 21,2 millioner euro (eller 58 %) af det endelige samlede disponible 
betalingsbudget for budgetpost 3700 på 36,8 millioner euro. 

Bemærkninger om den interne kontrol 

3.2.16. Fællesforetagendet har indført pålidelige procedurer for forudgående 
kontrol på basis af finansielle og operationelle skrivebordsgennemgange. I 2020 
gennemførte fællesforetagendet Kommissionens ramme for intern kontrol, som er 
baseret på 17 principper for intern kontrol. Med henblik på den årlige selvevaluering 
og overvågning af effektiviteten af de kontrolaktiviteter, som kræves med rammen for 
intern kontrol, udviklede fællesforetagendet relevante indikatorer for alle principperne 
for intern kontrol og deres karakteristika. 

3.2.17. Med hensyn til Horisont 2020-betalinger er Kommissionens fælles 
revisionstjeneste ansvarlig for den efterfølgende revision. På grundlag af de resultater 
vedrørende efterfølgende revisioner, der var tilgængelige ved udgangen af 2020, 
rapporterede fællesforetagendet en repræsentativ fejlforekomst på 3,46 % og en 
restfejlfrekvens på 1,00 % vedrørende Horisont 2020-projekter (afregninger og 
endelige betalinger)26. Kommissionen var i sit forslag til en forordning om Horisont 
202027 af den opfattelse, at "for forskningsudgifter under Horisont 2020-programmet 
er en fejlrisiko i intervallet 2-5 % på årsbasis et realistisk mål, når der tages hensyn til 
kontrolomkostningerne, de foreslåede foranstaltninger til reduktion af reglernes 
kompleksitet og den dertil knyttede iboende risiko ved forskningsprojektets 
godtgørelsesomkostninger. Det endelige mål er en tilbageværende fejlprocent så nær 
på 2 % som muligt ved afslutningen af programmerne, når de finansielle virkninger af 
alle revisions-, korrektions- og inddrivelsesforanstaltninger er medregnet." 

                                                    
26 SESAR-fællesforetagendets konsoliderede årlige aktivitetsrapport for 2020, punkt 2.7.4. 

27 COM(2011) 809 final. 
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3.2.18. Som led i kontrollen af aktionsudgifterne reviderede vi tilfældigt udvalgte 
stikprøver af Horisont 2020-betalinger afholdt i 2020 på støttemodtagerniveau for at 
bekræfte fejlforekomsten i de efterfølgende revisioner28. Disse detaljerede revisioner 
viste ikke nogen indberetningspligtige fejl eller svagheder i kontrollen hos de af 
fællesforetagendets støttemodtagere, der indgik i stikprøven. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.2.19. En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som 
reaktion på Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 

                                                    
28 Med hensyn til de tilskudsbetalinger, der blev testet hos støttemodtagerne, er 

indberetningstærsklen for kvantificerbare fejl 1 % af de reviderede omkostninger. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger 

Korrigerende 
foranstaltninger 

(Afsluttet/I gang/Ikke 
igangsat/Ikke relevant) 

2018 

Ved udgangen af 2018 og SESAR I-programmets afslutningsfase havde fællesforetagendet 
stadig åbne forpligtelser på 61,4 millioner euro. Eftersom programmet blev afsluttet ved 
udgangen af 2016, og den sidste tilskudsbetaling blev afholdt ved udgangen af 2017, vil de 
ressourcer, der er tildelt fællesforetagendet, ikke blive udnyttet fuldt ud. 

Ikke relevant 

2019 

Ved udgangen af 2019 beløb de overskydende kontantbidrag til SESAR 1-programmet sig til 
30,7 millioner euro. Ifølge fællesforetagendets regnskabsmæssige oplysninger skal dette 
beløb tilbagebetales til fællesforetagendets respektive medlemmer som følger: 
23,8 millioner euro til Kommissionen, 4,8 millioner euro til Eurocontrol og 2,1 million euro til 
industriens medlemmer. 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, hvilket er i strid med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning. 

Afsluttet 
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År Revisionsrettens bemærkninger 

Korrigerende 
foranstaltninger 

(Afsluttet/I gang/Ikke 
igangsat/Ikke relevant) 

2019 

Fællesforetagendet 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 
fællesforetagendet allerede foretaget en mangelanalyse baseret på de eksisterende systemer 
for intern kontrol og fastsat indikatorer (de såkaldte midler) for størstedelen af de nye 
principper for intern kontrol og deres karakteristika. De fleste af disse indikatorer var 
imidlertid snarere knyttet til eksistensen af en kontrolaktivitet end til dens effektivitet. 
Fællesforetagendet er stadig nødt til at udvikle andre relevante centrale kontrolindikatorer 
med henblik på at vurdere effektiviteten af sine kontrolaktiviteter og opdage svagheder i 
kontrollen. 

Afsluttet 
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Fællesforetagendets svar 
3.2.15 

SESAR-fællesforetagendet er enigt i bemærkningen, men ønsker at understrege, at de 
formålsbestemte indtægter, som Revisionsretten nævner, udelukkende er blevet 
anvendt til at finansiere de tilknyttede opgaver, som Kommissionen har overdraget, 
som det er formaliseret i U-space-delegationsaftalen med reference 
MOVE/E3/DA/2017-564/SI2.771010 (undertegnet den 13. december 2017). 

SESAR-fællesforetagendet rapporterer om de aktiviteter, der er udført for at 
gennemføre U-space-delegationsaftalen, på årsbasis som defineret i artikel 21.1 i 
ovennævnte delegationsaftale. En årlig gennemførelsesrapport deles med Europa-
Kommissionen og Europa-Parlamentet og overvåges nøjagtigt med separate og 
specifikke pengestrømsopgørelser. Desuden indeholder SESAR-fællesforetagendets 
konsoliderede årlige aktivitetsrapport et særligt kapitel om gennemførelsen af U-
space-aktiviteterne. 
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3.3. Fællesforetagendet Clean Sky 
(Clean Sky) 

Indledning 

3.3.1. Fællesforetagendet med henblik på gennemførelsen af det fælles 
teknologiinitiativ om luftfart (Clean Sky), der ligger i Bruxelles, blev oprettet i 
december 2007 under syvende forskningsrammeprogram (RP7) for en periode på ti 
år29 (Clean Sky 1). Den 6. maj 2014 forlængede Rådet fællesforetagendets levetid indtil 
31. december 202430 (Clean Sky 2). 

3.3.2. Fællesforetagendet er et offentlig-privat partnerskab for forskning og 
innovation inden for luftfart. Fællesforetagendets stiftende medlemmer under den nye 
forordning er Den Europæiske Union (EU) repræsenteret ved Kommissionen (GD RTD) 
og de private medlemmer, som er de industrielle ledere og de associerede medlemmer 
af de integrerede teknologidemonstratorer (ITD'erne), platformene til demonstration 
af innovative luftfartøjer (IADP'erne) og de tværgående områder (TA'erne). 
Fællesforetagendet samarbejder endvidere med "centrale partnere" fra industrien, der 
udvælges på grundlag af åbne og konkurrenceprægede indkaldelser31. Disse partnere 
blev givet status som private medlemmer i henhold til oprettelsesforordningen for 
Clean Sky 2. 

                                                    
29 Rådets forordning (EF) nr. 71/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af 

fællesforetagendet Clean Sky (EUT L 30 af 4.2.2008, s. 1). 

30 Rådets forordning (EU) nr. 558/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet 
Clean Sky 2 (EUT L 169 af 7.6.2014, s. 77). 

31 I 2008 deltog 16 ledere og 66 associerede medlemmer i den første fase af 
fællesforetagendet Clean Sky (Clean Sky 1-programmet). I overensstemmelse med artikel 4, 
stk. 6, i vedtægterne, der er knyttet som bilag til Rådets forordning (EU) nr. 558/2014, 
bevarer de associerede medlemmer under Clean Sky 1-programmet deres status, indtil de 
har afsluttet deres forskningsaktiviteter, dog senest indtil 31. december 2017. Efter 
gennemførelsen af den fjerde indkaldelse med henblik på udvælgelse af centrale partnere, 
der blev iværksat i 2016, afsluttede fællesforetagendet i 2017 proceduren for udvælgelse 
og tiltrædelse af medlemmer med i alt over 230 juridiske enheder involveret i Clean Sky 2-
programmet. Det omfatter 16 ledere og deres associerede enheder og tilknyttede 
tredjeparter samt de udvalgte centrale partnere og deres associerede enheder og 
tilknyttede tredjeparter. 
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3.3.3. Tabel 3.3.1 viser fællesforetagendets nøgletal32. 

Tabel 3.3.1 - Fællesforetagendets nøgletal 

 2020 2019 

Budget i nye betalingsbevillinger (millioner euro) 315,6 327,8 

Budget i nye forpligtelsesbevillinger (millioner euro) 315,7 294,9 

Disponibelt betalingsbudget (millioner euro) (1) 356,6 341,4 

Disponibelt forpligtelsesbudget (millioner euro) (1) 346,7 305,8 

Ansatte i alt pr. 31. december (2) 43 42 

(1) Det disponible budget omfatter uudnyttede bevillinger fra tidligere år, som 
fællesforetagendet har genopført på det indeværende års budget, formålsbestemte 
indtægter og omfordelinger til det følgende år. 

(2)  Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale 
eksperter. 

Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.3.4. Vi har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske 
revisionshandlinger, direkte substanstest af transaktioner hos fællesforetagendet og 
støttemodtagere og en vurdering af centrale kontroller i fællesforetagendets 
overvågnings- og kontrolsystemer. Resultaterne af dette arbejde suppleres med bevis 
opnået fra arbejde udført af andre revisorer og en analyse af oplysninger fra 
fællesforetagendets ledelse. 

3.3.5. I denne beretnings afsnit 3.1 beskrives grundlaget for erklæringen, den 
øverste og den daglige ledelses ansvar og revisors ansvar for revision af regnskaberne 
og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 156 udgør en integrerende 
del af erklæringen. 

                                                    
32 Nærmere oplysninger om fællesforetagendets beføjelser og aktiviteter kan findes på dets 

websted: www.cleansky.eu. 

http://www.cleansky.eu/
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Revisionsrettens revisionserklæring til Europa-Parlamentet og 
Rådet - den uafhængige revisors beretning 

Erklæring 
3.3.6. Vi har: 

a) revideret fællesforetagendets regnskaber, som omfatter årsregnskabet33 og 
beretningerne om budgetgennemførelsen34, for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2020, og 

b) efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der 
ligger til grund for disse regnskaber, i overensstemmelse med artikel 287 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). 

Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.3.7. Det er vores opfattelse, at fællesforetagendets regnskaber for det 
regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, i alt væsentligt giver et 
retvisende billede af fællesforetagendets finansielle stilling pr. 31. december 2020 
og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på 
nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets 
finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har 
fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, 
der anvendes i den offentlige sektor. 

                                                    
33 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

over bevægelser på nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og 
andre forklarende noter. 

34 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, 
der ligger til grund for regnskaberne 

Indtægter 
Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til 
grund for regnskaberne 

3.3.8. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

Betalinger 
Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til 
grund for regnskaberne 

3.3.9. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

3.3.10. Bemærkningerne i det følgende rejser ikke tvivl om Revisionsrettens 
erklæring. 
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Bemærkning om gennemførelsen af RP7-budgettet 

3.3.11. Tabel 3.3.2 giver en oversigt over medlemmernes bidrag til Clean Sky 1 
ved udgangen af 2020. I 2020 var der ingen ændringer i medlemmernes bidrag til RP7-
programmet. 

Tabel 3.3.2 - Medlemmernes bidrag til Clean Sky 1 (i millioner euro) 

 
Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

Bemærkning om gennemførelsen af Horisont 2020-budgettet 

3.3.12. Tabel 3.3.3 giver en oversigt over medlemmernes bidrag til Clean Sky 2 
ved udgangen af 2020. 

Tabel 3.3.3 - Medlemmernes bidrag til Clean Sky 2 (i millioner euro) 

 
Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

3.3.13. Med hensyn til den del af fællesforetagendets 2020-betalingsbudget, der 
var disponibel til Horisont 2020-projekter, resulterede covid-19-pandemien i 
langsommere gennemførelse af tilskudsaftaler med partnere og ufuldstændig 
gennemførelse af tilskudsaftalerne for 2018-2019. Sidstnævnte forhold førte til 
betydelige inddrivelser af for meget udbetalt forfinansiering, som øgede 
betalingsbevillingerne til aktionsudgifter(interne formålsbestemte indtægter) til 
22,6 millioner euro i 2020. Situationen havde en negativ indvirkning på 

Medlemmer Fællesforetagendets 
aktiviteter

Supplerende 
aktiviteter (1)

I alt Kontant-
bidrag

Validerede 
bidrag i 

naturalier

Rapporterede, 
men ikke 

validerede 
bidrag i 

naturalier

Bidrag i 
naturalier til 
supplerende 
aktiviteter

I alt

EU (GD RTD) 800,0 Ikke relevant 800,0 800,0 0,0 0,0 Ikke relevant 800,0
Private medlemmer 600,0 Ikke relevant 600,0 14,9 593,0 0,0 Ikke relevant 607,9
I alt 1 400,0 Ikke relevant 1 400,0 814,9 593,0 0,0 Ikke relevant 1 407,9

(1) Supplerende aktiviteter ligger uden for Revisionsrettens revisionsmandat. 

Medlemmernes bidrag
(som fastsat i oprettelsesforordninger og retlige 

afgørelser)

Medlemmernes bidrag
(pr. 31.12.2020)

Medlemmer Fællesforetagendets 
aktiviteter

Supplerende 
aktiviteter (1)

I alt Kontant-
bidrag

Validerede 
bidrag i 

naturalier

Rapporterede, 
men ikke 

validerede 
bidrag i 

naturalier

Bidrag i 
naturalier til 
supplerende 
aktiviteter

I alt

EU (GD RTD) 1 755,0 0,0 1 755,0 1 451,0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 1 451,0
Private medlemmer 1 228,5 965,3 2 193,8 23,1 581,3 136,3 1 144,2 1 884,9
I alt 2 983,5 965,3 3 948,8 1 474,1 581,3 136,3 1 144,2 3 335,9

(1) Supplerende aktiviteter ligger uden for Revisionsrettens revisionsmandat.

Medlemmernes bidrag
(som fastsat i oprettelsesforordninger og retlige 

afgørelser)

Medlemmernes bidrag
(pr. 31.12.2020)
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gennemførelsesgraden for aktionsbudgettet, som var på 82,6 % ved udgangen af 2020 
(2019: 97,2 %). Endelig udnyttede fællesforetagendet i strid med sine finansielle regler 
ikke fuldt ud det foregående års bevilling på 13,3 millioner euro, som blev genopført 
på aktionsbudgettet for 2020, før det anvendte årets betalingsbevillinger. 

3.3.14. Fællesforetagendet mere end fordoblede sit betalingsbudget for 
infrastruktur- og kommunikationsudgifter (som udgjorde ca. 1,5 % af dets samlede 
disponible betalingsbudget) for regnskabsåret 2020. Denne fordobling af 
betalingsbudgettet resulterede sammen med covid-19-pandemiens effekt på de 
planlagte omkostninger vedrørende IT, kommunikation, arrangementer og andre 
eksterne tjenester i den lave gennemførelsesgrad på 42,7 % ved udgangen af 2020 
(2019: 98,7 %). 

Bemærkninger om den interne kontrol 

3.3.15. Fællesforetagendet har indført pålidelige procedurer for forudgående 
kontrol på basis af finansielle og operationelle skrivebordsgennemgange. I 2020 
gennemførte fællesforetagendet Kommissionens ramme for intern kontrol, som er 
baseret på 17 principper for intern kontrol. Med henblik på den årlige selvevaluering 
og overvågning af effektiviteten af de kontrolaktiviteter, som kræves med rammen for 
intern kontrol, udviklede fællesforetagendet relevante indikatorer for alle principperne 
for intern kontrol og deres karakteristika. 

3.3.16. Med hensyn til Horisont 2020-betalinger er Kommissionens fælles 
revisionstjeneste ansvarlig for den efterfølgende revision. På grundlag af de resultater 
vedrørende efterfølgende revisioner, der var tilgængelige ved udgangen af 2020, 
rapporterede fællesforetagendet en repræsentativ fejlforekomst på 1,60 % og en 
restfejlfrekvens på 0,91 % vedrørende Horisont 2020-projekter (afregninger og 
endelige betalinger)35. Kommissionen var i sit forslag til en forordning om Horisont 
202036 af den opfattelse, at "for forskningsudgifter under Horisont 2020-programmet 
er en fejlrisiko i intervallet 2-5 % på årsbasis et realistisk mål, når der tages hensyn til 
kontrolomkostningerne, de foreslåede foranstaltninger til reduktion af reglernes 
kompleksitet og den dertil knyttede iboende risiko ved forskningsprojektets 
godtgørelsesomkostninger. Det endelige mål er en tilbageværende fejlprocent så nær 

                                                    
35 Fællesforetagendet Clean Skys udkast til den årlige aktivitetsrapport for 2020, s. 97. 

36 COM(2011) 809 final. 
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på 2 % som muligt ved afslutningen af programmerne, når de finansielle virkninger af 
alle revisions-, korrektions- og inddrivelsesforanstaltninger er medregnet." 

3.3.17. Som led i kontrollen af aktionsudgifterne reviderede vi tilfældigt udvalgte 
stikprøver af Horisont 2020-betalinger afholdt i 2020 på støttemodtagerniveau for at 
bekræfte fejlforekomsten i de efterfølgende revisioner37. Disse detaljerede revisioner 
afslørede i ét tilfælde en fejl på over 1 % af de reviderede omkostninger i forbindelse 
med anmeldte personaleomkostninger, hvor støttemodtageren ikke fuldt ud overholdt 
loftet for arbejdstimer på projektet for så vidt angår personale, der udelukkende 
arbejdede på det pågældende projekt og ikke foretog tidsregistrering. 

Andre forhold 

3.3.18. Selv om fællesforetagendets vedtægtsomfattede personale forblev stabilt 
på 42 fra 2017 til 2020, øgedes anvendelsen af vikarer i samme periode betydeligt fra 
tre til ti fuldtidsækvivalenter, svarende til henholdsvis 8 % og 24 % af det 
vedtægtsomfattede personale. De opgaver, der udføres af vikarer, er imidlertid ikke af 
enkeltstående eller midlertidig karakter - opstået som følge af en usædvanlig stigning i 
arbejdsbyrden eller udførelsen af en enkeltstående aktivitet - men er snarere af mere 
permanent karakter (f.eks. assistent i den juridiske tjeneste, sekretariatsstøtte, 
kommunikationsassistent og assistent for projektmedarbejdere). Fællesforetagendets 
praksis skaber de facto permanente stillinger ud over dem, der er opført i 
stillingsfortegnelserne. Dette tyder på, at fællesforetagendet ikke har nok 
vedtægtsbestemt personale til at gennemføre sin forsknings- og innovationsdagsorden 
og de relaterede arbejdsplaner. Situationen skaber desuden betydelige risici for 
fællesforetagendet for så vidt angår bevarelse af nøglekompetencer, uklare 
ansvarlighedskanaler og lavere personaleeffektivitet, som kan påvirke dets samlede 
performance negativt. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.3.19. En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som 
reaktion på Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 

                                                    
37 Med hensyn til de tilskudsbetalinger, der blev testet hos støttemodtagerne, er 

indberetningstærsklen for kvantificerbare fejl 1 % af de reviderede omkostninger. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger 
Korrigerende foranstaltninger 

(Afsluttet/I gang/Ikke 
igangsat/Ikke relevant) 

2019 

Som led i kontrollen af aktionsudgifterne reviderede vi tilfældigt udvalgte stikprøver af 
Horisont 2020-betalinger afholdt i 2019 på støttemodtagerniveau for at bekræfte 
fejlforekomsten i de efterfølgende revisioner. Disse detaljerede revisioner afslørede 
systemiske fejl vedrørende de anmeldte personaleomkostninger. De vigtigste kilder til fejl 
var anvendelsen af individuelle produktive timer, hvilket er forbudt, når 
omkostningsanmeldelserne er baseret på månedlige timesatser, og anvendelsen af 
enhedssatser, herunder skønnede faktorer, som afveg betydeligt fra de faktiske 
enhedssatser. Resultaterne indikerer en øget fejlrisiko for fællesforetagendet på grund af 
det store antal private medlemmer og deltagende associerede enheder, der gennemfører 
fællesforetagendets Horisont 2020-projekter. 

Afsluttet 
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Fællesforetagendets svar 
3.3.13 

Fællesforetagendet Clean Sky 2 har været nødsaget til løbende at øge anvendelsen af 
vikarer i de seneste år på grund af begrænsningerne i den stive stillingsfortegnelse i en 
situation, hvor opgaverne og arbejdsbyrden øges. Denne opadgående tendens 
forventes at fortsætte, da fællesforetagendet i øjeblikket er på vej ind i en fase, hvor to 
programmer — Clean Sky 2-programmet og det nye program om ren luftfart — vil løbe 
parallelt, hvilket vil resultere i en endnu større arbejdsmængde. Ud over de 
bestræbelser, der er gjort for at øge personalets effektivitet, er anvendelse af vikarer 
det eneste alternativ for at håndtere den stigende arbejdsbyrde. 

Fællesforetagendet Clean Sky 2 har truffet afbødende foranstaltninger (såsom 
passende tilsynsmekanismer, begrænsning af vikaropgaver til ikke-kerneopgaver og 
sikring af passende oplæring og mentorstøtte). Denne situation er dog ikke optimal på 
mellemlangt og langt sigt. Løsningen ville være at give fællesforetagendet mere 
fleksibilitet med hensyn til antallet af kontraktansatte i stillingsfortegnelsen. 

3.3.18 

Fællesforetagendet Clean Sky 2 har været nødsaget til løbende at øge anvendelsen af 
vikarer i de seneste år på grund af begrænsningerne i den stive stillingsfortegnelse i en 
situation, hvor opgaverne og arbejdsbyrden øges. Denne opadgående tendens 
forventes at fortsætte, da fællesforetagendet i øjeblikket er på vej ind i en fase, hvor to 
programmer — Clean Sky 2-programmet og det nye program om ren luftfart — vil løbe 
parallelt, hvilket vil resultere i en endnu større arbejdsmængde. Ud over de 
bestræbelser, der er gjort for at øge personalets effektivitet, er anvendelse af vikarer 
det eneste alternativ for at håndtere den stigende arbejdsbyrde. 

Fællesforetagendet Clean Sky 2 har truffet afbødende foranstaltninger (såsom 
passende tilsynsmekanismer, begrænsning af vikaropgaver til ikke-kerneopgaver og 
sikring af passende oplæring og mentorstøtte). Denne situation er dog ikke optimal på 
mellemlangt og langt sigt. Løsningen ville være at give fællesforetagendet mere 
fleksibilitet med hensyn til antallet af kontraktansatte i stillingsfortegnelsen. 
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3.4. Fællesforetagendet for initiativet 
om innovative lægemidler (IMI) 

Indledning 

3.4.1. Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler (IMI), der ligger 
i Bruxelles, blev oprettet i december 200738 for en periode på ti år (IMI 1). I maj 2014 
vedtog Rådet en ny oprettelsesforordning, der forlængede fællesforetagendets levetid 
indtil 31. december 202439 (IMI 2). 

3.4.2. Fællesforetagendet er et offentlig-privat partnerskab for forskning og 
innovation inden for sundhed. Fællesforetagendets stiftende medlemmer er 
Den Europæiske Union repræsenteret ved Kommissionen (GD RTD) og 
lægemiddelsektoren repræsenteret ved Den Europæiske Sammenslutning af 
Farmaceutindustriforeninger (EFPIA). 

                                                    
38 Rådets forordning (EF) nr. 73/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af et 

fællesforetagende med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om 
innovative lægemidler (EUT L 30 af 4.2.2008, s. 38). 

39 Rådets forordning (EU) nr. 557/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for 
initiativet om innovative lægemidler 2 (EUT L 169 af 7.6.2014, s. 54). 
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3.4.3. Tabel 3.4.1 viser fællesforetagendets nøgletal40. 

Tabel 3.4.1 - Fællesforetagendets nøgletal 

 2020 2019 

Budget i nye betalingsbevillinger (millioner euro) 233,8 200,1 

Budget i nye forpligtelsesbevillinger (millioner euro) 260,5 134,1 

Disponibelt betalingsbudget (millioner euro) (1) 241,6 231,3 

Disponibelt forpligtelsesbudget (millioner euro) (1) 276,5 261,4 

Ansatte i alt pr. 31. december (2) 53 53 

(1) Det disponible budget omfatter uudnyttede bevillinger fra tidligere år, som 
fællesforetagendet har genopført på det indeværende års budget, formålsbestemte 
indtægter og omfordelinger til det følgende år. 

(2)  Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale 
eksperter. 

Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.4.4. Vi har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske 
revisionshandlinger, direkte substanstest af transaktioner hos fællesforetagendet og 
støttemodtagere og en vurdering af centrale kontroller i fællesforetagendets 
overvågnings- og kontrolsystemer. Resultaterne af dette arbejde suppleres med bevis 
opnået fra arbejde udført af andre revisorer og en analyse af oplysninger fra 
fællesforetagendets ledelse. 

3.4.5. I denne beretnings afsnit 3.1 beskrives grundlaget for erklæringen, den 
øverste og den daglige ledelses ansvar og revisors ansvar for revision af regnskaberne 
og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 156 udgør en integrerende 
del af erklæringen. 

                                                    
40 Nærmere oplysninger om fællesforetagendets beføjelser og aktiviteter kan findes på dets 

websted: www.imi.europa.eu.  

https://www.imi.europa.eu/
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Revisionsrettens revisionserklæring til Europa-Parlamentet og 
Rådet - den uafhængige revisors beretning 

Erklæring 
3.4.6. Vi har: 

a) revideret fællesforetagendets regnskaber, som omfatter årsregnskabet41 og 
beretningerne om budgetgennemførelsen42, for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2020, og 

b) efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der 
ligger til grund for disse regnskaber, i overensstemmelse med artikel 287 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). 

Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.4.7. Det er vores opfattelse, at fællesforetagendets regnskaber for det 
regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, i alt væsentligt giver et 
retvisende billede af fællesforetagendets finansielle stilling pr. 31. december 2020 
og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på 
nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets 
finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har 
fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, 
der anvendes i den offentlige sektor. 

                                                    
41 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

over bevægelser på nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og 
andre forklarende noter. 

42 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, 
der ligger til grund for regnskaberne 

Indtægter 
Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til 
grund for regnskaberne 

3.4.8. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

Betalinger 
Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til 
grund for regnskaberne 

3.4.9. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

3.4.10. Bemærkningerne i det følgende rejser ikke tvivl om Revisionsrettens 
erklæring. 

Bemærkning om gennemførelsen af RP7-budgettet 

3.4.11. Tabel 3.4.2 giver en oversigt over medlemmernes bidrag til IMI 1 ved 
udgangen af 2020. 
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Tabel 3.4.2 - Medlemmernes bidrag til IMI 1 (i millioner euro) 

 
Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

3.4.12. For hele RP7-programmet havde fællesforetagendet ved udgangen af 
2020 indgået forpligtelser for 965,7 millioner euro vedrørende underskrevne RP7-
tilskudsaftaler, hvoraf 94,5 millioner euro (eller 10 %) skal betales i de kommende år. 
Med hensyn til den del af fællesforetagendets 2020-betalingsbudget, der var 
disponibel til RP7-projekter, var gennemførelsesgraden for betalingsbevillingerne 
96 %. 

Bemærkninger om gennemførelsen af Horisont 2020-budgettet 

3.4.13. Tabel 3.4.3 giver en oversigt over medlemmernes bidrag til IMI 2 ved 
udgangen af 2020. 

Tabel 3.4.3 - Medlemmernes bidrag til IMI 2 (i millioner euro) 

 
Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

3.4.14. Med hensyn til den del af fællesforetagendets 2020-budget, der var 
disponibel til Horisont 2020-projekter, var gennemførelsesgraden for 
forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger henholdsvis 100 % og 99,7 %. 

Medlemmer Fællesforetagendets 
aktiviteter

Supplerende 
aktiviteter (1)

I alt Kontant-
bidrag

Validerede 
bidrag i 

naturalier

Rapporterede, 
men ikke 

validerede 
bidrag i 

naturalier

Bidrag i 
naturalier til 
supplerende 
aktiviteter

I alt

EU (GD RTD) 1 000,0 Ikke relevant 1 000,0 931,1 0,0 0,0 Ikke relevant 931,1
Private medlemmer 1 000,0 Ikke relevant 1 000,0 21,9 737,6 42,2 Ikke relevant 801,7
I alt 2 000,0 Ikke relevant 2 000,0 953,0 737,6 42,2 Ikke relevant 1 732,8

(1) Supplerende aktiviteter ligger uden for Revisionsrettens revisionsmandat.

Medlemmernes bidrag
(som fastsat i oprettelsesforordningen)

Medlemmernes bidrag
(pr. 31.12.2020)

Medlemmer
Fællesforetagendets 

aktiviteter
Supplerende 

aktiviteter (1) I alt
Kontant-

bidrag

Validerede 
bidrag i 

naturalier

Rapporterede, 
men ikke 

validerede 
bidrag i 

naturalier

Bidrag i 
naturalier til 
supplerende 
aktiviteter

I alt

EU (GD RTD) 1 638,0 Ikke relevant 1 638,0 643,2 0,0 0,0 Ikke relevant 643,2
EFPIA 1 425,0 Ikke relevant 1 425,0 20,7 317,2 207,7 Ikke relevant 545,6
Associerede partnere 213,0 Ikke relevant 213,0 7,1 35,0 55,3 Ikke relevant 97,4
I alt 3 276,0 Ikke relevant 3 276,0 671,0 352,2 263,0 Ikke relevant 1 286,2

(1) Supplerende aktiviteter ligger uden for Revisionsrettens revisionsmandat.

Medlemmernes bidrag
(som fastsat i oprettelsesforordningen)

Medlemmernes bidrag
(pr. 31.12.2020)
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3.4.15. Fællesforetagendets administrative budget forvaltes som et særskilt 
budget, og reaktivering af det foregående års uudnyttede betalingsbevillinger bør kun 
ske i det omfang, årets betalingsbevillinger ikke er tilstrækkelige til dække årets 
kontraktlige forpligtelser. Fællesforetagendets praksis med at genaktivere uudnyttede 
betalingsbevillinger fra tidligere år til dækning af åbne administrative forpligtelser 
resulterer i en akkumulering af uudnyttede betalingsbevillinger. Kombineret med 
covid-19-pandemiens effekt på de planlagte udgifter til IT, kommunikation, møder, 
arrangementer og andre tjenesteydelser resulterede denne praksis i en lav 
budgetgennemførelsesgrad på 51 % for det administrative budget ved udgangen af 
2020 (midlerne til infrastrukturudgifter under budgetafsnit 2 udgjorde ca. 3 % af 
fællesforetagendets samlede disponible betalingsbudget).  

Bemærkninger om den interne kontrol 

3.4.16. Fællesforetagendet har indført pålidelige procedurer for forudgående 
kontrol på basis af finansielle og operationelle skrivebordsgennemgange. I 2018 
gennemførte fællesforetagendet Kommissionens ramme for intern kontrol, som er 
baseret på 17 principper for intern kontrol. Med henblik på den årlige selvevaluering 
og overvågning af effektiviteten af de kontrolaktiviteter, som kræves med rammen for 
intern kontrol, udviklede fællesforetagendet relevante indikatorer for alle principperne 
for intern kontrol og deres karakteristika. 

3.4.17. For så vidt angår de mellemliggende og endelige betalinger under RP7 
udfører fællesforetagendet efterfølgende revisioner hos støttemodtagerne, mens det 
for anmeldelser af projektomkostninger i forbindelse med Horisont 2020 er 
Kommissionens fælles revisionstjeneste, der er ansvarlig for de efterfølgende 
revisioner. På grundlag af de resultater vedrørende efterfølgende revisioner, der var 
tilgængelige ved udgangen af 2020, rapporterede fællesforetagendet en repræsentativ 
fejlforekomst på 2,16 % og en restfejlfrekvens på 1,14 % vedrørende sine RP7-
projekter43 samt en repræsentativ fejlforekomst på 1,13 % og en restfejlfrekvens på 
0,74 % vedrørende Horisont 2020-projekter (afregninger og endelige betalinger)44. 
Kommissionen var i sit forslag til en forordning om Horisont 202045 af den opfattelse, 
at "for forskningsudgifter under Horisont 2020-programmet er en fejlrisiko i intervallet 

                                                    
43 Fællesforetagendet IMI 2's årlige aktivitetsrapport for 2020, punkt 2.5.2. 

44 Fællesforetagendet IMI 2's årlige aktivitetsrapport for 2019, punkt 2.5.2. 

45 COM(2011) 809 final. 
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2-5 % på årsbasis et realistisk mål, når der tages hensyn til kontrolomkostningerne, de 
foreslåede foranstaltninger til reduktion af reglernes kompleksitet og den dertil 
knyttede iboende risiko ved forskningsprojektets godtgørelsesomkostninger. Det 
endelige mål er en tilbageværende fejlprocent så nær på 2 % som muligt ved 
afslutningen af programmerne, når de finansielle virkninger af alle revisions-, 
korrektions- og inddrivelsesforanstaltninger er medregnet." 

3.4.18. Som led i kontrollen af aktionsudgifterne reviderede vi tilfældigt udvalgte 
stikprøver af Horisont 2020-betalinger afholdt i 2020 på støttemodtagerniveau for at 
bekræfte fejlforekomsten i de efterfølgende revisioner46. Disse detaljerede revisioner 
afslørede i ét tilfælde en systemisk fejl på over 1 % af de reviderede omkostninger 
vedrørende de anmeldte direkte omkostninger. Støttemodtageren anmeldte fejlagtigt 
flere indirekte udgiftsposter, der ikke direkte kunne henføres til projektet, som andre 
direkte omkostninger. Sådanne indirekte omkostninger dækkes imidlertid med en fast 
takst på 25 % af beløbet for direkte omkostninger. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.4.19. En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som 
reaktion på Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 

 

                                                    
46 Med hensyn til de tilskudsbetalinger, der blev testet hos støttemodtagerne, er 

indberetningstærsklen for kvantificerbare fejl 1 % af de reviderede omkostninger. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger 
Korrigerende foranstaltninger 

(Afsluttet/I gang/Ikke 
igangsat/Ikke relevant) 

2019 

I 2019 forbedrede IMI planlægningen og overvågningen af sit behov for nye 
betalingsbevillinger væsentligt efter fællesforetagendets gennemførelse af flere 
korrigerende foranstaltninger. Fællesforetagendet måtte dog returnere 139,1 million euro 
i forpligtelsesbevillinger for 2019 til EU-budgettet, fordi der var færre emner til 
indkaldelser af forslag i arbejdsplanen for 2019. Det heraf følgende reducerede behov for 
evalueringseksperter betød, at fællesforetagendet kun brugte 2,8 millioner euro (eller 
49 %) af de 5,8 millioner euro på 2019-budgettet, som var disponible til 
infrastrukturudgifter (budgetafsnit 2). 

Ikke relevant 
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Fællesforetagendets svar 
3.4.15 

I henhold til Europa-Kommissionens almindelige årlige budgetprocedure, som 
fællesforetagendet IMI 2 følger, blev budgetplanlægningen for 2020 allerede 
gennemført i 2018. Mekanismen for planlægning og ændring af budgettet er ikke 
særlig fleksibel, og derfor kunne vi ikke foretage de fornødne tilpasninger til den 
hurtigt skiftende og usikre globale krisesituation, som fulgte af pandemien. Pandemien 
og fjernarbejde påvirkede gennemførelsen af IMI 2's administrative budget ved 
udgangen af 2020. Usikkerhedsmomenterne kunne imidlertid ikke håndteres ved bare 
at reducere budgettet midt på året. 

Ved udgangen af 2019 var de uudnyttede betalingsbevillinger til administrative udgifter på 
4 mio. EUR. Betalingsbevillingerne til administrative udgifter, der blev genaktiveret i C2 i 
2020, blev nedsat til 2,1 mio. EUR og var strengt nødvendige for at dække alle de 
forpligtelser, der blev fremført til den endelige gennemførelsesdato ved udgangen af 
2020. 

Den lave budgetgennemførelsesgrad for budgetafsnit 2 (infrastrukturudgifter) i C1 
skyldtes hovedsagelig covid-19-pandemiens indvirkning på de planlagte forvaltnings- 
og projektmøder, eksterne arrangementer og kommunikation samt lavere udgifter til 
evalueringseksperter på grund af distancearbejde. Et andet eksempel på, at 
pandemien havde stor indvirkning på gennemførelsen af det administrative budget, 
var IMI's interessentforum, et arrangement, der normalt har fysisk tilstedeværelse af 
ca. 400 deltagere, men som i 2020 måtte organiseres online. Selvom der var næsten 
954 registrerede deltagere, blev det oprindeligt planlagte budget næsten ikke anvendt. 

Med hensyn til 2021 planlægger fællesforetagendet IMI 2 at fremføre et lavere beløb i 
betalingsbevillinger til administrative udgifter end det antal forpligtelser, der fremføres til 
2021 under afsnit 2. Differencen skal efter planen betales over budgettet for indeværende 
år (C1-bevillinger). 
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3.5. Fællesforetagendet for 
brændselsceller og brint (BCB) 

Indledning 

3.5.1. Fællesforetagendet for gennemførelsen af det fælles teknologiinitiativ 
vedrørende brændselsceller og brint (BCB), der ligger i Bruxelles, blev oprettet i maj 
2008 for perioden indtil 31. december 201747 (BCB 1). I maj 2014 forlængede Rådet 
fællesforetagendets levetid indtil 31. december 202448 (BCB 2). 

3.5.2. Fællesforetagendet er et offentlig-privat partnerskab om forskning og 
innovation vedrørende brint- og brændselscelleteknologier. Fællesforetagendets 
stiftende medlemmer er Den Europæiske Union (EU) repræsenteret ved 
Kommissionen, industrigruppen (Hydrogen Europe) og forskningsgruppen (Hydrogen 
Europe Research). 

                                                    
47 Rådets forordning (EF) nr. 521/2008 af 30. maj 2008 om oprettelse af fællesforetagendet 

for brændselsceller og brint (EUT L 153 af 12.6.2008, s. 1), ændret ved Rådets forordning 
(EU) nr. 1183/2011 (EUT L 302 af 19.11.2011, s. 3). 

48 Rådets forordning (EU) nr. 559/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for 
brændselsceller og brint 2 (EUT L 169 af 7.6.2014, s. 108). 
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3.5.3. Tabel 3.5.1 viser fællesforetagendets nøgletal49. 

Tabel 3.5.1 - Fællesforetagendets nøgletal 

 2020 2019 

Budget i nye betalingsbevillinger (millioner euro) 85,4 104,2 

Budget i nye forpligtelsesbevillinger (millioner euro) 86,3 87,1 

Disponibelt betalingsbudget (millioner euro) (1) 103,8 113,9 

Disponibelt forpligtelsesbudget (millioner euro) (1) 104,2 91,7 

Ansatte i alt pr. 31. december (2) 29 28 

(1) Det disponible budget omfatter uudnyttede bevillinger fra tidligere år, som 
fællesforetagendet har genopført på det indeværende års budget, formålsbestemte 
indtægter og omfordelinger til det følgende år. 

(2)  Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale 
eksperter. 

Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.5.4. Vi har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske 
revisionshandlinger, direkte substanstest af transaktioner hos fællesforetagendet og 
støttemodtagere og en vurdering af centrale kontroller i fællesforetagendets 
overvågnings- og kontrolsystemer. Resultaterne af dette arbejde suppleres med bevis 
opnået fra arbejde udført af andre revisorer og en analyse af oplysninger fra 
fællesforetagendets ledelse. 

3.5.5. I denne beretnings afsnit 3.1 beskrives grundlaget for erklæringen, den 
øverste og den daglige ledelses ansvar og revisors ansvar for revision af regnskaberne 
og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 156 udgør en integrerende 
del af erklæringen. 

                                                    
49 Nærmere oplysninger om fællesforetagendets beføjelser og aktiviteter kan findes på dets 

websted: www.fch.europa.eu. 

http://www.fch.europa.eu/
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Revisionsrettens revisionserklæring til Europa-Parlamentet og 
Rådet - den uafhængige revisors beretning 

Erklæring 
3.5.6. Vi har: 

a) revideret fællesforetagendets regnskaber, som omfatter årsregnskabet50 og 
beretningerne om budgetgennemførelsen51, for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2020, og 

b) efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der 
ligger til grund for disse regnskaber, i overensstemmelse med artikel 287 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). 

Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.5.7. Det er vores opfattelse, at fællesforetagendets regnskaber for det 
regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, i alt væsentligt giver et 
retvisende billede af fællesforetagendets finansielle stilling pr. 31. december 2020 
og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på 
nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets 
finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har 
fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, 
der anvendes i den offentlige sektor. 

                                                    
50 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

over bevægelser på nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og 
andre forklarende noter. 

51 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, 
der ligger til grund for regnskaberne 

Indtægter 
Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til 
grund for regnskaberne 

3.5.8. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

Betalinger 
Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til 
grund for regnskaberne 

3.5.9. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

3.5.10. Bemærkningerne i det følgende rejser ikke tvivl om Revisionsrettens 
erklæring. 

Bemærkning om gennemførelsen af RP7-budgettet 

3.5.11. Tabel 3.5.2 giver en oversigt over medlemmernes bidrag til BCB 1 ved 
udgangen af 2020. 
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Tabel 3.5.2 - Medlemmernes bidrag til BCB 1 (i millioner euro) 

 
Kilde: Data fra fællesforetagendet.  

3.5.12. For hele RP7-programmet havde fællesforetagendet ved udgangen af 
2020 indgået forpligtelser for 428,5 millioner euro vedrørende underskrevne RP7-
tilskudsaftaler, hvoraf 7,1 million euro (eller 2 %) skal betales i de kommende år. Med 
hensyn til den del af fællesforetagendets 2020-betalingsbudget, der var disponibel til 
RP7-projekter, var gennemførelsesgraden for betalingsbevillingerne 89 %.  

Bemærkninger om gennemførelsen af Horisont 2020-budgettet 

3.5.13. Tabel 3.5.3 giver en oversigt over medlemmernes bidrag til BCB 2 ved 
udgangen af 2020. 

Tabel 3.5.3 - Medlemmernes bidrag til BCB 2 (i millioner euro) 

 
Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

3.5.14. Det lave niveau på 11,9 millioner euro for validerede bidrag i naturalier fra 
industriens medlemmer til operationelle aktiviteter skyldes det forhold, at 
fællesforetagendet attesterer disse bidrag senere i Horisont 2020-programmet, når 
den endelige betaling for projekterne afholdes, og attesterne for årsregnskaberne skal 
foreligge. 

Medlemmer Fællesforetagendets 
aktiviteter

Supplerende 
aktiviteter (1)

I alt Kontant-
bidrag

Validerede 
bidrag i 

naturalier

Rapporterede, 
men ikke 

validerede 
bidrag i 

naturalier

Bidrag i 
naturalier til 
supplerende 
aktiviteter

I alt

EU (GD RTD) 470,0 Ikke relevant 470,0 407,0 19,1 0,0 Ikke relevant 426,1
Private medlemmer 470,0 Ikke relevant 470,0 17,9 440,4 0,0 Ikke relevant 458,3
I alt 940,0 Ikke relevant 940,0 424,9 459,5 0,0 Ikke relevant 884,4

(1) Supplerende aktiviteter ligger uden for Revisionsrettens revisionsmandat.

Medlemmernes bidrag
(som fastsat i oprettelsesforordninger og retlige 

afgørelser)

Medlemmernes bidrag
(pr. 31.12.2020)

Medlemmer Fællesforetagendets 
aktiviteter

Supplerende 
aktiviteter (1)

I alt Kontant-
bidrag

Validerede 
bidrag i 

naturalier

Rapporterede, 
men ikke 

validerede 
bidrag i 

naturalier

Bidrag i 
naturalier til 
supplerende 
aktiviteter

I alt

EU (GD RTD) 665,0 0,0 665,0 498,6 0,0 0,0 0,0 498,6
Private medlemmer 95,0 285,0 380,0 8,7 11,9 35,0 1 095,0 1 150,6
I alt 760,0 285,0 1 045,0 507,3 11,9 35,0 1 095,0 1 649,2

(1) Supplerende aktiviteter ligger uden for Revisionsrettens revisionsmandat.

Medlemmernes bidrag
(som fastsat i oprettelsesforordninger og retlige 

afgørelser)

Medlemmernes bidrag
(pr. 31.12.2020)
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3.5.15. Med hensyn til den del af fællesforetagendets 2020-budget, der var 
disponibel til Horisont 2020-projekter, var gennemførelsesgraden for henholdsvis 
forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger 97 %. 

3.5.16. Fællesforetagendets administrative budget forvaltes som et særskilt 
budget, og reaktivering af det foregående års uudnyttede betalingsbevillinger bør kun 
ske i det omfang, årets betalingsbevillinger ikke er tilstrækkelige til dække årets 
kontraktlige forpligtelser. Fællesforetagendets praksis med at genaktivere uudnyttede 
betalingsbevillinger fra tidligere år til dækning af åbne administrative forpligtelser 
resulterer i en akkumulering af uudnyttede betalingsbevillinger. Kombineret med 
covid-19-pandemiens effekt på de planlagte udgifter til IT, kommunikation, 
tjenesterejser, møder, arrangementer og andre tjenesteydelser resulterede denne 
praksis i en lav budgetgennemførelsesgrad på 56 % for fællesforetagendets 
administrative budget ved udgangen af 2020 (midlerne til infrastrukturudgifter og 
kommunikation under budgetafsnit 2 udgjorde ca. 3 % af fællesforetagendets samlede 
disponible betalingsbudget). 

Bemærkninger om den interne kontrol 

3.5.17. Fællesforetagendet har indført pålidelige procedurer for forudgående 
kontrol på basis af finansielle og operationelle skrivebordsgennemgange. I 2019 
gennemførte fællesforetagendet Kommissionens ramme for intern kontrol, som er 
baseret på 17 principper for intern kontrol. Med henblik på den årlige selvevaluering 
og overvågning af effektiviteten af de kontrolaktiviteter, som kræves med rammen for 
intern kontrol, udviklede fællesforetagendet relevante indikatorer for alle principperne 
for intern kontrol og deres karakteristika. 

3.5.18. For så vidt angår de mellemliggende og endelige betalinger under RP7 
udfører fællesforetagendet efterfølgende revisioner hos støttemodtagerne, mens det 
for anmeldelser af projektomkostninger i forbindelse med Horisont 2020 er 
Kommissionens fælles revisionstjeneste, der er ansvarlig for de efterfølgende 
revisioner. På grundlag af de resultater vedrørende efterfølgende revisioner, der var 
tilgængelige ved udgangen af 2020, rapporterede fællesforetagendet en repræsentativ 
fejlforekomst på 1,97 % og en restfejlfrekvens på 1,01 % vedrørende sine RP7-
projekter52, samt en repræsentativ fejlforekomst på 2,16 % og en restfejlfrekvens på 

                                                    
52 Fællesforetagendet BCB 2's årlige aktivitetsrapport for 2020, punkt 4.3. 
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1,34 % vedrørende Horisont 2020-projekter (afregninger og endelige betalinger)53. 
Kommissionen var i sit forslag til en forordning om Horisont 202054 af den opfattelse, 
at "for forskningsudgifter under Horisont 2020-programmet er en fejlrisiko i intervallet 
2-5 % på årsbasis et realistisk mål, når der tages hensyn til kontrolomkostningerne, de 
foreslåede foranstaltninger til reduktion af reglernes kompleksitet og den dertil 
knyttede iboende risiko ved forskningsprojektets godtgørelsesomkostninger. Det 
endelige mål er en tilbageværende fejlprocent så nær på 2 % som muligt ved 
afslutningen af programmerne, når de finansielle virkninger af alle revisions-, 
korrektions- og inddrivelsesforanstaltninger er medregnet." 

3.5.19. Som led i kontrollen af aktionsudgifterne reviderede vi tilfældigt udvalgte 
stikprøver af Horisont 2020-betalinger afholdt i 2020 på støttemodtagerniveau for at 
bekræfte fejlforekomsten i de efterfølgende revisioner55. Revisionen afslørede i ét 
tilfælde en fejl på over 1 % af de reviderede omkostninger som følge af anvendelsen af 
en forkert vekselkurs ved omregning af de anmeldte omkostninger til euro. 

Bemærkninger om udbudsprocedurer 

3.5.20. I april 2020 iværksatte fællesforetagendet et åbent udbud om en 
rammeaftale vedrørende gennemførelsen af tredje fase i projektet om udvikling af en 
H2-certificeringsordning for overensstemmelse med det reviderede direktiv om 
vedvarende energi (RED II)56. Selv om det konsortium, der allerede havde gennemført 
projektets to første faser, havde en vidensmæssig fordel, anvendte fællesforetagendet 
den åbne udbudsprocedure med henblik på gennemførelse af projektets tredje fase. 
Som følge heraf var den eneste tilbudsgiver et konsortium med den samme 
koordinator, som allerede havde gennemført de foregående to faser, og det finansielle 
tilbud lå tæt på den maksimale anslåede kontraktværdi, der var fastsat i 
udbudsbetingelserne. 

                                                    
53 Fællesforetagendet BCB 2's årlige aktivitetsrapport for 2020, punkt 4.3. 

54 COM(2011) 809 final. 

55 Med hensyn til de tilskudsbetalinger, der blev testet hos støttemodtagerne, er 
indberetningstærsklen for kvantificerbare fejl 1 % af de reviderede omkostninger. 

56 Direktiv (EU) 2018/2001 (omarbejdning) om fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.091.01.0019.01.DAN&toc=OJ:L:2018:328:TOC
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3.5.21. Eftersom den åbne udbudsprocedure blev anvendt i en situation med en 
vidensmæssig fordel, kunne det ikke fuldt ud påvises, at målet om at opnå det bedste 
forhold mellem pris og kvalitet blev nået. Fællesforetagendet opfordres til at foretage 
indledende markedsundersøgelser af priser og på forhånd høre andre virksomheder på 
brintmarkedet med henblik på at øge konkurrencen og bedre kunne vurdere 
markedsprisen.  

Bemærkninger om vikarer 

3.5.22. Fællesforetagendet opretholdt en stilling vedrørende tjenesterelateret 
vidensstyring med konstante opgaver til vikarer i en periode på ca. 2,5 år på grund af 
anmodningen fra BCB's bestyrelse om at styrke den rolle, som vidensstyring spiller. I 
henhold til Kommissionens rammeaftale vedrørende vikartjenester er anvendelsen af 
vikartjenester imidlertid begrænset til kontorarbejde af enkeltstående eller midlertidig 
karakter - opstået som følge af en udsædvanlig stigning i arbejdsbyrden og/eller 
udførelsen af en enkeltstående aktivitet - eller til besættelse af en ledig stilling, indtil 
der ansættes en fastansat. Fællesforetagendets praksis er i strid med dette princip og 
skaber en de facto fast stilling ud over dem, der er opført i stillingsfortegnelserne. 
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Fællesforetagendets svar 
3.5.16 

Administrationsbudgettet viste en konstant høj gennemførelsesgrad (mellem 75 % og 
80 %) i de foregående fire år. I 2020 var situationen imidlertid en anden på grund af 
covid-19-pandemiens betydelige indvirkning på de administrative aktiviteter. 

Bortfaldet på op til 13 % af planlagte aktiviteter under afsnit 2 (betalingsbevillinger) 
kunne ikke endeligt fastslås inden årets udgang. 

3.5.21 

For at opnå det bedste forhold mellem pris og kvalitet udførte fællesforetagendet BCB 
en intern markedsundersøgelse kombineret med anvendelsen af historiske finansielle 
data (fra tidligere tilskud og kontrakter) med henblik på at fastsætte en passende 
kontraktværdi. 

I fremtiden vil fællesforetagendet BCB supplere interne undersøgelser med mere 
detaljerede eksterne markedsundersøgelser for at finde den mest nøjagtige 
markedspris for kontrakten. 

3.5.22 

Fællesforetagendet BCB vil gerne understrege, at brugen af vikarer var nødvendig i 
forbindelse med udskiftningen af stillingen som vidensstyringsmedarbejder mellem 
2015 og 2020. Dette forklarer delvis behovet for vikarer til at sikre driftens kontinuitet i 
de perioder, hvor stillingen var ledig, nemlig i 2018 og 2020. På grund af den særlige 
anmodning fra fællesforetagendet BCB's bestyrelse i 2017 — der understreger den 
afgørende rolle, som vidensstyring spiller, og behovet for mere udviklede analyser — 
kunne fællesforetagendet BCB desuden kun løfte den deraf følgende øgede 
arbejdsbyrde med hjælp fra vikarer. 
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3.6. Fællesforetagendet for 
elektronikkomponenter og -systemer 
for europæisk lederskab (ECSEL) 

Indledning 

3.6.1. Fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk 
lederskab (ECSEL), som ligger i Bruxelles, blev oprettet i maj 201457 for perioden frem 
til 31. december 2024. Fællesforetagendet erstattede og efterfulgte 
fællesforetagenderne ENIAC og Artemis, som blev lukket den 26. juni 2014. 
Fællesforetagendet begyndte at arbejde selvstændigt den 27. juni 2014. 

3.6.2. Fællesforetagendet er et offentlig-privat partnerskab inden for forskning i 
nanoelektronik og indlejrede computersystemer. Fællesforetagendets medlemmer er 
Den Europæiske Union (EU) repræsenteret ved Kommissionen (GD CONNECT), de i 
ECSEL deltagende stater58 og tre private medlemmer, som er 
industrisammenslutninger (AENEAS, ARTEMISIA og EPoSS), der repræsenterer 
virksomheder og forskningsorganisationer, som beskæftiger sig med indlejrede og 
cyberfysiske systemer, integration af intelligente systemer samt mikro- og 
nanoelektronik. 

                                                    
57 Rådets forordning (EU) nr. 561/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet 

ECSEL (EUT L 169 af 7.6.2014, s. 152). 

58 Østrig, Belgien, Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, 
Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Israel, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, 
Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, 
Schweiz og Tyrkiet. Den 1. februar 2020 forlod Det Forenede Kongerige Den Europæiske 
Union og er derfor ikke længere medlem af fællesforetagendet (kilde: fællesforetagendets 
websted). 
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3.6.3. Tabel 3.6.1 viser fællesforetagendets nøgletal59. 

Tabel 3.6.1 - Fællesforetagendets nøgletal 

 2020 2019 

Budget i nye betalingsbevillinger (millioner euro) 137,4 172,6 

Budget i nye forpligtelsesbevillinger (millioner euro) 209,0 197,7 

Disponibelt betalingsbudget (millioner euro) (1) 215,8 232,5 

Disponibelt forpligtelsesbudget (millioner euro) (1) 218,3 204,0 

Ansatte i alt pr. 31. december (2) 29 29 

(1) Det disponible budget omfatter uudnyttede bevillinger fra tidligere år, som 
fællesforetagendet har genopført på det indeværende års budget, formålsbestemte 
indtægter og omfordelinger til det følgende år. 

(2)  Midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter. 

Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.6.4. Vi har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske 
revisionshandlinger, direkte substanstest af transaktioner hos fællesforetagendet og 
støttemodtagere og en vurdering af centrale kontroller i fællesforetagendets 
overvågnings- og kontrolsystemer. Resultaterne af dette arbejde suppleres med bevis 
opnået fra arbejde udført af andre revisorer og en analyse af oplysninger fra 
fællesforetagendets ledelse. 

3.6.5. I denne beretnings afsnit 3.1 beskrives grundlaget for erklæringen, den 
øverste og den daglige ledelses ansvar og revisors ansvar for revision af regnskaberne 
og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 156 udgør en integrerende 
del af erklæringen. 

                                                    
59 Nærmere oplysninger om fællesforetagendets beføjelser og aktiviteter kan findes på dets 

websted: www.ecsel.eu. 

http://www.ecsel.eu/
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Revisionsrettens revisionserklæring til Europa-Parlamentet og 
Rådet - den uafhængige revisors beretning 

Erklæring 
3.6.6. Vi har: 

a) revideret fællesforetagendets regnskaber, som omfatter årsregnskabet60 og 
beretningerne om budgetgennemførelsen61, for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2020, og 

b) efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der 
ligger til grund for disse regnskaber, i overensstemmelse med artikel 287 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). 

Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.6.7. Det er vores opfattelse, at fællesforetagendets regnskaber for det 
regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, i alt væsentligt giver et 
retvisende billede af fællesforetagendets finansielle stilling pr. 31. december 2020 
og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på 
nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets 
finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har 
fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, 
der anvendes i den offentlige sektor. 

                                                    
60 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

over bevægelser på nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og 
andre forklarende noter. 

61 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, 
der ligger til grund for regnskaberne 

Indtægter 
Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til 
grund for regnskaberne 

3.6.8. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

Betalinger 
Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til 
grund for regnskaberne 

3.6.9. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

3.6.10. Bemærkningerne i det følgende rejser ikke tvivl om Revisionsrettens 
erklæring. 

Bemærkninger om gennemførelsen af RP7-budgettet 

3.6.11. Fællesforetagendet efterfulgte fællesforetagenderne ENIAC og Artemis, 
som blev lukket den 26. juni 2014, og overtog gennemførelsen af de RP7-aktiviteter, 
som de havde iværksat. 

3.6.12. Ved udgangen af 2020 havde EU bidraget med 573,2 millioner euro til 
medfinansiering af fællesforetagendets RP7-aktiviteter (som overført fra 
fællesforetagenderne Artemis og ENIAC i juni 2014) og yderligere 10,4 millioner euro 
til medfinansiering af de tilknyttede administrationsomkostninger. 
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3.6.13. Den kumulerede forpligtelse til RP7-aktiviteter overtaget af 
fællesforetagendet ECSEL i juni 2014 udgjorde 447,3 millioner euro (Artemis 
101,4 millioner euro og ENIAC 345,9 millioner euro), hvoraf fællesforetagendet havde 
frigjort 58 millioner euro (Artemis 16,8 millioner euro og ENIAC 41,2 millioner euro) og 
betalt 386,7 millioner euro (Artemis 83,8 millioner og ENIAC 302,9 millioner euro) ved 
udgangen af 2020. Derfor skal der betales ca. 2,6 millioner euro (Artemis 
0,8 millioner euro og ENIAC 1,8 millioner euro) i de kommende år. Med hensyn til den 
del af fællesforetagendets 2020-betalingsbudget, der var disponibel til RP7-projekter, 
var gennemførelsesgraden for betalingsbevillingerne 70 %. 

3.6.14. Uden at drage den i punkt 3.6.7 og 3.6.9 fremsatte erklæring i tvivl gør vi 
opmærksom på, at det i oprettelsesforordningerne for de foregående 
fællesforetagender Artemis og ENIAC62 er fastsat, at deres operationelle forsknings- og 
innovationsaktiviteter under RP7-programmerne skal dækkes af finansielle bidrag fra 
de deltagende medlemsstater, som udgør mindst 1,8 gange EU's operationelle 
finansielle bidrag og udbetales til projektdeltagerne, og af et bidrag i naturalier fra 
private medlemmer, som skal være mindst lige så stort som bidraget fra de offentlige 
medlemmer. Hverken fællesforetagendets foreløbige årsregnskab for 2020 eller dets 
beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning oplyser følgende skøn: 

o over de deltagende medlemsstaters finansielle bidrag til Artemis' og ENIAC's RP7-
projekter  

o over bidraget i naturalier fra de forsknings- og udviklingsorganisationer, som 
bidrager til Artemis' og ENIAC's RP7-projekter. 

                                                    
62 Rådets forordning (EF) nr. 74/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 72/2008 (artikel 11, stk. 6, 

i bilaget til vedtægterne for fællesforetagendet Artemis og fællesforetagendet ENIAC). 
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Bemærkninger om gennemførelsen af Horisont 2020-budgettet 

3.6.15. Tabel 3.6.2 giver en oversigt over medlemmernes bidrag til 
fællesforetagendets Horisont 2020-aktiviteter ved udgangen af 2020. 

Tabel 3.6.2 - Medlemmernes bidrag til ECSEL's Horisont 2020-aktiviteter 
(i millioner euro) 

 
Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

3.6.16. De i ECSEL deltagende stater skal yde finansielle bidrag på mindst 
1 170 millioner euro til fællesforetagendets operationelle aktiviteter63. Ved udgangen 
af 2020 undertegnede de deltagende stater, der deltog i forslagsindkaldelserne for 
2014-2019, kontraktlige forpligtelser på 936,6 millioner euro64 og anmeldte finansielle 
bidrag på i alt 374,7 millioner euro (eller 40 % af de samlede forpligtelser), som de 
betalte direkte til modtagerne i de Horisont 2020-projekter, de støttede. 
Beløbsforskellen mellem de deltagende staters finansielle bidrag og EU's finansielle 
bidrag ved udgangen af 2020 skyldes, at de fleste deltagende stater først anerkender 
og anmelder deres omkostninger til fællesforetagendet efter afslutningen af de 
Horisont 2020-projekter, de støtter. 

3.6.17. Fællesforetagendet kan først beregne industriens medlemmers faktiske 
bidrag i naturalier, efter at det har valideret bidragene fra de deltagende stater ved 
programmets afslutning. Det anslår derfor bidraget fra industriens medlemmer i 
naturalier på basis af en "pro rata temporis"-metode, der er vedtaget af 
fællesforetagendets bestyrelse. Dette forklarer, hvorfor de anslåede og endnu ikke 
validerede bidrag i naturalier fra industrien udgjorde 896,5 millioner euro ved 

                                                    
63 Artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 561/2014. 

64 Dette beløb er anslået på grundlag af beslutninger vedrørende indkaldelserne fra 2014 til 
2019 truffet af fællesforetagendets repræsentantskab for de offentlige myndigheder. 

Medlemmer
Fællesforetagendets 

aktiviteter
Supplerende 

aktiviteter (1) I alt
Kontant-

bidrag

Validerede 
bidrag i 

naturalier

Rapporterede, 
men ikke 

validerede 
bidrag i 

naturalier

Bidrag i 
naturalier til 
supplerende 
aktiviteter

I alt

EU (GD CNECT) 1 185,0 Ikke relevant 1 185,0 944,9 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 944,9
Private medlemmer 1 657,5 Ikke relevant 1 657,5 19,6 180,3 896,5 Ikke relevant 1 096,4
Deltagende stater (2) 1 170,0 Ikke relevant 1 170,0 374,7 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 374,7
I alt 4 012,5 Ikke relevant 4 012,5 1 339,2 180,3 896,5 Ikke relevant 2 416,0

(1) Supplerende aktiviteter ligger uden for Revisionsrettens revisionsmandat.
(2) De deltagende stater betaler deres bidrag direkte til støttemodtagerne.

Medlemmernes bidrag
(som fastsat i oprettelsesforordningen)

Medlemmernes bidrag
(pr. 31.12.2020)
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udgangen af 2020, mens de validerede bidrag i naturalier fra industrien udgjorde 
180,3 millioner euro. Baseret på projektdata for fællesforetagendets Horisont 2020-
indkaldelser fra 2014 til 2019 beløber industriens medlemmers relaterede forpligtelser 
vedrørende bidrag i naturalier sig til 1 384,2 millioner euro. 

3.6.18. Med hensyn til den del af fællesforetagendets 2020-budget, der var 
disponibel til Horisont 2020-projekter, var gennemførelsesgraden for 
forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger henholdsvis 100 % og 91 %. 

3.6.19. Uudnyttede betalingsbevillinger fra tidligere år kan opføres på 
fællesforetagendernes budget i de efterfølgende tre regnskabsår, forudsat at disse 
bevillinger efterfølgende anvendes først. I 2020 genaktiverede fællesforetagendet 
57,2 millioner euro i uudnyttede betalingsbevillinger på aktionsbudgettet for Horisont 
2020-aktiviteter. Fællesforetagendet kunne imidlertid kun anvende 40 millioner euro 
(eller 70 %) af de genaktiverede bevillinger, før det anvendte årets bevillinger. 

Bemærkninger om den interne kontrol 

3.6.20. De administrative aftaler, som fællesforetagenderne Artemis og ENIAC 
havde indgået med de nationale finansieringsmyndigheder, finder stadig anvendelse, 
også efter at disse fællesforetagender blev lagt sammen og nu danner 
fællesforetagendet ECSEL. Under disse aftaler byggede fællesforetagenderne Artemis' 
og ENIAC's strategier for efterfølgende revision i høj grad på, at medlemsstaternes 
finansieringsmyndigheder kontrollerede projekternes omkostningsanmeldelser65. 
Fællesforetagendet ECSEL har taget skridt til at vurdere medlemsstaternes 
finansieringsmyndigheders efterfølgende revisioner og har fået skriftlige erklæringer 
fra medlemsstaternes finansieringsmyndigheder, ifølge hvilke gennemførelsen af de 
nationale procedurer giver rimelig sikkerhed for, at de gennemførte transaktioner er 
lovlige og formelt rigtige. Der er væsentlige forskelle mellem de metoder, som 
medlemsstaternes finansieringsmyndigheder anvender, og det er derfor ikke muligt for 
fællesforetagendet ECSEL at beregne én enkelt pålidelig vægtet fejlforekomst eller 
restfejlfrekvens for RP7-betalinger. Fællesforetagendets betalinger vedrørende RP7-
projekter beløb sig i 2020 til 14,3 millioner euro (2019: 20,3 millioner euro), svarende 
                                                    
65 Ifølge den strategi for efterfølgende revision, som Artemis og ENIAC havde vedtaget, skal 

fællesforetagendet mindst én gang om året vurdere, om de oplysninger, medlemsstaterne 
har indsendt, giver tilstrækkelig sikkerhed for, at de gennemførte transaktioner er lovlige og 
formelt rigtige. 
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til 7,7 % (2019: 11,2 %) af de samlede aktionsudgifter, som fællesforetagendet afholdt 
i 2020. I forbindelse med disse betalinger anvendte vi den restfejlfrekvens, som 
Generaldirektoratet for Forskning og Innovation havde udregnet for hele RP7-
programmet, og som var på 3,51 % ved udgangen af 202066. 

3.6.21. Kommissionens fælles revisionstjeneste udfører efterfølgende revisioner 
af udgifterne. På basis af revisionsresultaterne ved udgangen af 2020 rapporterede 
fællesforetagendet en repræsentativ fejlforekomst for Horisont 2020 på 2,68 % og en 
restfejlfrekvens på 1,25 %67. Kommissionen var i sit forslag til en forordning om 
Horisont 202068 af den opfattelse, at "for forskningsudgifter under Horisont 2020-
programmet er en fejlrisiko i intervallet 2-5 % på årsbasis et realistisk mål, når der 
tages hensyn til kontrolomkostningerne, de foreslåede foranstaltninger til reduktion af 
reglernes kompleksitet og den dertil knyttede iboende risiko ved forskningsprojektets 
godtgørelsesomkostninger. Det endelige mål er en tilbageværende fejlprocent så nær 
på 2 % som muligt ved afslutningen af programmerne, når de finansielle virkninger af 
alle revisions-, korrektions- og inddrivelsesforanstaltninger er medregnet." 

3.6.22. Vi reviderede tilfældigt udvalgte stikprøver af Horisont 2020-betalinger 
afholdt i 2020 på støttemodtagerniveau for at bekræfte fejlforekomsten i de 
efterfølgende revisioner69. Disse detaljerede revisioner afslørede følgende svagheder: 

o I ét tilfælde var der systemiske fejl vedrørende over 1 % af de reviderede 
omkostninger relateret til beregningen af anmeldte personaleomkostninger. 

o I et andet tilfælde anmeldte støttemodtageren direkte omkostninger til indkøb af 
tjenesteydelser fra en anden støttemodtager, som var del af projektkonsortiet. 
For at undgå, at prisen indeholder en fortjenstmargen, kan dette kun accepteres, 
hvis det er behørigt begrundet. Støttemodtageren fremlagde ingen begrundelse 
for undtagelsen eller bevis for, at udbudsprocessen sikrede mest mulig valuta for 

                                                    
66 GD RTD's årlige aktivitetsrapport for 2020, s. 43. 

67 Fællesforetagendet ECSEL's årlige aktivitetsrapport for 2020 (udkast), "Part III Internal 
Control". 

68 COM(2011) 809 final. 

69 Med hensyn til de tilskudsbetalinger, der blev testet hos støttemodtagerne, er 
indberetningstærsklen for kvantificerbare fejl 1 % af de reviderede omkostninger. 
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pengene i forbindelse med indkøbet af denne tjenesteydelse. Denne fejl kan ikke 
kvantificeres. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.6.23. En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som 
reaktion på Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger 
Korrigerende foranstaltninger 

(Afsluttet/I gang/Ikke 
igangsat/Ikke relevant) 

2017 

Som svar på de anbefalinger, som evaluatorerne havde fremsat, udarbejdede 
fællesforetagendet en handlingsplan, som blev godkendt af fællesforetagendets bestyrelse i 
april 2018. Handlingsplanen omfatter en lang række foranstaltninger, som 
fællesforetagendet skal gennemføre, hvoraf et vist antal aktiviteter allerede er afsluttet. 
Størstedelen af foranstaltningerne skal gennemføres i 2019, mens nogle af dem blev 
betragtet som værende uden for fællesforetagendets område 

Afsluttet 

2018 

I 2018 opdagede fællesforetagendet, at kontantbidrag til dækning af 
administrationsomkostninger for over 1 million euro, ikke var faktureret af 
fællesforetagendet ENIAC til industrimedlemmet AENEAS før oprettelsen af 
fællesforetagendet. For at opveje de manglende midler til administrationsudgifter modtog 
fællesforetagendet 1 million euro fra sine medlemmer som et "forudbetalt kontaktbidrag", 
som bestod af 320 000 euro fra Kommissionen og 680 000 euro fra industriens medlemmer. 
Fællesforetagendet bør straks udstede debetnotaen. 

Afsluttet 

2019 

Gennemførelsesgraden for fællesforetagendets disponible betalingsbevillinger på 
44,8 millioner euro til finansiering af RP7-projekter var i 2019 45,3 %. Denne lave grad 
skyldtes navnlig de nationale finansieringsmyndigheders forsinkelser med hensyn til at 
levere afsluttende projektcertifikater for igangværende RP7-aktiviteter. Eftersom 
programmet blev afsluttet ved udgangen af 2017, øger disse forsinkelser risikoen for, at de 
RP7-midler, der allerede er tildelt fællesforetagendet, ikke vil blive udnyttet fuldt ud. 

Ikke relevant 
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År Revisionsrettens bemærkninger 
Korrigerende foranstaltninger 

(Afsluttet/I gang/Ikke 
igangsat/Ikke relevant) 

2019 
Fællesforetagendet 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 
fællesforetagendet ikke indledt gennemførelsesprocessen endnu. 

Afsluttet 

2019 

Fællesforetagendet omfordelte 19 millioner euro i uudnyttede betalingsbevillinger fra 
tidligere år til det operationelle budget for 2019 og forøgede dermed det oprindelige 
budget for Horisont 2020-tilskudsbetalinger fra 163 millioner euro til 182 millioner euro. 
Fælleforetagendet begrundede omfordelingen med en forventet stigning i 
omkostningsanmeldelser i 2019 relateret til Horisont 2020-indkaldelser i 2014 og 2015. 
59 % af det omfordelte budget var gennemført ved udgangen af 2019. 

Ikke relevant 

2019 

Fællesforetagendet er nødt til at forbedre den interne kommunikationsproces med henblik 
på at identificere støttemodtagere, som er konkurstruede, og rettidigt at rapportere om 
forfinansieringsbetalinger, som risikerer ikke at blive inddrevet. Forfinansieringsaktiver 
angivet i årsregnskabet kan derfor være sat for højt. 

Afsluttet 
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Fællesforetagendets svar 
3.6.14 

I modsætning til Horisont 2020 forudså eller krævede RP7-forordningen for ECSEL's 
forgængere aldrig en sådan rapportering. Det skal bemærkes, at det på 
fællesforetagenderne Artemis og ENIAC's tid efter drøftelser med (bl.a.) GD BUDG blev 
besluttet ikke at medtage disse oplysninger i årsregnskabet.  

3.6.19 

Timingen af reaktiveringen i tredje kvartal af 2020 lå uden for ECSEL's hensigt og 
kontrol på grund af en verserende relateret anmodning, som først blev godkendt i 
begyndelsen af september 2020. Efter reaktiveringen blev alle betalinger imidlertid 
gennemført ved hjælp af bevillinger reaktiveret som prioritet, i overensstemmelse med 
ECSEL's finansielle bestemmelser. Fællesforetagendet ECSEL er forpligtet til at 
reaktivere eventuelle uudnyttede bevillinger inden for tre regnskabsår og anvende 
dem som prioritet i overensstemmelse med dets finansielle bestemmelser. 
Fællesforetagendet ECSEL vurderer, at eventuelle resterende operationelle 
betalingsbevillinger ved udgangen af 2021 vil være reaktiveret og opbrugt.  

3.6.20 

Fællesforetagendet ECSEL vil gerne på ny bekræfte, at der er blevet taget skridt til at 
afhjælpe denne (tilbagevendende) konklusion. Fællesforetagendet ECSEL er af den 
opfattelse, at disse foranstaltninger (årlige skriftlige redegørelser fra de nationale 
finansieringsmyndigheder) er tilstrækkelige, hvilket blev bekræftet af 
budgetmyndigheden. Det fremgik af oprettelsesforordningerne for 
fællesforetagenderne, at "Artemis-/ENIAC-medlemsstaterne kan foretage enhver 
anden kontrol og audit blandt modtagerne af deres nationale midler, som de finder 
nødvendig, og meddeler resultaterne heraf til fællesforetagendet Artemis-/ENIAC". 

3.6.22 

Fællesforetagendet ECSEL behandlede de identificerede konklusioner med de 
respektive støttemodtagere.  
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3.7. Fællesforetagendet for 
biobaserede industrier (BBI) 

Indledning 

3.7.1. Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI), der ligger i Bruxelles, 
blev oprettet i maj 201470 for en periode på ti år og begyndte at arbejde uafhængigt 
den 26. oktober 2015. 

3.7.2. Fællesforetagendet er et offentlig-privat partnerskab i den biobaserede 
industrisektor. De stiftende medlemmer er Den Europæiske Union (EU) repræsenteret 
ved Kommissionen og industrielle partnere repræsenteret ved Bio-based Industries 
Consortium (BIC). 

3.7.3. Tabel 3.7.1 viser fællesforetagendets nøgletal71. 

Tabel 3.7.1 - Fællesforetagendets nøgletal 

 2020 2019 

Budget i nye betalingsbevillinger (millioner euro) 191,2 132,5 

Budget i nye forpligtelsesbevillinger (millioner euro) 72,2 138,6 

Disponibelt betalingsbudget (millioner euro) (1) 196,6 182,1 

Disponibelt forpligtelsesbudget (millioner euro) (1) 111,7 141,6 

Ansatte i alt pr. 31. december (2) 23 22 

(1) Det disponible budget omfatter uudnyttede bevillinger fra tidligere år, som 
fællesforetagendet har genopført på det indeværende års budget, formålsbestemte 
indtægter og omfordelinger til det følgende år. 

(2)  Midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter. 

Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

                                                    
70 Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet BBI 

(EUT L 169 af 7.6.2014, s. 130). 

71 Nærmere oplysninger om fællesforetagendets beføjelser og aktiviteter kan findes på dets 
websted: www.bbi-europe.eu. 

http://www.bbi-europe.eu/
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Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.7.4. Vi har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske 
revisionshandlinger, direkte substanstest af transaktioner hos fællesforetagendet og 
støttemodtagere og en vurdering af centrale kontroller i fællesforetagendets 
overvågnings- og kontrolsystemer. Resultaterne af dette arbejde suppleres med bevis 
opnået fra arbejde udført af andre revisorer og en analyse af oplysninger fra 
fællesforetagendets ledelse. 

3.7.5. I denne beretnings afsnit 3.1 beskrives grundlaget for erklæringen, den 
øverste og den daglige ledelses ansvar og revisors ansvar for revision af regnskaberne 
og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 156 udgør en integrerende 
del af erklæringen. 

Revisionsrettens revisionserklæring til Europa-Parlamentet og 
Rådet - den uafhængige revisors beretning 

Erklæring 
3.7.6. Vi har: 

a) revideret fællesforetagendets regnskaber, som omfatter årsregnskabet72 og 
beretningerne om budgetgennemførelsen73, for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2020, og 

b) efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der 
ligger til grund for disse regnskaber, i overensstemmelse med artikel 287 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). 

                                                    
72 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

over bevægelser på nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og 
andre forklarende noter. 

73 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.7.7. Det er vores opfattelse, at fællesforetagendets regnskaber for det 
regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, i alt væsentligt giver et 
retvisende billede af fællesforetagendets finansielle stilling pr. 31. december 2020 
og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på 
nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets 
finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har 
fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, 
der anvendes i den offentlige sektor. 

Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, 
der ligger til grund for regnskaberne 

Indtægter 
Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til 
grund for regnskaberne 

3.7.8. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

Betalinger 
Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til 
grund for regnskaberne 

3.7.9. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

3.7.10. Bemærkningerne i det følgende rejser ikke tvivl om Revisionsrettens 
erklæring. 
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Bemærkninger om gennemførelsen af Horisont 2020-budgettet 

3.7.11. Tabel 3.7.2 giver en oversigt over medlemmernes bidrag til 
fællesforetagendet ved udgangen af 2020. 

Tabel 3.7.2 - Medlemmernes bidrag til BBI (i millioner euro) 

 
Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

3.7.12. I henhold til fællesforetagendets oprettelsesforordning skal industriens 
medlemmer bidrage med mindst 182,5 millioner euro i kontanter til 
fællesforetagendets driftsomkostninger. Da industriens medlemmer ikke ydede 
supplerende kontante bidrag til fællesforetagendets driftsomkostninger i 2020, forblev 
disse på samme lave niveau - 3,25 millioner euro - som ved udgangen af 2019. Dette 
tyder på, at fællesforetagendet har svært ved at opnå sådanne bidrag, og at 
minimumsmålet ikke vil være nået ved afslutningen af Horisont 2020-programmet. 
Derfor reducerede Kommissionen (GD RTD) sine kontantbidrag til fællesforetagendet 
med 140 millioner euro. Denne betydelige reduktion af medlemmernes bidrag 
udgjorde en risiko for gennemførelsen af fællesforetagendets forsknings- og 
innovationsdagsorden vedrørende Horisont 2020-programmet. 

3.7.13. Ved udgangen af 2020 nåede industriens medlemmers samlede bidrag i 
naturalier til supplerende aktiviteter kun op på 53 % af det minimumsbeløb på 
1 755 millioner euro, der er fastsat i fællesforetagendets oprettelsesforordning. Dertil 
kommer, at det rapporterede bidrag i naturalier fra industriens medlemmer til 
operationelle aktiviteter ved udgangen af 2020 kun udgjorde 95,7 millioner euro af de 
433 millioner euro, der var indgået forpligtelser for, efter at alle Horisont 2020-
indkaldelser var blevet iværksat. Denne situation tyder på en høj risiko for, at 
fællesforetagendet ved afslutningen af Horisont 2020-programmet ikke vil nå de 
forventede mål for sine industrimedlemmers bidrag i naturalier, som fastsat i dets 
oprettelsesforordning og vedtagne årlige arbejdsplaner.  

Medlemmer
Fællesforetagendets 

aktiviteter (1)
Supplerende 

aktiviteter (2) Reduktioner I alt
Kontant-

bidrag

Validerede 
bidrag i 

naturalier

Rapporterede, 
men ikke 

validerede 
bidrag i 

naturalier

Bidrag i 
naturalier til 
supplerende 
aktiviteter

I alt

EU (GD RTD) 975,0 Ikke relevant -140,0 835,0 603,2 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 603,2
Private medlemmer (bidrag i 
naturalier og kontantbidrag til 
administrative omkostninger)

462,1 2 234,7 Ikke relevant 2 696,8 12,5 42,0 53,7 929,2 1 037,4

Private medlemmer (kontantbidrag til 
driftsomkostninger)

182,5 Ikke relevant -140,0 42,5 3,3 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 3,3

I alt 1 619,6 2 234,7 -280,0 3 574,3 619,0 42,0 53,7 929,2 1 643,9

(1) Mål for IKOP og bidrag til administrative omkostninger som fastsat i fællesforetagendets årlige arbejdsplaner.

Medlemmernes bidrag
(som fastsat i oprettelsesforordninger og retlige afgørelser)

Medlemmernes bidrag
(pr. 31.12.2020)

(2) Supplerende aktiviteter ligger uden for Revisionsrettens revisionsmandat. Minimumsmålbeløbet for private medlemmer blev forhøjet fra 1 755 millioner euro til 2 234,7 millioner euro for at 
nå den samlede minimumsbidragsforpligtelse på 2 730 millioner euro.
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3.7.14. Med hensyn til den del af fællesforetagendets 2020-budget, der var 
disponibel til Horisont 2020-projekter, var gennemførelsesgraden for 
forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger henholdsvis 100 % og 85 %. 

Bemærkninger om den interne kontrol 

3.7.15. Fællesforetagendet har indført pålidelige procedurer for forudgående 
kontrol på basis af finansielle og operationelle skrivebordsgennemgange. I 2020 
gennemførte fællesforetagendet Kommissionens ramme for intern kontrol, som er 
baseret på 17 principper for intern kontrol. Med henblik på den årlige selvevaluering 
og overvågning af effektiviteten af de kontrolaktiviteter, som kræves med rammen for 
intern kontrol, udviklede fællesforetagendet relevante indikatorer for alle principperne 
for intern kontrol og deres karakteristika. 

3.7.16. Kommissionens fælles revisionstjeneste er ansvarlig for den efterfølgende 
revision af Horisont 2020-betalinger afholdt af fællesforetagendet. På grundlag af de 
resultater vedrørende efterfølgende revisioner, der var tilgængelige ved udgangen af 
2020, rapporterede fællesforetagendet en repræsentativ fejlforekomst på 1,47 % og 
en restfejlfrekvens på 1,06 % vedrørende Horisont 2020-projekter (afregninger og 
endelige betalinger)74. Kommissionen var i sit forslag til en forordning om Horisont 
202075 af den opfattelse, at "for forskningsudgifter under Horisont 2020-programmet 
er en fejlrisiko i intervallet 2-5 % på årsbasis et realistisk mål, når der tages hensyn til 
kontrolomkostningerne, de foreslåede foranstaltninger til reduktion af reglernes 
kompleksitet og den dertil knyttede iboende risiko ved forskningsprojektets 
godtgørelsesomkostninger. Det endelige mål er en tilbageværende fejlprocent så nær 
på 2 % som muligt ved afslutningen af programmerne, når de finansielle virkninger af 
alle revisions-, korrektions- og inddrivelsesforanstaltninger er medregnet." 

3.7.17. Som led i kontrollen af aktionsudgifterne reviderede vi tilfældigt udvalgte 
stikprøver af Horisont 2020-betalinger afholdt i 2020 på støttemodtagerniveau for at 
bekræfte fejlforekomsten i de efterfølgende revisioner76. De detaljerede revisioner 
viste i ét tilfælde en fejl på over 1 % af de reviderede omkostninger relateret til en 

                                                    
74 Fællesforetagendet BBI's årlige aktivitetsrapport for 2020, s. 168. 

75 COM(2011) 809 final. 

76 Med hensyn til de tilskudsbetalinger, der blev testet hos støttemodtagerne, er 
indberetningstærsklen for kvantificerbare fejl 1 % af de reviderede omkostninger. 
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uberettiget korrektion af allerede anmeldte og godkendte personaleomkostninger i 
den efterfølgende rapporteringsperiode. 

3.7.18. Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) afsluttede i første 
halvdel af 2020 en undersøgelse, der fandt beviser på uregelmæssigheder og svig i 
forbindelse med aktiviteterne hos to støttemodtagere, der var involveret i Horisont 
2020-projekter, herunder projekter medfinansieret af fællesforetagendet. 
Fællesforetagendet gennemførte stort set OLAF's anbefalinger med hensyn til disse 
støttemodtagere i 2020. Anbefalingerne vedrørte behandling af inddrivelser, 
ophævelse af de pågældende modtageres deltagelse i de fleste tilskudsaftaler og aktiv 
undersøgelse af andre potentielt problematiske støttemodtagere. 

Bemærkninger om forsvarlig økonomisk forvaltning 

3.7.19. Udformningen af fællesforetagendets indkaldelse af forslag i 2020 sikrede 
ikke en fuld dækning af de fire strategiske demonstrationsemner i overensstemmelse 
med forskningsdagsordenen i fællesforetagendets arbejdsplan. Støtteberettigede og 
højt bedømte forslag til ét af demonstrationsemnerne måtte afvises til fordel for et 
andet demonstrationsemne, hvor flere forslag blev accepteret til medfinansiering. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.7.20. En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som 
reaktion på Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget.
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger 

Korrigerende 
foranstaltninger 

(Afsluttet/I gang/Ikke 
igangsat/Ikke relevant) 

2019 

Af mindstebeløbet på 182,5 millioner euro i kontantbidrag77 var kun 3,25 millioner euro betalt 
ved udgangen af 2019. BBI's oprettelsesforordning78 blev ændret for at give industriens 
medlemmer mulighed for at yde deres kontantbidrag på projektniveau. På trods af denne 
ændring er der imidlertid stadig stor risiko for, at industriens medlemmer ikke vil kunne betale 
minimumsbeløbet for kontantbidrag til operationelle aktiviteter 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 euro79. 

Ikke relevant 

2019 

Det samlede beløb i bidrag i naturalier til supplerende aktiviteter på 916 millioner euro ved 
udgangen af 2019 omfattede ca. 216 millioner euro i bidrag i naturalier rapporteret for 2019, 
men for hvilke certificeringsprocessen ikke var blevet afsluttet som følge af covid-19-
pandemien. 

I gang 

                                                    
77 Artikel 12, stk. 4, i fællesforetagendet BBI's vedtægter (bilag I til forordning (EU) nr. 560/2014). 

78 Rådets forordning (EU) nr. 2018/121 af 23. januar 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 560/2014 om oprettelse af fællesforetagendet BBI (EUT L 22 af 
26.1.2018, s. 1). 

79 Dette beløb omfatter den bebudede budgetsuspension for 2017 på 50 millioner euro og suspensionen for 2018-budgettet på 20 millioner euro. 
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Fællesforetagendets svar 
3.7.12 

Den retlige ramme, der udelukkende blev etableret for fællesforetagendet BBI til 
indsamling af finansielle bidrag fra dets medlemmer i industrien, viste sig i sidste ende 
at være ineffektiv. I overensstemmelse med en tidligere anbefaling fra Revisionsretten 
skal der tages hensyn til fællesforetagendet BBI's specifikke erfaringer ved 
udformningen af fremtidige offentlig-private partnerskaber. For fællesforetagendet 
BBI's vedkommende har disse erfaringer imidlertid også vist, at initiativet til trods for 
den betydelige reduktion af kontantbidrag fra både Kommissionen og BIC har nået sine 
strategiske mål. Faktisk overskrider resultaterne og indvirkningerne af de finansierede 
projekter allerede størstedelen af de mål, der er fastsat i den strategiske innovations- 
og forskningsdagsorden for BBI, hvilket blev bekræftet i en nylig undersøgelse 
foretaget af uafhængige eksterne eksperter. Fællesforetagendet BBI's årlige 
aktivitetsrapport for 2020 indeholder yderligere oplysninger herom. 

3.7.13 

De samlede bidrag fra de industrielle medlemmer af fællesforetagendet BBI ligger 
ganske vist lidt under det niveau, der forventes på nuværende tidspunkt for initiativet. 
Fremskrivningerne af bidrag i naturalier for IKAA og IKOP forventedes oprindeligt at 
være lineære, mens de seneste erfaringer viser, at disse investeringer gennemføres 
massivt ved afslutningen af fællesforetagendet BBI's projekter. Desuden medførte 
covid-19-pandemien, at investeringer og attestation i forbindelse hermed fra eksterne 
revisorer blev forsinket.  

Efter fællesforetagendet BBI's opfattelse vil denne forskel blive mindsket betydeligt i 
de kommende år, da erklæringen om og attesteringen af bidrag i naturalier (IKAA og 
IKOP) vil stige betydeligt i takt med afslutningen af BBI-projekterne. Desuden 
forpligtede industriens medlemmer sig til yderligere investeringsmål for 2021 og 
fremover i deres finansielle overslag, som de forelagde for fællesforetagendet BBI's 
bestyrelse. 
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3.8. Fællesforetagendet Shift2Rail 
(S2R) 

Indledning 

3.8.1. Fællesforetagendet Shift2Rail (S2R), der ligger i Bruxelles, blev oprettet i juni 
201480 for en periode på ti år og begyndte at arbejde uafhængigt den 24. maj 2016.  

3.8.2. Fællesforetagendet er et offentlig-privat partnerskab i jernbanesektoren. De 
stiftende medlemmer er Den Europæiske Union (EU) repræsenteret ved 
Kommissionen og partnere fra jernbaneindustrien (centrale interessenter, f.eks. 
producenter af jernbanemateriel, jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og 
forskningscentre). Andre enheder kan deltage i fællesforetagendet som associerede 
medlemmer. 

3.8.3. Tabel 3.8.1 viser fællesforetagendets nøgletal81. 

                                                    
80 Rådets forordning (EU) nr. 642/2014 af 16. juni 2014 om oprettelse af fællesforetagendet 

Shift2Rail (EUT L 177 af 17.6.2014, s. 9). 

81 Nærmere oplysninger om fællesforetagendets beføjelser og aktiviteter kan findes på dets 
websted: www.shift2rail.org. 

http://www.shift2rail.org/
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Tabel 3.8.1 - Fællesforetagendets nøgletal 

 2020 2019 

Budget i nye betalingsbevillinger (millioner euro) 72,5 61,8 

Budget i nye forpligtelsesbevillinger (millioner euro) 77,9 79,1 

Disponibelt betalingsbudget (millioner euro) (1) 75,8 81,6 

Disponibelt forpligtelsesbudget (millioner euro) (1) 84,1 83,1 

Ansatte i alt pr. 31. december (2) 24 23 

(1) Det disponible budget omfatter uudnyttede bevillinger fra tidligere år, som 
fællesforetagendet har genopført på det indeværende års budget, formålsbestemte 
indtægter og omfordelinger til det følgende år. 

(2)  Midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter. 

Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.8.4. Vi har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske 
revisionshandlinger, direkte substanstest af transaktioner hos fællesforetagendet og 
støttemodtagere og en vurdering af centrale kontroller i fællesforetagendets 
overvågnings- og kontrolsystemer. Resultaterne af dette arbejde suppleres med bevis 
opnået fra arbejde udført af andre revisorer og en analyse af oplysninger fra 
fællesforetagendets ledelse. 

3.8.5. I denne beretnings afsnit 3.1 beskrives grundlaget for erklæringen, den 
øverste og den daglige ledelses ansvar og revisors ansvar for revision af regnskaberne 
og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 156 udgør en integrerende 
del af erklæringen. 
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Revisionsrettens revisionserklæring til Europa-Parlamentet og 
Rådet - den uafhængige revisors beretning 

Erklæring 
3.8.6. Vi har: 

a) revideret fællesforetagendets regnskaber, som omfatter årsregnskabet82 og 
beretningerne om budgetgennemførelsen83, for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2020, og 

b) efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der 
ligger til grund for disse regnskaber, i overensstemmelse med artikel 287 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). 

Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.8.7. Det er vores opfattelse, at fællesforetagendets regnskaber for det 
regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, i alt væsentligt giver et 
retvisende billede af fællesforetagendets finansielle stilling pr. 31. december 2020 
og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på 
nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets 
finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har 
fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, 
der anvendes i den offentlige sektor. 

                                                    
82 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

over bevægelser på nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og 
andre forklarende noter. 

83 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, 
der ligger til grund for regnskaberne 

Indtægter 
Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til 
grund for regnskaberne 

3.8.8. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

Betalinger 
Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til 
grund for regnskaberne 

3.8.9. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

3.8.10. Bemærkningerne i det følgende rejser ikke tvivl om Revisionsrettens 
erklæring. 

Bemærkninger om gennemførelsen af Horisont 2020-budgettet 

3.8.11. Tabel 3.8.2 giver en oversigt over medlemmernes bidrag til 
fællesforetagendet ved udgangen af 2020. 
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Tabel 3.8.2 - Medlemmers bidrag til S2R (i millioner euro) 

 
Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

3.8.12. Ved udgangen af 2020 havde fællesforetagendet udnyttet henholdsvis 
100 % og 80 % af de forpligtelses- og betalingsbevillinger, der var disponible til 
Horisont 2020-projekter. Udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne til 
aktionsudgifter faldt i forhold til 2019 (88 %), fordi en tilskudsaftale, der blev tildelt 
efter indkaldelsen af forslag i 2020, ikke kunne undertegnes før udgangen af 2020, og 
den dermed forbundne forfinansiering derfor måtte udskydes tilsvarende. 

Bemærkninger om den interne kontrol 

3.8.13. Fællesforetagendet har indført pålidelige procedurer for forudgående 
kontrol på basis af finansielle og operationelle skrivebordsgennemgange. I 2020 
gennemførte fællesforetagendet Kommissionens ramme for intern kontrol, som er 
baseret på 17 principper for intern kontrol. Med henblik på den årlige selvevaluering 
og overvågning af effektiviteten af de kontrolaktiviteter, som kræves med rammen for 
intern kontrol, udviklede fællesforetagendet relevante indikatorer for alle principperne 
for intern kontrol og deres karakteristika. 

3.8.14. Bestyrelsens afgørelse 07/2018 om vedtagelse af reglerne om 
forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, som finder anvendelse på 
fællesforetagendets organer, kræver, at ajourførte CV'er og interesseerklæringer for 
fællesforetagendets bestyrelsesmedlemmer offentliggøres på fællesforetagendets 
websted. Eftersom kun få af bestyrelsens medlemmer indsendte oplysningerne 
behørigt, kunne ingen af interesseerklæringerne og kun halvdelen af CV'erne 
offentliggøres før udgangen af 2020. 

Medlemmer Fællesforetagendets 
aktiviteter

Supplerende 
aktiviteter (1)

I alt Kontant-
bidrag

Validerede 
bidrag i 

naturalier

Rapporterede, 
men ikke 

validerede 
bidrag i 

naturalier

Bidrag i 
naturalier til 
supplerende 
aktiviteter

I alt

EU (GD MOVE) 398,0 0,0 398,0 297,7 0,0 0,0 0,0 297,7
Private medlemmer 350,0 120,0 470,0 9,2 121,9 93,1 204,8 429,0
I alt 748,0 120,0 868,0 306,9 121,9 93,1 204,8 726,7

(1) Supplerende aktiviteter ligger uden for Revisionsrettens revisionsmandat.

Medlemmernes bidrag
(som fastsat i oprettelsesforordningen)

Medlemmernes bidrag
(pr. 31.12.2020)
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3.8.15. Kommissionens fælles revisionstjeneste er ansvarlig for den efterfølgende 
revision af Horisont 2020-betalinger afholdt af fællesforetagendet. På grundlag af de 
resultater vedrørende efterfølgende revisioner, der var tilgængelige ved udgangen af 
2020, rapporterede fællesforetagendet en repræsentativ fejlforekomst på 2,9 % og en 
restfejlfrekvens på 1,99 % vedrørende Horisont 2020-projekter (afregninger og 
endelige betalinger)84. Kommissionen var i sit forslag til en forordning om Horisont 
202085 af den opfattelse, at "for forskningsudgifter under Horisont 2020-programmet 
er en fejlrisiko i intervallet 2-5 % på årsbasis et realistisk mål, når der tages hensyn til 
kontrolomkostningerne, de foreslåede foranstaltninger til reduktion af reglernes 
kompleksitet og den dertil knyttede iboende risiko ved forskningsprojektets 
godtgørelsesomkostninger. Det endelige mål er en tilbageværende fejlprocent så nær 
på 2 % som muligt ved afslutningen af programmerne, når de finansielle virkninger af 
alle revisions-, korrektions- og inddrivelsesforanstaltninger er medregnet." 

3.8.16. Som led i kontrollen af aktionsudgifterne reviderede vi tilfældigt udvalgte 
stikprøver af Horisont 2020-betalinger afholdt i 2020 på støttemodtagerniveau for at 
bekræfte fejlforekomsten i de efterfølgende revisioner86. Disse detaljerede revisioner 
afslørede i ét tilfælde en systemisk fejl, som skyldtes anvendelsen af en forkert metode 
til beregning af de anmeldte personaleomkostninger. I et andet tilfælde blev der 
konstateret en systemisk ikkekvantificerbar svaghed i kontrollen vedrørende 
støttemodtagerens manglende procedure for validering af anmeldte arbejdstimer i 
forbindelse med projektet 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.8.17. En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som 
reaktion på Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 

 

                                                    
84 Fællesforetagendet S2R's årlige aktivitetsrapport for 2020, s. 189. 

85 COM(2011) 809 final. 

86 Med hensyn til de tilskudsbetalinger, der blev testet hos støttemodtagerne, er 
indberetningstærsklen for kvantificerbare fejl 1 % af de reviderede omkostninger. 



132 

Fællesforetagendet Shift2Rail (S2R) 

 

Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger 
Korrigerende foranstaltninger 

(Afsluttet/I gang/Ikke 
igangsat/Ikke relevant) 

2017 

Som svar på de anbefalinger, som evaluatorerne havde fremsat, udarbejdede 
fællesforetagendet en handlingsplan, som blev vedtaget af bestyrelsen den 28. juni 2018. 
Selv om ikke alle de anbefalinger, der blev fremsat i den foreløbige evaluering, vil blive 
adresseret under det nuværende finansielle rammeprogram, er en række af 
foranstaltningerne i handlingsplanen allerede iværksat, mens andre, i overensstemmelse 
med deres art og den nuværende retlige ramme, nu adresseres i Kommissionens forslag af 
23. februar 2021 med henblik på at etablere det fremtidige europæiske partnerskab 
vedrørende jernbanerelateret forskning og innovation. 

Ikke relevant 
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Fællesforetagendets svar 
3.8.14 

Fællesforetagendet S2R har truffet følgende foranstaltninger: 

- Medlemmerne af bestyrelsen er flere gange blevet mindet om at indgive de 
manglende erklæringer om interessekonflikter. 

- I juni 2021 manglede der stadig 28 % af CV'erne og erklæringerne om 
interessekonflikter (12 ud af 43 nuværende aktive repræsentanter). 

- På bestyrelsens møde den 22. juni 2021 blev der forelagt en statusrapport for 
bestyrelsesmedlemmerne. Det blev også forklaret, at bestyrelsesmedlemmer, 
der ikke overholder kravene vedrørende erklæringer om interessekonflikter og 
CV'er, de facto anses for at befinde sig i en interessekonflikt og udelukkes fra 
bestyrelsens beslutningsproces. 

3.8.16 

Støttemodtagerens manglende valideringsprocedure for anmeldte timer blev 
konstateret i en efterfølgende revisionsrapport udarbejdet af Kommissionens fælles 
revisionstjeneste ved udgangen af 2020, uden at der var behov for finansielle 
justeringer. I rapporten konkluderedes det, at støttemodtagerens 
tidsregistreringssystem generelt var pålideligt. Desuden har støttemodtageren 
bekræftet, at systemet til validering af tidsregistrering vil blive forbedret, hvilket 
fællesforetagendet S2R vil følge op på. 
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3.9. Fællesforetagendet for europæisk 
højtydende databehandling (EuroHPC) 

Indledning 

3.9.1. Fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling (EuroHPC), 
som ligger i Luxembourg, blev oprettet i oktober 2018 for en periode frem til den 
31. december 202687. Fællesforetagendet begyndte at arbejde selvstændigt den 
23. september 2020. 

3.9.2. Fællesforetagendet er et offentlig-privat partnerskab, som gør det muligt at 
samle ressourcer fra Den Europæiske Union (EU), europæiske lande og private 
partnere til udviklingen af højtydende databehandling i Europa. Fællesforetagendets 
stiftende medlemmer er EU repræsenteret ved Kommissionen, de deltagende stater88 
og to private partnere, den europæiske teknologiplatform for HPC-værdi (ETP4HPC) og 
Big Data Value Association (BDVA). 

                                                    
87 Rådets forordning (EU) 2018/1488 af 28. september 2018 om oprettelse af et 

fællesforetagende for europæisk højtydende databehandling (EUT L 252 af 8.10.2018, s. 8). 

88 Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Estland, 
Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Letland, Litauen, 
Luxembourg, Malta, Montenegro, Nederlandene, Nordmakedonien, Norge, Polen, Portugal, 
Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz og Tyrkiet (kilde: EuroHPC's 
websted). 
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3.9.3. Tabel 3.9.1 viser fællesforetagendets nøgletal89. 

Tabel 3.9.1 - Fællesforetagendets nøgletal 

 2020 2019 

Budget i nye betalingsbevillinger (millioner euro) 181,5 Ikke 
relevant 

Budget i nye forpligtelsesbevillinger (millioner euro) 509,1 Ikke 
relevant 

Disponibelt betalingsbudget (millioner euro) (1) 181,5 Ikke 
relevant 

Disponibelt forpligtelsesbudget (millioner euro) (1) 509,1 Ikke 
relevant 

Ansatte i alt pr. 31. december (2) 11 Ikke 
relevant 

(1) Det disponible budget omfatter uudnyttede bevillinger fra tidligere år, som 
fællesforetagendet har genopført på det indeværende års budget, formålsbestemte 
indtægter og omfordelinger til det følgende år. 

(2)  Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale 
eksperter. 

Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.9.4. Vi har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske 
revisionshandlinger, direkte substanstest af transaktioner hos fællesforetagendet og 
støttemodtagere og en vurdering af centrale kontroller i fællesforetagendets 
overvågnings- og kontrolsystemer. Resultaterne af dette arbejde suppleres med bevis 
opnået fra arbejde udført af andre revisorer og en analyse af oplysninger fra 
fællesforetagendets ledelse. 

                                                    
89 Nærmere oplysninger om fællesforetagendets beføjelser og aktiviteter kan findes på dets 

websted: www.eurohpc-ju.europa.eu. 

http://www.eurohpc-ju.europa.eu/
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3.9.5. I denne beretnings afsnit 3.1 beskrives grundlaget for erklæringen, den 
øverste og den daglige ledelses ansvar og revisors ansvar for revision af regnskaberne 
og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 156 udgør en integrerende 
del af erklæringen. 

Revisionsrettens revisionserklæring til Europa-Parlamentet og 
Rådet - den uafhængige revisors beretning 

Erklæring 
3.9.6. Vi har: 

a) revideret fællesforetagendets regnskaber, som omfatter årsregnskabet90 og 
beretningerne om budgetgennemførelsen91, for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2020, og 

b) efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der 
ligger til grund for disse regnskaber, i overensstemmelse med artikel 287 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). 

Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.9.7. Det er vores opfattelse, at fællesforetagendets regnskaber for det 
regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, i alt væsentligt giver et 
retvisende billede af fællesforetagendets finansielle stilling pr. 31. december 2020 
og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på 
nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets 
finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har 

                                                    
90 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

over bevægelser på nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og 
andre forklarende noter. 

91 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, 
der anvendes i den offentlige sektor. 

Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, 
der ligger til grund for regnskaberne 

Indtægter 
Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til 
grund for regnskaberne 

3.9.8. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

Betalinger 
Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til 
grund for regnskaberne 

3.9.9. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

3.9.10. Bemærkningerne i det følgende rejser ikke tvivl om Revisionsrettens 
erklæring. 

Bemærkninger om gennemførelsen af Horisont 2020-budgettet 

3.9.11. Tabel 3.9.2 giver en oversigt over medlemmernes bidrag til 
fællesforetagendet EuroHPC ved udgangen af 2020. 
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Tabel 3.9.2 - Medlemmernes bidrag til EuroHPC (i millioner euro) 

Medlemmer Fællesforetagendets 
aktiviteter

Supplerende 
aktiviteter (1)

I alt Kontant-
bidrag

Validerede 
bidrag i 

naturalier

Rapporterede, 
men ikke 

validerede 
bidrag i 

naturalier

Bidrag i 
naturalier til 
supplerende 
aktiviteter

I alt

EU (GD CONNECT) 536,0 Ikke relevant 536,0 190,9 0,0 0,0 Ikke relevant 190,9
Deltagende stater 486,0 Ikke relevant 486,0 28,9 0,0 0,0 Ikke relevant 28,9
Private medlemmer 422,0 Ikke relevant 422,0 0,0 0,0 0,0 Ikke relevant 0,0
I alt 1 444,0 Ikke relevant 1 444,0 219,8 0,0 0,0 Ikke relevant 219,8

(1) Supplerende aktiviteter ligger uden for Revisionsrettens revisionsmandat.

Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

3.9.12. Med hensyn til den del af fællesforetagendets 2020-budget, der var
disponibel til Horisont 2020-projekter, var gennemførelsesgraden for 
forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger henholdsvis 95,5 % og 22,5 %. Den lave 
gennemførelsesgrad for betalingsbevillingerne skyldes til dels, at Kommissionen 
migrerede hele det årlige betalingsbudget til fællesforetagendet, da det opnåede 
finansiel uafhængighed den 23. september 2020.  

3.9.13. Ved udgangen af 2020 havde forsinkelser i rekrutteringen af
nøglepersonale sammen med covid-19-pandemiens effekt på de planlagte udgifter til 
IT, kommunikation, tjenesterejser, møder, arrangementer og andre tjenesteydelser 
væsentligt reduceret gennemførelsesgraden for administrationsbudgettet (ca. 1,5 % af 
det samlede disponible budget), nemlig til 16,5 %. 

3.9.14. For 2020 var fællesforetagendets aktionsbudget afsat til forfinansiering i
forbindelse med indkøb af tre prækursorer til exaskalasupercomputere og fem 
petaskalasupercomputere (ca. 135 millioner euro) og til afsluttede forslagsindkaldelser 
(ca. 44 millioner euro). Før udgangen af 2020 kunne der imidlertid kun udbetales ca. 
34 millioner euro i forfinansiering vedrørende de undertegnede kontrakter om 
supercomputerne Leonardo og PetaSC og ca. 6 millioner euro vedrørende 
undertegnede tilskudsaftaler. Dette resulterede i en lav gennemførelsesgrad for 
betalingsbevillingerne til aktionsudgifter på 22,6 %. 

Medlemmernes bidrag
(som fastsat i oprettelsesforordningen)

Medlemmernes bidrag
(pr. 31.12.2020)
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Bemærkninger om den interne kontrol 

3.9.15. Fællesforetagendet har indført pålidelige procedurer for forudgående 
kontrol på basis af finansielle og operationelle skrivebordsgennemgange. Ved 
udgangen af 2020 gennemførte fællesforetagendet Kommissionens ramme for intern 
kontrol, som er baseret på 17 principper for intern kontrol, i vid udstrækning. Med 
hensyn til kontrolprincipperne vedrørende risikovurdering og kontrol- og 
overvågningsaktiviteter mangler fællesforetagendet imidlertid stadig at afslutte flere 
foranstaltninger for at sikre, at de fungerer effektivt. 

3.9.16. Ved udgangen af 2020 havde fællesforetagendet hverken udviklet 
pålidelige procedurer for validering og certificering af bidrag i naturalier, der anmeldes 
af dets private medlemmer og deltagende stater, eller indført en passende 
regnskabsprocedure for anerkendelse af disse bidrag i naturalier. I denne situationen 
er det ikke muligt for fællesforetagendet at forvalte, overvåge og rapportere om 
opnåelsen af det minimumsniveau for bidrag i naturalier, som skal ydes af dets private 
medlemmer og deltagende stater. 

Andre forhold 

3.9.17. I betragtning af fællesforetagendets aktuelle arbejdsbyrde vedrørende 
administrative og operationelle processer og iværksættelsen af dets første vigtige 
aktiviteter mener vi, at fællesforetagendet er underbemandet på nuværende 
tidspunkt. Ved etableringen af den organisatoriske struktur i 2020 koncentrerede 
fællesforetagendet sig hovedsagelig om at sikre de vigtigste operationelle processer og 
opgaver, men det forsømte ansættelsen af administrativt nøglepersonale, især en 
leder af administrations- og finansafdelingen og en leder af afdelingen for intern 
kontrol og revisionskoordinering. Hvis ikke fællesforetagendet afhjælper dette 
ressourceunderskud, kan der opstå svagheder i forbindelse med den finansielle, 
budgetmæssige og personalemæssige forvaltning samt i processerne for intern kontrol 
af aktionsudgifter og bidrag i naturalier. Endelig kan den høje andel af kontraktansatte 
(74 %) resultere i en betydelig personaleudskiftning i den nærmeste fremtid, hvilket 
yderligere øger presset på fællesforetagendets usikre personalesituation. 
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Fællesforetagendets svar 
Fællesforetagendet har taget Revisionsrettens beretning til efterretning. 
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3.10. Det europæiske 
fællesforetagende for ITER og 
fusionsenergiudvikling (F4E) 

Indledning 

3.10.1. Det europæiske fællesforetagende for ITER92 og fusionsenergiudvikling 
(F4E) blev oprettet i april 2007 for en 35-årig periode93. En af fællesforetagendets 
hovedopgaver er at levere Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) bidrag 
til Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER (ITER-IO), der er ansvarlig for 
gennemførelsen af ITER-projektet. De vigtigste fusionsanlæg skulle udvikles i 
Cadarache i Frankrig, men fællesforetagendet ligger i Barcelona. 

3.10.2. Fællesforetagendets stiftende medlemmer er Euratom, repræsenteret 
ved Kommissionen, Euratoms medlemsstater og Schweiz (som har indgået en 
samarbejdsaftale med Euratom). 

                                                    
92 International termonuklear forsøgsreaktor. 

93 Rådets beslutning 2007/198/Euratom af 27. marts 2007 om oprettelse af et europæisk 
fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det (EUT 
L 90 af 30.3.2007, s. 58) som ændret ved Rådets afgørelse (Euratom) 2013/791 af 
13. december 2013 (EUT L 349 af 21.12.2013, s. 100), Rådets afgørelse (Euratom) 2015/224 
af 10. februar 2015 (EUT L 37 af 13.2.2015, s. 8) og Rådets afgørelse (Euratom) 2021/281 af 
22. februar 2021 (EUT L 62 af 13.2.2015, s. 41). 
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3.10.3. Tabel 3.10.1 viser fællesforetagendets nøgletal94. 

Tabel 3.10.1 - Fællesforetagendets nøgletal 

 2020 2019 

Budget for betalingsbevillinger (millioner euro) 794,8 721,1 

Budget for forpligtelsesbevillinger (millioner euro) 878 689,5 

Disponibelt betalingsbudget (millioner euro) (1) 816,5 761,2 

Disponibelt forpligtelsesbudget (millioner euro) (1) 885,7 729,7 

Ansatte i alt pr. 31. december (2) 435 439 

(1)  Det disponible budget omfatter fremførsler af administrative forpligtelser og 
formålsbestemte indtægter, som endnu ikke er godkendt af bestyrelsen. 

(2)  Midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter. 

Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

3.10.4. Ved udgangen af 2020 nåede udnyttelsesgraden for de disponible 
forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger henholdsvis 100 % og 98 %. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.10.5. Vi har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske 
revisionshandlinger, direkte substanstest af transaktioner hos fællesforetagendet og 
støttemodtagere og en vurdering af centrale kontroller i fællesforetagendets 
overvågnings- og kontrolsystemer. Resultaterne af dette arbejde suppleres med bevis 
opnået fra arbejde udført af andre revisorer og en analyse af oplysninger fra 
fællesforetagendets ledelse. 

3.10.6. I denne beretnings afsnit 3.1 beskrives grundlaget for erklæringen, den 
øverste og den daglige ledelses ansvar og revisors ansvar for revision af regnskaberne 
og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 156 udgør en integrerende 
del af erklæringen. 

                                                    
94 Nærmere oplysninger om fællesforetagendets beføjelser og aktiviteter kan findes på dets 

websted: www.f4e.europa.eu. 

http://www.f4e.europa.eu/
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Revisionsrettens revisionserklæring til Europa-Parlamentet og 
Rådet - den uafhængige revisors beretning 

Erklæring 
3.10.7. Vi har: 

a) revideret fællesforetagendets regnskaber, som omfatter årsregnskabet95 og 
beretningerne om budgetgennemførelsen96, for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2020, og 

b) efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der 
ligger til grund for disse regnskaber, i overensstemmelse med artikel 287 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). 

Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.10.8. Det er vores opfattelse, at fællesforetagendets regnskaber for det 
regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, i alt væsentligt giver et 
retvisende billede af fællesforetagendets finansielle stilling pr. 31. december 2020 
og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på 
nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets 
finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har 
fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, 
der anvendes i den offentlige sektor. 

                                                    
95 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

over bevægelser på nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og 
andre forklarende noter. 

96 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, 
der ligger til grund for regnskaberne 

Indtægter 
Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til 
grund for regnskaberne 

3.10.9. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

Betalinger 
Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til 
grund for regnskaberne 

3.10.10. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

Supplerende oplysninger 

3.10.11. Uden at drage erklæringen i punkt3.10.8 og 3.10.10 i tvivl skal 
Revisionsretten gøre opmærksom på punkt 3.10.13-3.10.15, som angiver, at 
fællesforetagendet i sit årsregnskab for regnskabsåret 2020 oplyser et overslag 
over de samlede omkostninger vedrørende opfyldelsen af sine 
leveringsforpligtelser med hensyn til ITER-projektet, som er beregnet til 
17,97 milliarder euro. Ændringer i de vigtigste antagelser bag beregningen af 
overslaget og risikoeksponeringen kan imidlertid føre til betydelige 
omkostningsstigninger og/eller yderligere forsinkelser i gennemførelsen af ITER-
projektet. 

3.10.12. Bemærkningerne i det følgende rejser ikke tvivl om Revisionsrettens 
erklæring. 
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Bemærkninger om overslaget over omkostningerne ved 
afslutningen vedrørende ITER 

3.10.13. Fællesforetagendet beregner løbende et overslag over de samlede 
omkostninger vedrørende opfyldelsen af sine leveringsforpligtelser med hensyn til 
ITER-projektet i 2042, det såkaldte overslag over omkostningerne ved afslutningen 
(EaC). Ved udgangen af 2020 beregnede fællesforetagendet disse samlede 
omkostninger til 17 968 millioner euro (i 2020-priser). Dette er summen af de samlede 
afholdte betalinger ved udgangen af 2020, som beløb sig til 7 345 millioner euro, og de 
anslåede fremtidige betalinger, beregnet til 10 623 millioner euro (i 2020-priser). 

3.10.14. Sammenlignet med 2019-årsregnskabet, som kun angav 
fuldførelsesoverslaget i ITER-kreditter, forbedrede fællesforetagendet i væsentlig grad 
oplysningernes kvalitet i 2020-årsregnskabet, idet det angav fuldførelsesoverslaget i 
euro og i 2020-priser og tog højde for effekten af brexit og covid-19. Ændringer i de 
vigtigste antagelser bag beregningen af overslaget og risikoeksponeringen kan 
imidlertid føre til betydelige omkostningsstigninger og yderligere projektforsinkelser. 
Det belyses i nedenstående eksempler: 

o Nukleare sikkerhedskrav: Selv om fællesforetagendet samarbejder med ITER-IO 
for at sikre, at konstruktionerne overholder forskellige nukleare sikkerhedskrav, 
har den franske nukleare sikkerhedsmyndighed den endelige myndighed, og 
enhver fremtidig ændring af sikkerhedskravene kan have store omkostninger. 

o Omkostningsoverslag for Hot Cell Complex: Dette er ikke blevet revideret, og 
ITER-IO-designkravenes nuværende modenhedsniveau gør det ikke muligt for F4E 
at udarbejde et troværdigt omkostningsoverslag. 

o Ændringer af krav: Selv om eventuelle nødvendige ændringer vil blive finansieret 
via beredskabsfaciliteter (dvs. ITER-reservefonden eller det ikkefordelte budget 
for ITER), og fællesforetagendet har noteret sig den positive virkning af denne 
politik, er det umuligt at reducere dem til nul. Disse ændringer kan medføre 
yderligere forsinkelser og omkostninger for igangværende og fremtidige 
byggeaktiviteter. 

3.10.15. Fællesforetagendet vurderede, at covid-19-pandemiens effekt har 
været alvorlig, men ikke betydelig. I april 2021 havde pandemien forårsaget 
forsinkelser på op til fire måneder for nogle leverancer med en deraf følgende stigning 
i omkostningerne på ca. 47 millioner euro (i 2008-priser) for det samlede ITER-projekt. 
Yderligere konsekvenser er mulige, hvis pandemien forværres i 2021. 
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Bemærkninger om den interne kontrol 

3.10.16. De følgende bemærkninger vedrører fællesforetagendets lokale IT-
applikationer, der anvendes til forvaltning af retlige forpligtelser og kontrakter (DACC) 
og til dokumentforvaltning (IDM)97. Bemærkningerne gælder ikke systemerne og 
arbejdsgangen i Kommissionens centrale finansielle informationssystem (ABAC). De 
vedrører fællesforetagendets ansvarlige anvisningsberettigede på alle niveauer og 
fællesforetagendets stedfortrædere. 

3.10.17. I årenes løb har fællesforetagendet gjort en betydelig indsats for at 
indføre et elektronisk dokumentstyringssystem. Ved udgangen af marts 2020 
besluttede fællesforetagendets administrerende direktør, at de avancerede 
elektroniske signaturer i DACC som en midlertidig administrativ foranstaltning under 
covid-19-pandemien ikke kun skulle anvendes til forvaltning og undertegnelse af 
kontraktændringer, men også til oprindelige kontrakter. 

3.10.18. Generelt gjorde denne foranstaltning det muligt for fællesforetagendet 
at opretholde forretningskontinuiteten og for dets medarbejdere at telearbejde fra 
begyndelsen af covid-19-pandemien. Fællesforetagendet tilpassede imidlertid ikke 
fuldt ud sine lokale IT-applikationer til de interne procedurer vedrørende delegationer. 
Som beskrevet i de følgende punkter er der fortsat betydelige svagheder, som skal 
afhjælpes med hensyn til: 

o juridiske aspekter vedrørende gennemførelsen af fællesforetagendets rammer for 
delegation og brugen af avancerede elektroniske signaturer 

o tekniske aspekter vedrørende DACC- og IDM-applikationernes tekniske opsætning 
(brugeradgangsrettigheder) for ansvarlige anvisningsberettigede; anvendelsen af 
konti med virtuelle identiteter; applikationernes grænseflader 

o aspekter vedrørende intern kontrol for så vidt angår de lokale IT-systemers 
overensstemmelse med delegationer af godkendelsesrettigheder og 
korrektheden af de regnskabsmæssige og finansielle data i fællesforetagendets 
regnskabssystem. 

                                                    
97 Bemærkningerne tager ikke hensyn til de nylige ændringer, som fællesforetagendet foretog 

i 2021 for at afbøde identificerede risici. 
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3.10.19. I modsætning til ABAC-workflowet kan DACC-applikationen ikke 
dokumentere, at ansatte havde forstået indholdet af et dokument korrekt og 
indvilligede i at undertegne det med deres personlige underskrift.  

3.10.20. Ud over individuelle brugerkonti oprettede fællesforetagendet 
gruppekonti med virtuelle identiteter i sit centraliserede autentificeringssystem 
vedrørende kontraktforvaltning for at lette forvaltningen af sine lokale IT-applikationer 
(DACC, IDM). Indtil udgangen af 2020 blev den funktionelle gruppekonto, som blev 
oprettet for F4E's direktør, imidlertid også brugt til at godkende og undertegne 
forskellige vigtige dokumenter. Denne praksis er i modstrid med de grundlæggende 
principper i fællesforetagendets politik for forvaltning af IKT-adgang, som klart kræver, 
at brugerkonti skal være unikke og knyttet til en enkelt bruger. Den betragtes derfor 
som en kritisk svaghed i den interne kontrol, da den tillader alle personer i 
gruppekontoen at udføre handlinger, som udelukkende er forbeholdt den ansvarlige 
anvisningsberettigede. 

3.10.21. Fællesforetagendets ramme for delegationer har til formål at 
centralisere delegationerne hos de ansvarlige ansvarsberettigede, og den kræver bl.a. 
en ajourført oversigt over alle godkendte delegationer og stedfortræderordninger i 
F4E. Med hensyn til delegationer i fællesforetagendets lokale IT-applikationer (DACC 
og IDM) var status ved udgangen af 2020 imidlertid, at der ikke automatisk etableredes 
tekniske delegationer (f.eks. brugerrettigheder til at godkende transaktioner). I stedet 
skulle den enkelte ansvarlige ansvarsberettigede vælge den rigtige person at delegere 
til på basis af den ramme, fællesforetagendets direktør havde godkendt. Endvidere 
gives delegationsbeføjelser, som er fastsat i kontrakter (f.eks. til at undertegne 
bindende forpligtelser på visse betingelser), til andre ansatte i fællesforetagendet end 
den ansvarlige anvisningsberettigede (f.eks. kontraktansvarlige). Dette er ikke afspejlet 
i fællesforetagendets rammer for delegationer. 

3.10.22. Endelig har DACC-applikationen, i modsætning til ABAC-workflowet, 
aldrig været genstand for en intern kontrolrevision med henblik på at sikre, at 
brugerrettighederne til godkendelse af transaktioner er i overensstemmelse med de 
delegationer, der er givet til ansatte. Der er derfor stor risiko for, at manglende 
overensstemmelser som følge af brud på fællesforetagendets delegationspolitik ikke er 
blevet identificeret eller afhjulpet. 

3.10.23. Selv om fællesforetagendet i 2016 begyndte at anvende IT-
applikationen DACC til forvaltning af retlige forpligtelser og kontrakter (i 2020 også til 
oprindelige kontrakter), og dermed som en ekstra kilde til regnskabsmæssige og 
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finansielle data, er der ikke udført en validering af fællesforetagendets 
regnskabssystem siden 2013. Denne situation er i strid med fællesforetagendets 
finansforordning, som kræver en validering af regnskabssystemet, når der sker større 
ændringer. 

3.10.24. Vi henleder opmærksomheden på Kommissionens Interne 
Revisionstjenestes planlagte revision vedrørende delegering af beføjelser i F4E, 
effektiviteten af dets beslutningstagning og samarbejdsmekanismerne med 
Kommissionens Generaldirektorat for Energi, der starter i begyndelsen af juni 2021. 

Bemærkning om ansættelsesprocedurer 

3.10.25. De ansættelsesprocedurer, som fællesforetagendet gennemførte i 
2020, manglede gennemsigtighed med hensyn til udarbejdelsen af den endelige liste 
over kandidater, der skulle indkaldes til den efterfølgende vurderingsfase (samtaler og 
skriftlige prøver). Det er navnlig ikke klart beskrevet, hvordan udvælgelseskomitéen 
tog hensyn til ansøgernes fortrin ved udarbejdelsen af listen. 

Andre forhold 

3.10.26. Fællesforetagendets metode til beregning af de årlige medlemsbidrag 
for 2020 var ikke i overensstemmelse med de respektive bestemmelser i dets 
finansforordning. I stedet for at anvende de bidragsoverslag, som fællesforetagendets 
bestyrelse havde vedtaget, opkrævede fællesforetagendet bidragene på grundlag af et 
udkast til overslag, som endnu ikke var vedtaget. 

3.10.27. Fællesforetagendet anvender sin egen e-udbudsportal, som ikke er fuldt 
synkroniseret med Kommissionens e-udbudsløsning. Fremtidige forbedringer af F4E's 
e-udbudsværktøj kan føre til unødvendig duplikering af Kommissionens 
udviklingsindsats og -investeringer. Dette understøtter ikke det princip om etablering 
af et fælles "område for udveksling af elektroniske oplysninger", som er fastsat i EU's 
finansforordning.  

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.10.28. En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som 
reaktion på Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger 
Korrigerende foranstaltninger 

(Afsluttet/I gang/Ikke 
igangsat/Ikke relevant) 

2019 

Budgettet for kapitel 3.4 - Andre operationelle udgifter anvendes til forskellige 
udgiftskategorier (f.eks. udgifter til kontraktansatte og eksterne menneskelige ressourcer, 
udgifter til tjenesterejser og udgifter til juridisk bistand osv.). Et særskilt budgetkapitel for 
hver udgiftskategori bør oprettes for at sikre, at princippet om budgetgennemsigtighed og 
-specificering overholdes. 

Afsluttet 

2019 

I forbindelse med ét udbud vedrørende en kontrakt af høj værdi var de oprindeligt 
offentliggjorte tidsplaner og -frister urealistiske. I ét tilfælde blev der stillet krav om 
godtgørelse af ækvivalens med den specifikke certificering i udvælgelseskriterierne, og 
denne administrative byrde kan have afholdt potentielle kontrahenter med ækvivalente 
certificeringer fra at afgive bud. 

Ikke relevant 

2019 

Fællesforetagendet vurderes årligt af et eksternt ekspertpanel. Ekspertpanelet 
identificerede flere problemer og risici vedrørende den øverste ledelse og 
virksomhedskulturen. Hvis denne situation ikke løses, kan den indvirke negativt på 
personalets performance. 

I gang 
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År Revisionsrettens bemærkninger 
Korrigerende foranstaltninger 

(Afsluttet/I gang/Ikke 
igangsat/Ikke relevant) 

2019 

På grund af stillingsfortegnelsens begrænsninger for så vidt angår vedtægtsomfattet 
personale bruger F4E i stigende grad kontraktansatte eller eksterne ressourcer. I 2019 
nåede niveauet for disse ressourcer allerede op på omkring 62 % af fællesforetagendets 
vedtægtsomfattede personale. Fællesforetagendets personaleafdeling råder ikke over 
ajourførte oplysninger om omfanget af disse ressourcer, da dets ledelse er decentraliseret 
på enheds- eller direktoratsniveau. Situationen udgør betydelige risici for 
fællesforetagendet for så vidt angår bevarelse af nøglekompetencer, uklar 
regnskabsføring, potentielle retstvister og lavere personaleeffektivitet som følge af 
decentraliseret ledelse. 

I gang 



152 

Det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (F4E) 

 

År Revisionsrettens bemærkninger 
Korrigerende foranstaltninger 

(Afsluttet/I gang/Ikke 
igangsat/Ikke relevant) 

2019 

I 2019 nedsatte F4E's bestyrelse en ad hoc-gruppe, som skulle gennemgå 
fællesforetagendets rapporteringssystem og foreslå nødvendige ændringer. Ad hoc-
gruppen foreslog at indføre et nyt Earned Value Management-system (EVM), hvilket blev 
godkendt af F4E's bestyrelse i april 201998. Det foreslåede EVM-system tager imidlertid 
ikke hensyn til alle de uafhængige eksperters anbefalinger99 og giver ikke klare oplysninger 
om, hvilke tekniske fremskridt der med de hidtil afholdte omkostninger er opnået med 
hensyn til fællesforetagendets samlede leveringsforpligtelser vedrørende ITER-projektet. I 
betragtning af det nye EVM-systems betydning for registrering af performance er det 
afgørende, at fællesforetagendet overvåger dets effektivitet i gennemførelsesfasen og 
underretter bestyrelsen, når der opstår vigtige forhold. 

Afsluttet 

                                                    
98 Møde nr. 43 i F4E's bestyrelse den 5. april 2019. 

99 Syvende årlige vurdering foretaget af en uafhængig evalueringsgruppe (30. november 2018), s. 30-31. 
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Fællesforetagendets svar 
3.10.16-3.10.20 

F4E's kontraktforvaltningsplatform for afvigelser, ændringer og kontraktændringer 
(DACC — Deviations, Amendments and Contract Changes) er et elektronisk 
udvekslingssystem, der blev udviklet for at imødekomme kritiske henstillinger fra 
Europa-Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) i 2014 i forbindelse med 
kontraktændringerne. Den første version af værktøjet blev offentliggjort i 2016 for at 
rette afvigelsen/ændringen ind med ændringen om juridisk forpligtelse og sikre kontrol 
med ændringer i F4E-kontrakter. Værktøjet blev også udviklet til at overvåge 
omkostningerne ved de kontraktlige ændringer i forhold til omkostningerne ved 
afslutning og risikohensættelser. Som anden fase blev værktøjet videreudviklet til også 
at omfatte kommercielle ændringer (f.eks. brevvekslinger), kommercielle aktiveringer 
(f.eks. frigivelse af optioner) og ændringer af rammekontrakter osv. På grund af covid-
19-situationen blev der hurtigst muligt udviklet et yderligere modul for at muliggøre 
underskrivelse af kontrakter direkte online, som blev offentliggjort i april 2020 for 
driftskontrakter. For de administrative kontrakter er de forskellige moduler blevet 
udrullet siden begyndelsen af 2021. Med hensyn til de tekniske krav til et sådant 
elektronisk system baserede F4E sig på kravene i F4E's finansforordning (nuværende 
artikel 88) med henvisning til den generelle finansforordning (nuværende artikel 148). I 
begyndelsen af 2021 opdagede F4E's interne kontrolkoordinator i forbindelse med den 
årlige vurdering af F4E's interne kontrolsystem fejl i forbindelse med underskriftsfasen 
for visse driftsaftaler i DACC. F4E identificerede nogle transaktioner, hvor ledere 
anmodede en anden person om at godkende en retlig forpligtelse i DACC på deres 
vegne. Sådanne handlinger er ikke omhandlet i F4E's interne finansielle ramme for 
delegering af det finansielle ansvar og stedfortrædere og er derfor ikke i 
overensstemmelse med F4E's finansforordning. 

Selv om kontrakterne stadig betragtes som lovlige i henhold til spansk og fransk 
lovgivning, afslørede problemet alvorlige mangler i F4E's interne kontrolsystemer. 
F4E's direktør indføjede derfor et ukvantificeret omdømmemæssigt forbehold i sin 
årlige revisionserklæring for 2020.  

F4E bekræfter dog, at F4E's interne revisionsfunktion fra og med 2021 vil udvide 
omfanget af sin årlige revision af ABAC's adgangsrettigheder til også at omfatte DACC. 
Desuden iværksatte Den Interne Revisionstjeneste i juni 2021 en revision af 
"delegeringerne og effektiviteten af beslutningstagningen i F4E og 
samarbejdsmekanismerne med GD ENER". Disse vil begge bidrage til i højere grad at 
sikre, at F4E's delegeringspolitik og interne kontrolsystem overholdes. 
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I mellemtiden traf F4E øjeblikkelige korrigerende foranstaltninger for at afhjælpe disse 
svagheder og sikre, at disse fejl ikke kan gentage sig. Disse omfatter styrkelse af 
finansiel kontrol og kontrol inden for DACC og bevidstgørelse af F4E's personale.  

3.10.21 

For så vidt angår de delegeringsbeføjelser, som kontrakterne giver andre ansatte end 
ansvarlige anvisningsberettigede, vedrører disse udelukkende den daglige forvaltning 
af kontrakten og ændrer ikke kontrakten som sådan. F4E vil ajourføre de respektive 
bestemmelser i standardkontrakten. 

3.10.22 

F4E bekræfter, at en tredjepart er i færd med at udføre en validering af 
brugerrettigheden for at give sikkerhed. 

3.10.23 

F4E bekræfter, at der vil blive iværksat en validering af regnskabssystemerne i 2021. 
F4E vil dog gerne understrege, at DACC ikke automatisk synkroniseres med ABAC. Alle 
data, der indtastes i regnskabssystemet, valideres i overensstemmelse med det interne 
kontrolsystem. Der er indført forudgående og efterfølgende kontrol for at sikre 
regnskabsdataenes kvalitet. 

3.10.25 

F4E har fortsat udviklet sine ansættelsesprocesser. Siden begyndelsen af 2021 har 
disse omfattet fuldstændigt kvantitative vurderinger af ansøgninger. 

3.10.26 

F4E har truffet foranstaltninger, navnlig udkastet til 
enhedsprogrammeringsdokumentet for det følgende år, som er godkendt af årets 
sidste bestyrelse, for at undgå, at dette gentager sig. 

3.10.27 

F4E besluttede at indføre et helt nyt, kommercielt e-indsendelsesværktøj, fordi 
Kommissionens værktøj havde et begrænset anvendelsesområde (kun for åbne 
procedurer) og et stort antal indberettede hændelser og stabilitetsproblemer. Når det 
værktøj, som Kommissionen tilbyder, dækker alle udbudstyper, der er relevante for 
F4E, og antallet af hændelser falder, vil F4E evaluere, om det vil skifte til 
Kommissionens værktøjssæt og træffe en afgørelse på grundlag af F4E's operationelle 
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krav. Desuden er F4E's helt nye kommercielle standardværktøj fuldt ud i 
overensstemmelse med bestemmelserne i EU-direktiverne om offentlige indkøb. Det 
giver gratis elektronisk adgang til de udbud, F4E offentliggør, og det er integreret med 
TED-e-meddelelser og TED-webstedet, hvor F4E's bekendtgørelser om offentlige 
udbud offentliggøres. 
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Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Mihails Kozlovs, medlem af Revisionsretten, i 
Luxembourg den 21. september 2021. 

På Revisionsrettens vegne 

Klaus-Heiner Lehne 
Formand 
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