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1. luku
EU:n yhteisyritykset ja Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen toimittama tarkastus

8

Johdanto
1.1.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin (EU) varainhoidon
ulkoinen tarkastaja 1. Se toimii tässä ominaisuudessa unionin kansalaisten
taloudellisten etujen riippumattomana valvojana auttaen kehittämään EU:n
varainhoitoa. Lisätietoja tilintarkastustuomioistuimen työstä esitetään
toimintakertomuksissa, vuosikertomuksissa EU:n talousarvion toteuttamisesta,
erityiskertomuksissa ja katsauksissa. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin antaa lausuntoja
uudesta tai päivitetystä EU-lainsäädännöstä tai muista päätöksistä silloin kun näillä on
vaikutusta varainhoitoon.

1.2.

EU:n yhteisyritykset (jäljempänä yhteisyritykset) ovat julkisen ja yksityisen
sektorin kumppanuuksia, jotka on perustettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen (SEUT) 187 artiklan tai, Fusion for Energy -yhteisyrityksen (F4E)
tapauksessa, Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen (Euratomin
perustamissopimuksen) 45–51 artiklan nojalla. Tehtävänsä mukaisesti
tilintarkastustuomioistuin tarkastaa EU:n yhteisyritysten tilinpäätökset ja tilien
perustana olevat toimet.

1.3.

Tässä kertomuksessa esitetään yhteisyrityksiä koskevan tarkastuksen tulokset
varainhoitovuodelta 2020. Kertomuksen rakenne on seuraava:
o

Vuosikertomuksen ensimmäisessä luvussa kuvataan yhteisyrityksiä ja
tilintarkastustuomioistuimen toimittaman tarkastuksen luonnetta.

o

Vuosikertomuksen toisessa luvussa esitetään yhteenveto tarkastuksen tuloksista.

o

Kolmas luku sisältää tarkastuslausuman kunkin yhdeksän yhteisyrityksen osalta
sekä tilintarkastustuomioistuimen lausunnot ja huomautukset ensinnäkin
yhteisyritysten tilinpäätösten luotettavuudesta ja toiseksi tilien perustana olevien
toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta). Samalla
esitetään myös kaikki sellaiset seikat ja huomautukset, jotka ovat tulleet esiin
tarkastuksen yhteydessä mutta joiden vuoksi ei ole syytä asettaa mainittuja
lausuntoja kyseenalaisiksi.

1

Ks. sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT), 285–287 artikla, EUVL C 326,
26.10.2012, s. 169–171.
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1.4.

Tilintarkastustuomioistuimen yhteisyrityksiin 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä
varainhoitovuodelta kohdistamassa tarkastuksessa saatiin yleisesti ottaen vahvistus
aiempina vuosina raportoiduille myönteisille tuloksille. Kunkin yhteisyrityksen osalta
laaditussa tarkastuslausumassa annettiin
o

vakiomuotoinen (puhdas) tarkastuslausunto tilien luotettavuudesta kaikkien
yhdeksän yhteisyrityksen osalta

o

vakiomuotoinen (puhdas) tarkastuslausunto tilien perustana olevien tulojen
laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta) kaikkien yhdeksän
yhteisyrityksen osalta.

1.5.

Tilintarkastustuomioistuin toi kuitenkin esille parantamista vaativia osa-alueita
muita seikkoja koskevissa kappaleissa sekä huomautuksissa, jotka eivät aseta
tarkastuslausuntoja kyseenalaisiksi.
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EU:n yhteisyritykset
Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksilla vauhditetaan
tehokkaasti tutkimusta ja innovointia Euroopassa

1.6.

Yhteisyritykset ovat kumppanuuksia, joissa on komission lisäksi mukana
teollisuuden edustajia ja joissakin tapauksissa myös tutkimusorganisaatioita tai
hallitustenvälisiä organisaatioita. Yhteisyritykset on perustettu SEUT-sopimuksen
187 artiklan tai, F4E-yhteisyrityksen tapauksessa, Euratomin perustamissopimuksen
45–51 artiklan nojalla. Yhteisyritysten tarkoituksena on tukea markkinalähtöisiä
hankkeita strategisilla tutkimus- ja innovointialoilla. Kaaviosta 1.1 ilmenee, millä
tutkimuksen ja innovoinnin alalla kukin yhdeksästä yhteisyrityksestä toimii.
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Kaavio 1.1 – EU:n yhteisyritykset

DIGITALISAATIO

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

1.7.

Yhteisyritykset, joista jokainen on oma erillinen oikeushenkilönsä, vahvistavat
oman tutkimusohjelmansa ja myöntävät rahoitusta pääasiassa ehdotuspyyntöjen
avulla. Poikkeuksen muodostavat F4E-yhteisyritys, joka vastaa EU:n panoksesta
kansainvälisessä lämpöydinkoereaktorihankkeessa (ITER), ja Euroopan
suurteholaskennan yhteisyritys (EuroHPC), joka lähinnä käynnistää hankinnat
eurooppalaisten supertietokoneiden hankintaa ja ylläpitoa varten.

1.8.

Neuvosto hyväksyi komission ehdotuksen pohjalta asetukset, joilla perustettiin
ensimmäiset kuusi yhteisyritystä toteuttamaan seitsemättä tutkimuksen ja teknologian
kehittämisen puiteohjelmaa. Kyseiset yhteysyritykset olivat Yhtenäisen eurooppalaisen
ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan tutkimus- ja kehittämishanke (SESAR), Clean
Sky -yhteisyritys, Innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta
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toteuttava yhteisyritys (IMI), Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH), Eurooppalaisen
nanoelektroniikka-aloitteen neuvoa-antava toimikunta (ENIAC) ja Sulautettuja
tietotekniikkajärjestelmiä koskeva yhteinen teknologia-aloite (ARTEMIS).

1.9.

Kaikkien yhteisyritysten toimintaa jatkettiin vuonna 2014 vielä kymmeneksi
vuodeksi (eli vuoteen 2024). Tällöin ne siirtyivät seitsemännestä puiteohjelmasta
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan, ja EU kaksinkertaisti niille osoittamansa
kokonaisrahoituksen. Lisäksi perustettiin kaksi uutta yhteisyritystä: Biopohjaisten
teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI) ja Shift2Rail-yhteisyritys (S2R). ARTEMIS ja ENIAC
puolestaan yhdistettiin yhdeksi yhteisyritykseksi, jonka nimeksi tuli Elektroniset
komponentit ja järjestelmät Euroopan johtoasemaa varten -yhteisyritys (ECSEL) (ks.
kaavio 1.2).

Kaavio 1.2 – Eurooppalaisten yhteisyritysten kehitys

ALKOI TOIMIA
ITSENÄISESTI
ALKOI TOIMIA
ITSENÄISESTI

ALKOI TOIMIA
ITSENÄISESTI

ALKOI TOIMIA
ITSENÄISESTI

ALKOI TOIMIA
ITSENÄISESTI

ALKOI TOIMIA
ITSENÄISESTI

ALKOI TOIMIA
ITSENÄISESTI

ALKOI TOIMIA
ITSENÄISESTI

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

1.10.

Yksittäiset yhteisyritykset eroavat toisistaan tutkimus- ja innovointialojensa,
tavoitteidensa ja rahoituksensa suhteen. Taulukossa 1.1 esitetään yhteenveto
yhdeksästä olemassa olevasta yhteisyrityksestä.
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Kaavio 1.1 – Yhteenveto EU:n yhteisyrityksistä

Yhteisyritys

SESAR

Yhtenäisen
eurooppalaisen
ilmatilan
ilmaliikenteen
hallinnan
tutkimushanke

Clean Sky

Clean Sky -yhteisyritys

IMI

FCH

Innovatiivisia
lääkkeitä koskeva
aloite
Polttokenno- ja
vetyteknologia
-yhteisyritys

Tutkimusala

Itsenäistymisvuosi

Henkilöstön
kokonaismäärä
vuoden 2020
lopussa
Lopullinen
(Väliaikaiset ja
talousarvio 2020
(miljoonaa euroa) sopimussuhteiset
toimihenkilöt,
kansalliset
asiantuntijat)

Tutkimuksen
puiteohjelma, jossa
maksuja vuonna 2020

Kumppanipääosasto

Ilmaliikenteen hallinta

2007

119,5

42

H2020, CEF

PO MOVE

Ympäristöystävälliset ilmaalukset

2006

356,6

44

H2020

PO RTD

Innovatiiviset lääkkeet

2009

241,6

56

FP7, H2020

PO RTD

Polttokenno- ja
vetyteknologia

2010

103,8

29

FP7, H2020

PO RTD

ECSEL

Elektroniset
komponentit ja
Elektroniset komponentit ja
järjestelmät Euroopan järjestelmät
johtoasemaa varten

2014

215,8

31

FP7, H2020

PO CONNECT

BBI

Biopohjaisten
teollisuudenalojen
yhteisyritys

2015

196,6

23

H2020

PO RTD

S2R

Shift2Rail –
innovatiiviset
Euroopan rautatieliikenne
raideliikenneratkaisut

2016

75,8

24

H2020

PO MOVE

EuroHPC

Euroopan
suurteholaskennan
yhteisyritys

Suurtietokoneiden
kehittäminen ja massadatan
käsittely

2020

181,5

15

H2020, CEF

PO CONNECT

F4E

Fusion for Energy
(ITER)

Fuusioenergian kehittäminen
ja demonstrointi

2008

816,4

453

Euratom

PO ENER

Biopohjaiset teollisuudenalat

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin yhteisyritysten tietojen perusteella.

Horisontti 2020 -puiteohjelmaa toteuttavat yhteisyritykset

1.11.

Yhteisyritykset toteuttavat Horisontti 2020 -puiteohjelman tutkimus- ja
innovointistrategian tiettyjä osia liikenteen, energian, terveyden, biopohjaisten
teollisuudenalojen sekä elektronisten komponenttien ja järjestelmien aloilla.

1.12.

Clean Sky -yhteisyritys kehittää uuden sukupolven ilma-aluksia, jotka ovat
aiempaa ympäristöystävällisempiä. Toistaiseksi sen tärkeimpiin saavutuksiin kuuluvat
avoroottorin demonstrointi, laminaariset siivet, innovatiiviset roottorin lavat ja
korkean puristussuhteen moottori kevyille helikoptereille, innovatiiviset
jäänilmaisimen anturit sekä kehittyneet lentoelektroniikkajärjestelmät.
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1.13.

IMI-yhteisyritys toteuttaa innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä
teknologia-aloitetta. Yhteisyrityksen tavoitteena on nopeuttaa innovatiivisten
lääkkeiden kehittämistä etenkin osa-alueilla, joilla ilmenee täyttämättömiä
lääketieteellisen hoidon tarpeita tai yhteiskunnallisia tarpeita. Yhteisyrityksen
tärkeimpiin saavutuksiin tähän mennessä kuuluu satoja sairaaloita ja laboratorioita
kattavan yleiseurooppalaisen verkoston rakentaminen. Verkoston avulla pyritään
kehittämään antibiootteja ja lääketurvallisuuden parantamiseen tähtääviä testejä sekä
löytämään uusi lähestymistapa dementiahoitojen kliinisiin testeihin. Lisäksi pyritään
ymmärtämään paremmin sellaisten sairauksien kuin diabeteksen, nivelreuman ja
vakavan astman taustatekijöitä sekä kehittämään koronavirusinfektioiden
hoitomenetelmiä ja diagnostiikkaa.

1.14.

Shift2Rail-yhteisyrityksen (S2R) tavoitteena on kehittää rautatiealan
innovaatioita ja tukea siten yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen toteutumista.
Sen tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluvat rautatieliikenteen elinkaarikustannusten
puolittaminen, rautateiden kapasiteetin kaksinkertaistaminen sekä rautatieliikenteen
luotettavuuden ja täsmällisyyden parantaminen jopa 50 prosentilla.

1.15.

Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan tutkimus- ja
kehittämishanke (SESAR-yhteisyritys) kehittää seuraavan sukupolven ilmaliikenteen
hallintaa ATM-yleissuunnitelmassa (Air Traffic Management Master Plan) kuvatun
vision mukaisesti. Lisäksi yhteisyritys huolehtii maailmanlaajuiseen
yhteentoimivuuteen liittyvästä koordinoinnista Euroopassa Kansainvälisen siviiliilmailujärjestön puitteissa. Toistaiseksi yhteisyrityksen tärkeimpiin saavutuksiin
kuuluvat maailman ensimmäinen lento neljässä ulottuvuudessa (3D + aika),
etälennonjohtopalvelut, vapaa reititys lentojen lyhentämiseksi ja polttoainepäästöjen
vähentämiseksi sekä saumaton tietojensiirto kaikkien ilmaliikenteen hallintaa
koskevien tietojen tarjoajien ja käyttäjien kesken.

1.16.

Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH) kehittää puhtaita ratkaisuja liikenne-,
energia- ja varastointialalle. Toistaiseksi sen tärkeimpiin saavutuksiin kuuluvat muun
muassa seuraavat: polttokennokäyttöisten linja-autojen käyttöönotto puhtaan julkisen
liikenteen edistämiseksi; EU:n arvoketjun rakentaminen paremmin toimivia ja
vähemmän maksavia polttokennostoja varten; elektrolyysitekniikan kehittäminen
vihreän vedyn tuottamiseksi; sähkön ja lämmön yhteistuotantoon tarkoitettujen
mikrolaitteistojen kehittäminen ja kaupallistaminen asumisessa tarvittavan lämmön ja
sähkön tuottamista varten; materiaalien suorituskyvyn parantaminen ja käyttöiän
pidentäminen ja komponenttien ja järjestelmien hintojen alentaminen. FHC on lisäksi
vuodesta 2016 lähtien edistänyt alueille suunnattua aloitetta (Regions initiative), jonka
tavoitteena on vahvistaa synergioita ja lisätä älykästä erikoistumista Euroopassa.

15
Aloitteeseen on liittynyt yli 90 aluetta ja kaupunkia sekä 55 kumppania teollisuuden
piiristä.

1.17.

Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen (BBI) tavoitteena on
toteuttaa Euroopassa tutkimus- ja innovointitoimien ohjelma sellaisten uusiutuvien
biologisten resurssien saatavuuden kartoittamiseksi, joita voidaan käyttää
biopohjaisten materiaalien valmistuksessa. Näin yhteisyritys tukee kestävien
biopohjaisten teollisuudenalojen arvoketjujen syntymistä. Toistaiseksi yhteisyrityksen
tärkeimpiin saavutuksiin kuuluu useiden innovatiivisten biopohjaisten tuotteiden
kehittäminen.

1.18.

Elektroniset komponentit ja järjestelmät Euroopan johtoasemaa
varten -yhteisyritys (ECSEL) koostuu kolmenlaisista osakkaista eli EU:sta,
teollisuusjärjestöistä ja osallistujavaltioista. Kyseessä on ohjelma, josta rahoitetaan
maailman huipputason elektronisia komponentteja ja järjestelmiä. ECSEL edistää
digitaalisia innovaatioita merkittävällä tavalla siten, että se edesauttaa älykkäiden ja
kestävien ratkaisujen muodostamista keskeisillä aloilla, joita ovat esimerkiksi
liikkuvuus, terveys, ympäristö, energia ja digitaalinen yhteiskunta. Kyseessä on siis
strateginen ohjelma, joka vastaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan ja Euroopan
digitaaliseen valmiuteen liittyviä tavoitteita ja lisää kilpailukykyisen valmistuksen
kokonaiskapasiteettia EU:ssa.

1.19.

Euroopan suurteholaskennan yhteisyritys (EuroHPC) on EU:n sekä eräiden
EU:hun kuuluvien ja EU:n ulkopuolisten Euroopan maiden välinen yhteinen aloite,
jossa pyritään kehittämään Eurooppaan maailmanluokan superlaskennan ekosysteemi.
EuroHPC alkoi toimia itsenäisesti 23. syyskuuta 2020, ja se tarkastettiin ensimmäisen
kerran varainhoitovuoden 2020 osalta.

F4E kuuluu Euratomin toimialaan

1.20.

ITER-hanke pantiin virallisesti alulle vuonna 1988, joskin sen käsitteellinen
suunnittelutoiminta oli jatkunut useita vuosia. Hankkeeseen osallistuneet tahot sopivat
virallisesti 21. marraskuuta 2006 sellaisen koelaitoksen rakentamisesta ja
käyttöönottamisesta, jolla demonstroidaan fuusioenergian tieteellistä
toteutettavuutta tulevaisuuden kestävänä energialähteenä. ITER-sopimus tuli voimaan
24. lokakuuta 2007, josta lähtien fuusioenergia-alan kansainvälinen ITER-organisaatio
(ITER-organisaatio) on ollut oikeudellisesti olemassa. ITER-organisaation kotipaikka on
Ranskan Saint-Paul-lès-Durancessa. Tärkeimmät fuusiolaitteet rakennetaan Ranskan
Cadaracheen.
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1.21.

ITER-hankkeessa on mukana seitsemän kumppania eri puolilta maailmaa:
Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom)2 edustama EU, Yhdysvallat, Venäjä, Japani,
Kiina, Etelä-Korea ja Intia. EU 3 on ottanut hankkeenvetäjän aseman 45 prosentin
osuudella rakennuskustannuksista. Kunkin muun ITERin osakkaan osuus on noin
yhdeksän prosenttia (ks. kaavio 1.3). Kustannusten jakautuminen muuttuu
käyttövaiheessa, jolloin EU:n osuus on 34 prosenttia käyttökustannuksista.

1.22.

Noin 90 prosenttia osakkaiden rahoitusosuuksista annetaan
luontoissuorituksina. Tämä tarkoittaa, että varojen siirron sijaan osakkaat toimittavat
komponentteja, järjestelmiä ja rakennuksia suoraan ITER-organisaatiolle. ITERin
rakentamiseen tarvitaan yli 10 miljoonaa komponenttia ja järjestelmää.
Luontoissuoritusten tuottamista koskevat tehtävät jakautuivat kunkin osakkaan
kiinnostuksen ja teknisen ja teollisen kapasiteetin perusteella. Keskeisten
komponenttien valmistus (ks. kaavio 1.3) on jaettu usealle eri taholle. Esimerkiksi
tyhjiöastiasektorien valmistus on jaettu EU:n (viisi sektoria) ja Korean (neljä sektoria)
kesken; keskussolenoidin tuottavat Yhdysvallat ja Japani; diverttorien valmistus ja
testaus on jaettu EU:n, Venäjän ja Japanin kesken; Intialla ja Yhdysvalloilla on yhteinen
vastuu kryostaattiastiasta ja jäähdytysvesijärjestelmistä; vaippajärjestelmän tuottavat
Kiina, EU, Korea, Venäjä ja Yhdysvallat; lisäksi kaikki osakkaat Intiaa lukuun
ottamatta osallistuvat ITERin magneettien tuotantoon.

Kaavio 1.3 – ITERin osakkaiden rahoitusosuudet
Kryostaattiastia

Venäjä

Kokoaminen

Intia

Magneettijärj
estelmät ja
solenoidi

Jäähdytysvesijär
jestelmät

Yhdysvallat

EU

Diagnostiikka,
CODACjärjestelmä
Virtalähteet,
virranjako

Kiina
Etelä-Korea

Muut

Japani

Luontoissuoritusten jakautuminen
ITERin osakkaiden kesken

Rakennukset

Tyhjiöastian osat,
vaippa ja diverttori

ITERin keskeisten komponenttien ja
järjestelmien erittely

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin ITER- organisaation ja F4E-yhteisyrityksen toimittamien
tietojen perusteella.

2

Euratomiin kuuluvat EU:n jäsenvaltiot sekä assosioituneet valtiot Sveitsi ja Yhdistynyt
kuningaskunta.

3

EU:n jäsenvaltiot ja assosioituneet valtiot Sveitsi ja Yhdistynyt kuningaskunta.
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1.23.

ITERiin tehdyistä investoinneista noin 75 prosenttia käytetään uuden tiedon
ja huipputeknisten materiaalien ja huipputeknologian luomiseen. Tämä tarjoaa
huipputeknologiaa tuottaville eurooppalaisille teollisuusyrityksille ja pk-yrityksille
arvokkaan mahdollisuuden innovoida ja kehittää oheistuotteita käytettäväksi
fuusioalan ulkopuolella esimerkiksi energia-alalla laajemmin, ilmailussa ja
ydinmagneettisten NMR-resonanssikuvauslaitteiden kaltaisten huipputeknologian
instrumenttien valmistamisessa.

1.24.

ITERin ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys
(F4E-yhteisyritys) perustettiin 35 vuodeksi huhtikuussa 2007. Se on unionin
hallinnointivirasto, joka huolehtii EU:n osuudesta ITER-hankkeessa. Sen tärkeimpiin
tehtäviin kuuluu hallinnoida Euratomin rahoitusosuutta ITER-organisaatiossa, joka
vastaa ITER-hankkeen toteuttamisesta, sekä varmistaa ne laajemman lähestymistavan
toimet Japanin kanssa, jotka tähtäävät fuusioenergian nopeaan toteuttamiseen. Lisäksi
se koordinoi toimia ja huolehtii tarvittavista hankinnoista, joilla valmistellaan
koefuusioreaktorin ja muiden siihen liittyvien laitosten, kuten kansainvälisen
fuusiomateriaalien säteilytyslaitoksen, rakentamista.

1.25.

F4E-yhteisyritystä rahoittavat pääasiassa Euratom (noin 80 prosenttia) ja
ITER-hankkeen isäntäjäsenvaltio Ranska (noin 20 prosenttia). Komission viimeisin
(2018) arvio kokonaisbudjetista, jonka F4E-yhteisyritys tarvitsee Euratomilta ITERhankkeen toteuttamisen EU-rahoitusosuutta varten, on noin 15 miljardia euroa
(käypinä hintoina). Määrä sisältää ydinvoimahankkeen käyttökustannukset vuosina
2028–2035 4. Isäntäjäsenvaltion (Ranska) ja Euratomin jäsenvaltioiden (mukaan lukien
assosioituneet valtiot Sveitsi ja Yhdistynyt kuningaskunta) on määrä osallistua
kustannuksiin 3,3 miljardilla eurolla (käypinä hintoina).

1.26.

Yhdistynyt kuningaskunta erosi EU:sta ja Euratomista 31. tammikuuta 2020.
Brexit-erosopimuksen mukainen siirtymäaika, jonka kuluessa oli määrä neuvotella uusi
kumppanuussopimus Euratomin kanssa, päättyi 31. joulukuuta 2020. Yhdistyneestä
kuningaskunnasta tulee Euratomiin assosioitunut maa samoin edellytyksin kuin
varsinaiset jäsenvaltiot, kunhan Yhdistyneen kuningaskunnan assosiaatiota EU:n
ohjelmiin koskeva pöytäkirja, joka on Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n väliseen
kauppa- ja yhteistyösopimukseen liitteenä, on ratifioitu. Helmikuussa 2021 EU:n

4

Arviot perustuvat neuvoston päätöksiin 2013/791/Euratom ja (Euratom) 2021/281, joilla
muutetaan eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian
kehittämistä varten vuosiksi 2007–2027 tehtyä neuvoston päätöstä 2007/198/Euratom,
sekä neuvoston päätelmiin 7881/2018 ja niihin liittyvään komission yksiköiden
valmisteluasiakirjaan ydinvoimahankkeen käyttökaudesta 2028–2035.
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neuvosto hyväksyi monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–2027 Euratomin
rahoitusosuudeksi F4E-yhteisyrityksessä noin 5,6 miljardia euroa (käypinä hintoina).

Yhteisyritykset sijaitsevat Euroopan unionissa

1.27.

Seitsemän yhteisyritystä toimii Brysselissä (SESAR, Clean Sky, IMI, FCH, ECSEL,
BBI ja S2R). EuroHPC sijaitsee Luxemburgissa ja F4E Barcelonassa Espanjassa (ks.
kaavio 1.4).

Kaavio 1.4 – Yhteisyritykset Euroopan unionissa vuonna 2020

Belgia, Bryssel
SESAR
CLEAN SKY
IMI
FCH
ECSEL
BBI
S2R

Luxemburg
EuroHPC

Espanja,
Barcelona
F4E

Ranska, Cadarache
ITER

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

1.28.

Yhteisyritykset kokoavat yhteen teollisuus- ja tutkimusalan osallistujia eri
puolilta maailmaa tutkimus- ja innovointitoimintaansa varten. Noin 88,5 prosenttia
yhteisyritysten varoista käytetään EU:n jäsenvaltioista tulevien osallistujien toimiin
suunnattavaan yhteisrahoitukseen ja noin 11,5 prosenttia EU:n ulkopuolisista maista
tulevien osallistujien toimiin ohjattavaan yhteisrahoitukseen (ks. kaavio 1.5).
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Kaavio 1.5 – Yhteisyritysten osallistujat tulevat eri puolilta maailmaa
Osallistujat EU:sta
88,5 % EU:n myöntämästä rahoituksesta
Itävalta
Belgia
Bulgaria
Kroatia
Kypros
Tšekki
Tanska
Viro
Suomi
Ranska
Saksa
Kreikka
Unkari
Irlanti
Italia
Latvia
Liettua
Luxemburg
Malta
Alankomaat
Puola
Portugali
Romania
Slovakia
Slovenia
Espanja
Ruotsi

Osallistujat EU:n ulkopuolelta
11,5 % EU:n myöntämästä rahoituksesta
Australia
Benin
Brasilia
Kanada
Kap Verde
Chile
Kiina
Egypti
Gabon
Hongkong
Islanti
Intia
Israel
Japani
Marshallsaaret
Pohjois-Makedonia
Norja
Panama
Venäjä
Senegal
Serbia
Sierra Leone
Etelä-Afrikka
Etelä-Korea
Sveitsi
Taiwan
Tansania
Tunisia
Turkki
Ukraina
Yhdistynyt kuningaskunta
Yhdysvallat

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin CORDA-tietokannan perusteella.

Yhteisyritykset, jotka toteuttavat seitsemättä puiteohjelmaa ja
Horisontti 2020 -puiteohjelmaa, soveltavat kahden- tai
kolmenvälistä hallintomallia

1.29.

Yhteisyritysten oikeudellinen rakenne on sama, mutta jokaisella
yhteisyrityksellä on erityispiirteensä, sillä ne harjoittavat innovointia ja tutkimusta eri
aloilla, joilla markkinat ovat erilaisia. Useimmat yhteisyritykset noudattavat
kahdenvälistä mallia, jossa komissio ja yksityiset kumppanit teollisuudesta (joissakin
tapauksissa myös tutkimusalalta) ovat edustettuina yhteisyrityksen
hallintoneuvostossa ja edistävät yhteisyrityksen toimia (Clean Sky, IMI, FCH, BBI ja
S2R). Lopuissa yhteisyrityksissä toimintamalli on kolmenvälinen. Siinä osallistujavaltiot
tai hallitustenväliset järjestöt, komissio ja, useimmissa tapauksissa, yksityiset
kumppanit ovat mukana hallintoneuvostossa ja osallistuvat yhteisyrityksen toimintaan
(ECSEL, SESAR ja EuroHPC).
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1.30.

Kaaviossa 1.6 kuvataan yhteisyritysten yleistä hallintorakennetta.

Kaavio 1.6 – Yhteisyritysten yleinen hallintorakenne

Osakasvaltioiden
neuvoa-antava
ryhmä

Hallintoneuvosto

Tieteellinen
neuvoa-antava
ryhmä

Johtaja
Sihteeri ja
oikeudellinen
asiantuntija

Sisäinen tarkastus ja
neuvonta

Operatiivinen
osasto

Viestintä ja
sidosryhmät

Varainhoidon
valvonta
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Kaikki osakkaat rahoittavat yhdessä seitsemänteen
puiteohjelmaan ja Horisontti 2020 -puiteohjelmaan sisältyviä
yhteisyritysten tutkimus- ja innovointitoimia

1.31.

Kaikki osakkaat osallistuvat yhteisyritysten tutkimus- ja innovointitoimien
rahoittamiseen. Yhtäältä komissio myöntää seitsemännestä puiteohjelmasta ja
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta käteisvaroja EU:n yhteisrahoitusosuudeksi
yhteisyritysten tutkimus- ja innovointihankkeisiin. SESAR on saanut rahoitusta myös
Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevasta TEN-T-ohjelmasta 5 edellisen
monivuotisen rahoituskehyksen aikana (vuodet 2007–2013). SESAR ja EuroHPC saavat
lisärahoitusta Verkkojen Eurooppa -välineestä6 monivuotisen rahoituskehyksen 2014–
2020 puitteissa. Toisaalta yksityiset kumppanit, jotka edustavat teollisuutta ja
5

Määrä on 350 miljoonaa euroa.

6

SESAR: 10 miljoonaa euroa; EuroHPC: 100 miljoonaa euroa.
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tutkimusalaa, tekevät luontoissuorituksia siten, että ne toteuttavat yhteisyrityksen
tutkimus- ja innovointitoimia, joihin ne investoivat omia rahoitusvarojaan,
henkilöstöresurssejaan, omaisuuseriään ja teknologioitaan. Joissakin tapauksissa myös
osallistujavaltiot ja hallitustenväliset organisaatiot antavat rahoitusta yhteisyritysten
toimiin. Sekä EU että sen kumppanit rahoittavat yhteisyritysten hallinnollisia kuluja
käteisosuuksilla.

1.32.

Yhteisyritykset käyttivät vuosien 2007–2013 monivuotisen rahoituskehyksen
mukaisesti noin 3,6 miljardia euroa eli noin seitsemän prosenttia seitsemännen
puiteohjelman kokonaismäärärahoista. Koska yksityisten kumppaneiden
luontoissuorituksia on oltava vähintään yhtä suuri määrä kuin EU:n yhteisrahoitusta,
EU:n 3,6 miljardin euron rahoituksella on vivutettu seitsemännen puiteohjelman
tutkimus- ja innovointihankkeita noin 8,7 miljardin euron arvosta.

1.33.

Rahoituskehyksen 2014–2020 yhteydessä yhteisyritykset hallinnoivat noin
7,7:ää miljardia euroa eli kymmentä prosenttia Horisontti 2020 -puiteohjelman
kokonaismäärärahoista. Kuten kaaviosta 1.7 käy ilmi, tällä EU:n rahoituksella kuitenkin
odotetaan vivutettavan tutkimus- ja innovointihankkeita noin 19,7 miljardin euron
arvosta niillä Horisontti 2020 -puiteohjelman aloilla, jotka on annettu yhteisyritysten
hoidettaviksi. Määrä pitää sisällään myös osallistujavaltioiden suorat rahoitusosuudet
ECSEL- ja EuroHPC-yhteisyrityksille.
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Kaavio 1.7 – EU:n käteissuoritukset yhteisyrityksille ja muiden
osakkaiden vivutetut rahoitusosuudet Horisontti 2020 -puiteohjelmassa
Yhteisyrityksen rahoitusvarat
19,7 mrd. euroa

Horisontti 2020
76,4 mrd. €

Muut osakkaat
IKAA
3,1 mrd. euroa

Muut osakkaat
IKOP
8,8 mrd. euroa

EU
käteissuoritukset
7,7 mrd. euroa

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

1.34.

Horisontti 2020 -puiteohjelman osalta kunkin yhteisyrityksen
perustamisasetuksessa määritellään puiteohjelman mukaisiin yhteisyrityksen tutkimusja innovointitavoitteisiin osoitettava EU:n käteissuoritusten enimmäismäärä ja
yksityisten kumppaneiden ja muiden kumppaneiden luontois- tai käteissuoritusten
vähimmäismäärä 7 (ks. kaavio 1.8).

7

SESAR-yhteisyrityksen yksityisten kumppanien ja Eurocontrolin rahoitusosuudet on
määritelty erillisissä sopimuksissa.
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Kaavio 1.8 – Osakkaiden rahoitusosuudet yhteisyritysten elinkaaren
aikana (miljoonaa euroa)
Horisontti 2020 -puiteohjelma

Tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma ja
TEN-T-verkko
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

3 000

SESAR
SESAR

Clean Sky

Clean Sky

IMI

IMI

FCH

FCH

ECSEL

Artemis

BBI

Eniac

S2R
EuroHPC
EU:n enimmäisrahoitusosuus
Yksityisten osakkaiden vähimmäisrahoitusosuus yhteisyritysten operatiivisiin toimiin
Yksityisten osakkaiden vähimmäisrahoitusosuus täydentäviin toimiin
Muiden kumppaneiden rahoitusosuudet

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

1.35.

Yksityisten osakkaiden rahoitusosuuksia Horisontti 2020 -puiteohjelmassa on
kahdenlaisia: luontoissuoritukset operatiivisiin toimiin (IKOP) ja luontoissuoritukset
täydentäviin toimiin (IKAA). Tarkemmat tiedot laatikossa 2.1.

1.36.

Kaikkien yhteisyritysten maksumäärärahat olivat vuonna 2020 yhteensä
2,3 miljardia euroa (2019: 1,9 miljardia euroa). Tutkimus- ja innovointitoimia
toteuttavilla kahdeksalla yhteisyrityksellä oli vuonna 2020 maksumäärärahoja
kaikkiaan 1,5 miljardia euroa (2019: 1,2 miljardia euroa) ja F4E-yhteisyrityksellä
0,8 miljardia euroa (2019: 0,7 miljardia euroa).

1.37.

Horisontti 2020 -puiteohjelmaa toteuttavissa yhteisyrityksissä työskenteli
vuoden 2020 lopussa 241 varsinaista henkilöstön jäsentä (väliaikaisia ja
sopimussuhteisia toimihenkilöitä) sekä yhdeksän työkomennuksella olevaa kansallista
asiantuntijaa (2019: 229 henkilöstön jäsentä ja kahdeksan kansallista asiantuntijaa).
F4E-yhteisyrityksen palveluksessa oli 433 henkilöstön jäsentä (virkamiehiä sekä
väliaikaisia ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä) ja kaksi kansallista asiantuntijaa (2019:
437 henkilöstön jäsentä ja kaksi kansallista asiantuntijaa). Täytettyjen toimien määrää
vuosien 2019 ja 2020 lopussa kuvataan kaaviossa 1.9.
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Kaavio 1.9 – Täytettyjen toimien määrä vuosien 2019 ja 2020 lopussa
Horisontti 2020 -puiteohjelmaa (H2020) toteuttavien
yhteisyritysten henkilöstö

Yhteisyritysten (YY) henkilöstö yhteensä
10

2

8
229

BBI 2020

23

BBI 2019

22

S2R 2020

22

S2R 2019
IMI 2020

2

2

21

2
52

FCH 2020

674

27

FCH 2019

27

Clean Sky 2020

433

1

Yht.
yhteisyritykset
2019

Palveluksessa olevan henkilöstön kokonaismäärä

1
2

0
0

35

SESAR 2019

F4E
2020

1

29

SESAR 2020
F4E
2019

1

2

40

29

ECSEL 2019
Yht.
H2020 YY
2020

52

42

Clean Sky 2019

241

ECSEL 2020
Yht.
H2020 YY
2019

0
0

IMI 2019
666

9
437

11

38

3
2

Yht.
yhteisyritykset
2020

Kansalliset asiantuntijat

Palveluksessa olevan henkilöstön kokonaismäärä

Kansalliset asiantuntijat

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin yhteisyritysten tietojen perusteella.

Kaikilla yhteisyrityksillä on samanlaiset talousarvio- ja
vastuuvapausjärjestelyt

1.38.

Euroopan parlamentti ja neuvosto vastaavat yhteisyritysten vuotuisista
talousarvio- ja vastuuvapausmenettelyistä. Kaaviossa 1.10 esitetään
vastuuvapausmenettelyn aikataulu.

Kaavio 1.10 – Vuotuinen vastuuvapausmenettely
Tilintarkastustuomiois
tuin hyväksyy
yhteisyrityksiä
koskevat alustavat
huomautuksensa

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

1. Kesäkuuta
n+1 mennessä

15. Marraskuuta
n+1 mennessä

1. maaliskuuta
n+1 mennessä

1. heinäkuuta
n+1 mennessä

Yhteisyritykset
toimittavat alustavat
tilinpäätöksensä
Euroopan
tilintarkastustuomioist
uimelle

Yhteisyritykset
hyväksyvät
lopulliset
tilinpäätöksensä

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Neuvosto hyväksyy
yhteisyrityksiä koskevan
vastuuvapaussuosituksensa
ja antaa ne Euroopan
parlamentille

helmikuun
puoleenväliin
n+2 mennessä

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

maaliskuun loppuun
n+2 mennessä
Euroopan parlamentin
mietinnöt hyväksytään
täysistunnossa –
parlamentti päättää,
myöntääkö se
vastuuvapauden vai
lykkää
vastuuvapauspäätöstään
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Tilintarkastustuomioistuimen
toimittama tarkastus
Tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on tarkastaa
yhteisyritysten tilinpäätökset ja tilien perustana olevat toimet

1.39.

SEUT-sopimuksen 287 artiklan mukaisesti tilintarkastustuomioistuin on
tarkastanut
a)

kaikkien yhdeksän yhteisyrityksen tilinpäätökset 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä
varainhoitovuodelta, ja

b)

tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden
(sääntöjenmukaisuuden).

1.40.

Tilintarkastustuomioistuin antaa tarkastustulostensa perusteella Euroopan
parlamentille ja neuvostolle yhteisyrityskohtaiset tarkastuslausumat yhteisyritysten
tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta). Tarvittaessa tilintarkastustuomioistuin
täydentää tarkastuslausumia tärkeimmillä tarkastukseen perustuvilla huomautuksilla
(ks. 3. luku).

1.41.

EU:n varainhoitoasetuksen 70 artiklan 6 kohdan ja 71 artiklan mukaisesti
kaikkien yhteisyritysten tilien luotettavuuden tarkastaminen on ulkoistettu
riippumattomille ulkoisille tilintarkastusyrityksille. Tilintarkastustuomioistuin on
arvioinut tilintarkastusyritysten suorittaman työn laadun kansainvälisten
tarkastusstandardien mukaisesti ja saanut sen perusteella riittävän varmuuden siitä,
että se voi hyödyntää tilintarkastusyritysten tekemää työtä laatiessaan
tarkastuslausuntoja yhteisyritysten tilien luotettavuudesta vuodelta 2020.
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Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksissa tunnistetaan
keskeiset riskit ja ehdotetaan niitä koskevia toimenpiteitä

1.42.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastukset on suunniteltu ottamaan
huomioon havaitut keskeiset riskit. Vuotuisessa tarkastuksessa, joka koski EU:n
yhteisyritysten tilinpäätöksiä vuodelta 2020 sekä tilien perustana olevia tapahtumia,
otettiin huomioon tilintarkastustuomioistuimen riskinarviointi vuodelle 2020.
Riskinarviointia selostetaan lyhyesti jäljempänä.

Tilien luotettavuuteen kohdistuu vähäinen tai keskisuuri riski

1.43.

Tilintarkastustuomioistuin katsoi, että tilien luotettavuuteen kohdistuva riski
on yleisesti ottaen vähäinen. Yhteisyritysten tilit laaditaan komission tilinpitäjän
hyväksymien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. Kirjanpitosäännöt perustuvat
kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin. Tarkastajat
havaitsivat, että luontoissuoritusten raportointimenettelyssä ilmeni viivästyksiä (BBI) ja
puutteita (ECSEL, EuroHPC).

Tulojen laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen kohdistuva riski on
yleisesti ottaen vähäinen

1.44.

Yhteisyritysten tulot koostuivat vuonna 2019 pääasiassa rahoitusosuuksista,
jotka komissio myönsi Horisontti 2020 -puiteohjelman ja Euratomin talousarvioista.
Talousarviot ja niiden mukaiset tulot sovitaan yhteisyrityksiä koskevien asetusten
mukaisesti budjettivallan käyttäjien kanssa vuotuisessa talousarviomenettelyssä.

Henkilöstö- ja hallintomenojen laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen
kohdistuva riski on yleisesti ottaen vähäinen

1.45.

Maksujen laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen kohdistuva riski katsottiin
henkilöstö- ja hallintomenojen osalta vähäiseksi, koska kyse on pääosin
rutiiniluontoisista maksuista. Lisäksi palkkoja hallinnoi komission henkilökohtaisten
etuuksien hallinto- ja maksutoimisto, jonka tilintarkastustuomioistuin tarkastaa
hallintomenoja käsittelevän erityisarvion yhteydessä. Tilintarkastustuomioistuin ei ole
viime vuosina havainnut henkilöstömenoihin liittyviä olennaisia virheitä.
Rekrytointimenettelyjen laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen kohdistuva riski oli
yhteisyrityksissä yleisesti ottaen vähäinen. Se oli kuitenkin keskisuuri yhteisyrityksissä,
jotka palkkaavat paljon henkilöstöä ensimmäisinä toimintavuosinaan (EuroHPC), ja
yhteisyrityksissä, joiden rekrytointimenettelyissä on aiemmin havaittu puutteita (F4E).
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Operatiivisten maksujen laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen
kohdistuva riski on yleisesti ottaen keskisuuri

1.46.

Avustuksiin liittyvien väli- ja loppumaksujen osalta riski arvioitiin
keskisuureksi, koska nämä maksut perustuvat edunsaajien kuluilmoituksiin, jotka ovat
yleensä monimutkaisia. Sitä paitsi Horisontti 2020 -puiteohjelman avustusmaksujen
kohdalla edunsaajan on annettava todistus taloutta koskevista selvityksistä 8
ainoastaan loppumaksujen yhteydessä (keskinäisen luottamuksen periaate).
Avustusten myöntämismenettelyihin liittyvä riski on yleensä vähäinen. EuroHPCyhteisyrityksen kohdalla riski katsottiin kuitenkin keskisuureksi, sillä EuroHPC määritti
avustusten myöntämismenettelynsä vasta vuonna 2019.

1.47.

Sopimusperusteisiin maksuihin ja julkisiin hankintamenettelyihin liittyvä riski
arvioitiin vähäiseksi niiden yhteisyritysten osalta, jotka toteuttivat seitsemännen
puiteohjelman ja Horisontti 2020 -puiteohjelman toimia. Tämä johtui siitä, että näillä
toimijoilla oli vain vähän tällaisia menettelyjä. Riski arvioitiin keskisuureksi F4Eyhteisyrityksessä, joka toteuttaa monimutkaisia hankintamenettelyjä ja tekee tällöin
raha-arvoltaan suuria sopimuksia, ja EuroHPC-yhteisyrityksessä, joka määritti
hankintaprosessit vasta vuonna 2019.

Budjettihallintoon kohdistuva riski vaihtelee vähäisestä keskisuureen

1.48.

Riskiä pidettiin vähäisenä taikka keskisuurena, koska talousarvion
suunnittelussa ja seurannassa havaittiin heikkouksia, jotka liittyivät joko sopimusten
monimutkaisuuteen ja monivuotiseen luonteeseen (F4E, EuroHPC) ja Horisontti
2020 -puiteohjelman avustustoimiin tai siihen, että Horisontti 2020 -puiteohjelman
yhteisyritykset eivät ota täysin huomioon aiemmilta vuosilta kertyneitä
käyttämättömiä maksumäärärahoja arvioidessaan vuoden määrärahatarvetta (SESAR,
ECSEL ja IMI).

8

Todistus taloutta koskevista selvityksistä on riippumattoman tilintarkastajan tai
virkamiehen kerättyjen tosiseikkojen perusteella laatima raportti. Todistuksen
tarkoituksena on antaa komissiolle tai avustuksen myöntävälle EU:n elimelle mahdollisuus
tarkistaa, ovatko tilinpäätöksessä ilmoitetut kustannukset tukikelpoisia. Horisontti
2020 -puiteohjelmassa jokaisesta edunsaajasta (ja rahoituksen saajaan yhteydessä olevasta
kolmannesta osapuolesta), joka pyytää vähintään 325 000 euron korvausta välittömistä
toteutuneista kustannuksista ja yksikkökustannuksista, on toimitettava erillinen todistus
taloutta koskevista selvityksistä. Horisontti 2020 -puiteohjelmassa esitetään periaatteessa
koko hankkeen osalta kutakin edunsaajaa kohden yksi ainoa taloutta koskeva selvitys, joka
toimitetaan hankkeen lopussa loppuraportin kanssa.
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Varainhoidon moitteettomuuteen kohdistuva riski vaihtelee vähäisestä
keskisuureen

1.49.

Varainhoidon moitteettomuuden arviointia ei ole mainittu erikseen
tarkastustavoitteena, mutta tilintarkastustuomioistuin on aiemmissa tarkastuksissa
havainnut siihen liittyviä ongelmia avustusten suunnittelun sekä F4E-yhteisyrityksen
henkilöresurssien ja projektinhallinnan yhteydessä.

Muut riskit

1.50.

Covid-19-pandemiasta johtuvat matkustusrajoitukset estivät
tilintarkastustuomioistuinta suorittamasta tarkastuksia paikan päällä ja
haastattelemasta tarkastuskohteiden henkilöstöä henkilökohtaisesti. Rajoitukset
vaikeuttivat huomattavasti myös alkuperäisten asiakirjojen hankkimista. Nämä
toimintatavat korvattiin asiakirjatarkastuksilla ja tarkastuskohteiden etähaastatteluilla.
Vaikka fyysisten tarkastusten puuttuminen saattoi lisätä havaitsemisriskiä,
tilintarkastustuomioistuin pystyi hankkimaan tarkastuskohteiltaan riittävästi
evidenssiä, saattamaan tarkastustyönsä loppuun ja tekemään sen perusteella
johtopäätöksiä.

Avustusmaksuja koskeva tilintarkastustuomioistuimen
tarkastustapa

1.51.

Tilintarkastustuomioistuin arvioi otannan perusteella vuosina 2018 ja 2019
jälkitarkastukset, jotka komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston yhteinen
tarkastustoiminto ja sen toimeksiannosta toimivat ulkopuoliset tarkastajat olivat
tehneet. Kuten tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuosilta 2018, 2019 ja 2020 9
antamien vuosikertomusten asianomaisissa luvuissa on todettu, näissä arvioissa kävi
ilmi, että tarkastusten laadussa on edelleen puutteita ja menetelmäeroja, mikä johti
Horisontti 2020 -puiteohjelman maksujen virhetason aliarvioimiseen. Lisäksi
jäännösvirhetaso, joka on ilmoitettu Horisontti 2020 -puiteohjelmaa toteuttavien
9

Ks. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018
(5. luku, kohdat 5.31–5.34), varainhoitovuodelta 2019 (4. luku, kohdat 4.28 ja 4.29) ja
varainhoitovuodelta 2020 (4. luku, kohdat 4.23–4.30). Niiden mukaan yhteinen
tarkastustoiminto laskee kunkin tarkastamansa Horisontti 2020 -tapahtuman edustavan
virheprosentin siten, että laskelman perustana on kuluilmoituksen kokonaismäärä eikä
niinkään niiden kuluerien määrä, jotka on poimittu yksityiskohtaista tarkastusta ja
toimenpiteiden uudelleen suorittamista varten. Tämä ei vastaa
tilintarkastustuomioistuimen laskentamenetelmää.
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yhteisyritysten vuotuisissa toimintakertomuksissa, ei ole suoraan verrattavissa siihen
komission tutkimusmenoja koskevaan virhetasoon, jonka Euroopan
tilintarkastustuomioistuin on julkaissut vuosikertomuksessaan varainhoitovuodelta
2020 10.

1.52.

Edellä sanotun vuoksi tilintarkastustuomioistuin täydensi yhteisyritysten
suorittamiin avustusmaksuihin kohdistetun tarkastuksen osalta jälkitarkastuksista
saatua varmuutta edunsaajien luona tehdyllä yksityiskohtaisella tarkastuksella
(suoralla aineistotarkastuksella). Tarkastuksen kohteena oli yhteisyritysten myöntämiä
avustuksia koskevista maksutapahtumista poimittu otos. Tarkastetut tapahtumat
valittiin satunnaisotannalla (rahayksikköön perustuvalla otannalla) kaikkien niiden välija loppumaksujen perusjoukosta, jotka seitsemän yhteisyritystä oli suorittanut
vuoden 2020 aikana toteuttaessaan seitsemättä puiteohjelmaa ja Horisontti
2020 -puiteohjelmaa11.

1.53.

Tilintarkastustuomioistuin perusti tilien perustana olevien maksujen
laillisuutta ja asianmukaisuutta (sääntöjenmukaisuutta) koskevan lausuntonsa kunkin
yhteisyrityksen osalta erillisiin arvioihin seuraavista määrällisistä tekijöistä:
a)

yhteisyrityksen erillinen edustava virhetaso ja jäännösvirhetaso, jotka perustuivat
yhteisyrityksen avustusmaksuja koskevan komission jälkitarkastuksen tuloksiin;
tässä yhteydessä arvioitiin myös kyseisten virhetasolaskelmien oikeellisuus ja
täydellisyys

b)

virhetaso, joka perustui tilintarkastustuomioistuimen aineistotarkastuksen
tuloksiin

c)

virhetaso, joka liittyi tietyn yhteisyrityksen tapahtumiin
tilintarkastustuomioistuimen aineistotarkastuksessa.

10

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

11

EuroHPC-yhteisyritystä ei otettu huomioon, sillä se suoritti vuonna 2020 ainoastaan
ennakkomaksuja avustussopimusten perusteella.
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2. luku
Yhteenveto tarkastuksen tuloksista

31

Johdanto
2.1.

Tässä luvussa esitetään yhteenveto tuloksista, jotka on saatu yhteisyrityksiä
koskevasta tilintarkastustuomioistuimen vuotuisesta tilintarkastuksesta ja
säännönmukaisuuden tarkastuksesta varainhoitovuodelta 2020. Lisäksi esitetään
tarkastuksen mittaan esiin tulleisiin monialaisiin hallinnointikysymyksiin liittyviä
huomautuksia.
Tämän kertomuksen kolmannessa luvussa esitetään tarkastuslausumat
(tarkastuslausunnot) yhteisyritysten tilien luotettavuudesta ja tilien perustana
olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta).
Luvussa tehdään selkoa myös kaikista sellaisista kysymyksistä ja huomautuksista,
jotka ovat tulleet esiin tarkastuksen johdosta mutta joiden vuoksi ei ole syytä
asettaa mainittuja lausuntoja kyseenalaisiksi.
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Vuoden 2020 tarkastuksen tuloksena
kaikille yhteisyrityksille annettiin
puhdas tarkastuslausunto
2.2.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa, joka koski 31. joulukuuta 2020
päättyneeltä varainhoitovuodelta annettuja yhteisyritysten tilinpäätöksiä sekä tilien
perustana olevia toimia, kirjattiin aiempien vuosien tapaan yleisesti ottaen myönteisiä
tuloksia.

”Puhdas” lausunto tilien luotettavuudesta kaikkien
yhteisyritysten osalta

2.3.

Tilintarkastustuomioistuin antoi vakiomuotoiset (puhtaat) tarkastuslausunnot
kaikkien yhteisyritysten tilinpäätöksistä. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että
tilinpäätökset antavat kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot
yhteisyritysten taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 2020 sekä
yhteisyritysten toimien tuloksista ja rahavirroista mainittuna päivänä päättyneeltä
varainhoitovuodelta voimassa olevien varainhoitoa koskevien säännösten ja komission
tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti.

Tiettyjä seikkoja painottava kappale, joka koskee EU:n rahoitusosuutta
ITER-hankkeessa

2.4.

Verrattuna vuoden 2019 tilinpäätökseen, jossa arvioitiin velvoitteiden
täydentämiseen tarvittavat kustannukset ainoastaan ITER-hyvityksinä, F4E paransi
huomattavasti tietojen laatua vuoden 2020 tilinpäätöksessä esittämällä ITERhankkeeseen liittyvien velvoitteidensa päätökseen saattamisen edellyttämistä
kokonaiskustannuksista arvion, joka oli 17,97 miljardia euroa (vuoden 2020 hinnoin).
Tiettyjä seikkoja painottavassa kappaleessa kiinnitetään huomiota siihen, että kaikki
muutokset keskeisiin oletuksiin, jotka koskevat arviointia ja riskialtistusta 12, saattavat

12

Riskialtistus on riskin (riskien) arvioitu vaikutusarvo kerrottuna tiettyyn toimintaan liittyvän
riskin (riskien) todennäköisyydellä.
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johtaa kustannusten merkittävään kasvuun ja/tai siihen, että ITER-hankkeen
toteuttaminen edelleen viivästyy 13.

”Puhdas” lausunto kaikkien yhteisyritysten tilien perustana
olevien tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta
(sääntöjenmukaisuudesta)

2.5.

Tilintarkastustuomioistuin antoi vakiomuotoiset (puhtaat) tarkastuslausunnot
kaikkien yhteisyritysten osalta tilinpäätösten perustana olevien tulojen laillisuudesta ja
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta) 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä
varainhoitovuodelta. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että toimet olivat kaikilta
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

”Puhdas” lausunto kaikkien yhteisyritysten tilien perustana
olevien maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta
(sääntöjenmukaisuudesta)

2.6.

Tilintarkastustuomioistuin antoi vakiomuotoiset (”puhtaat”) tarkastuslausunnot
kaikkien yhteisyritysten osalta tilinpäätösten perustana olevien maksujen laillisuudesta
ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta) 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä
varainhoitovuodelta. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että toimet olivat kaikilta
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

2.7.

Kaaviossa 2.1 esitetään yhteenveto siitä, miten yhteisyritysten tilinpäätöksiä,
tuloja ja maksuja koskevien tilintarkastustuomioistuimen vuosittaisten
tarkastuslausuntojen tilanne on kehittynyt vuodesta 2018 vuoteen 2020.

13

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

34

Kaavio 2.1 – Yhteisyrityksiä koskevien Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuntojen kehitys vuosina
2018–2020
Maksut
Tulot
Tilit

2018

2019

2020
Lausunnot
Vakiomuotoinen (puhdas)
Varauman sisältävä
Kielteinen

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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Tilintarkastustuomioistuimen
huomautuksissa tuodaan esiin
useita osa-alueita, joilla tarvitaan
parannuksia
2.8.

Asettamatta lausuntojaan kyseenalaiseksi tilintarkastustuomioistuin esitti
useita huomautuksia, joiden avulla se pyrki tuomaan esiin parannustarpeita.
Huomautukset koskivat seuraavia aloja: talousarvio- ja varainhallinto,
luontoissuorituksina maksetut rahoitusosuudet, avustusmaksuihin liittyvä sisäisen
valvonnan ja seurannan järjestelmä, henkilöstöresurssit, julkisia hankintoja koskevat
menettelyt ja varainhoidon moitteettomuus. Jäljempänä on yhteenveto
huomautuksista, jotka esitetään yksityiskohtaisesti kolmannessa luvussa, sekä joistakin
monialaisista hallinnointikysymyksistä.

Maksujen vuotuisessa suunnittelussa ilmenee toistuvia
puutteita

2.9.

EuroHPC suoritti huomattavasti suunniteltua vähemmän ennakkomaksuja
supertietokoneiden hankintaan ja avustussopimuksiin, joten toimintaan tarkoitettujen
maksumäärärahojen käyttöaste jäi alhaiseksi, noin 23 prosenttiin.

2.10.

ECSEL-yhteisyritys otti vuonna 2020 uudelleen käyttöön 57,2 miljoonaa euroa
Horisontti 2020 -puiteohjelman toimiin liittyviä, toimintatalousarviossa käyttämättä
jääneitä maksumäärärahoja. Yhteisyritys kykeni kuitenkin käyttämään niistä vain
70 prosenttia ennen kuluvan varainhoitovuoden määrärahojen käyttöä. Vastaavasti
Clean Sky ei käyttänyt Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeisiin osoitettuja noin
13 miljoonan euron uudelleen aktivoituja toimintaan tarkoitettuja maksumäärärahoja
ennen varainhoitovuoden maksumäärärahojen käyttöä.

Toimi 1
Varainhoitoa koskevien sääntöjen mukaisesti yhteisyritysten olisi käytettävä
edellisten vuosien uudelleen aktivoidut maksumäärärahat ennen
varainhoitovuoden uusien maksumäärärahoja.
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Yhteisyritysten Horisontti 2020 -puiteohjelman toteutusastetta
ja yksityisten osakkaiden suorittamien rahoitusosuuksien tasoa
voitaisiin nostaa
Vaikka yhteisyritykset panivat seitsemännen puiteohjelman ja Euroopan
laajuisen TEN-T-liikenneverkon toimet täytäntöön lähes
kokonaisuudessaan…

2.11.

Yhteisyritykset SESAR, Clean Sky, IMI, FCH ja ECSEL toteuttavat seitsemännen
puiteohjelman ja TEN-T-ohjelman toimia (monivuotinen rahoituskehys 2007–2013).
Vuonna 2020 kolme yhteisyritystä (IMI, FCH ja ECSEL) ei vielä ollut vienyt päätökseen
seitsemänteen puiteohjelmaan kuuluvien toimiensa toteutusvaihetta. Vuonna 2020
SESAR palautti osakkaille seitsemännen puiteohjelman ja TENT-T-verkon hankkeisiin
saamansa yli jääneet käteissuoritukset.

2.12.

Taulukossa 2.1 esitetään yhteenveto rahoitusosuuksista, jotka osakkaat
olivat suorittaneet näiden yhteisyritysten toteuttamiin seitsemännen puiteohjelman
toimiin (tilanne vuoden 2020 lopussa). Nämä rahoitusosuudet vastasivat keskimäärin
91:tä prosenttia yhteisyritysten perustamisasetuksissa asetetuista tavoitteista, jotka on
määrä saavuttaa seitsemännen puiteohjelman koko ohjelmakaudella.

Taulukko 2.1 – Osakkaiden rahoitusosuudet seitsemännessä
puiteohjelmassa ja TEN-T-ohjelmassa (miljoonaa euroa)

EU

700,0
800,0
1 000,0
470,0
2 970,0

Muut
Yhteensä
osakkaat
1 284,3
600,0
1 000,0
470,0
3 354,3

1 984,3
1 400,0
2 000,0
940,0
6 324,3

Osakkaiden rahoitusosuudet
(tilanne 31.12.2020)
Seitsemättä
puiteohjelmaa
toteuttavat
yhteisyritykset
SESAR 1
Clean Sky 1
IMI 1
FCH 1
Yhteensä

EU

610,2
800,0
931,1
426,1
2 767,4

Muut
Yhteensä
osakkaat
1 092,2
607,9
801,7
458,3
2 960,1

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin yhteisyritysten tietojen perusteella.

1 702,4
1 407,9
1 732,8
884,4
5 727,5

Toteuttamisaste

Osakkaiden rahoitusosuudet
(perustamisasetuksen mukaan)

86 %
101 %
87 %
94 %
91 %
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2.13.

Toisin kuin ARTEMIS- ja ENIAC-yhteisyritysten perustamisasetuksissa
säädetään, ECSEL-yhteisyrityksen vuoden 2020 kertomuksissa ja tilinpäätöksissä ei
esitetty arvioita
o

osallistujavaltioiden rahoitusosuuksista ARTEMIS- ja ENIAC-yhteisyritysten
seitsemännen puiteohjelman hankkeisiin (vähintään 1,8 kertaa toimintaan
tarkoitettu EU:n rahoitusosuus)

o

ARTEMIS- ja ENIAC -yhteisyritysten seitsemännen puiteohjelman hankkeisiin
osallistuvien tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden luontoissuorituksista (vastaa
vähintään julkisten osakkaiden rahoitusosuutta).

…osalle yhteisyrityksistä Horisontti 2020-puiteohjelman toimien
toteuttaminen on haasteellista

2.14.

Vuoden 2020 lopussa yhteisyritykset olivat kymmenvuotisen toimintaaikansa seitsemännessä vuodessa. Ne olivat tällöin vaihtelevassa määrin edistyneet
omissa perustamisasetuksissaan asetettujen, Horisontti 2020-puiteohjelman toimia
koskevien rahoitusosuustavoitteiden saavuttamisessa (MRK 2014–2020). Eroja voidaan
osittain selittää sillä, että yhteisyritykset toimivat erilaisilla tutkimuksen aloilla.
Esimerkiksi IMIn hankkeet ovat pitkäaikaisia sen tutkimusalan luonteesta johtuen.
Lisäksi hankkeita toteuttavat lukuisat erilaiset globaalit yhteenliittymät. Tilanteesta
aiheutuu se riski, että varojen oikea-aikaiseen hallinnointiin ei välttämättä ole riittäviä
hallinnollisia resursseja, koska samanaikaisesti toteutetaan kasvavaa määrää
hankkeita, jotka liittyvät useisiin monivuotisten rahoituskehysten ohjelmiin. EuroHPCyhteisyrityksellä, jolle 2020 oli toinen toimintavuosi, ei edelleenkään ollut luotettavia
menettelyjä yksityisten osakkaidensa ja osallistujavaltioiden ilmoittamien
luontoissuoritusten validoimista ja todentamista varten.

2.15.

Taulukossa 2.2 esitetään yhteenveto rahoitusosuuksista, joita osakkaat olivat
suorittaneet näiden yhteisyritysten Horisontti 2020 -toimiin (tilanne vuoden 2020
lopussa). Vuoden 2020 loppuun mennessä kyseiset yhteisyritykset olivat saavuttaneet
osakkaidensa rahoitusosuustavoitteista IKAA-suoritukset mukaan lukien keskimäärin
62 prosenttia ja IKAA pois lukien vain 54 prosenttia.
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Taulukko 2.2 – Osakkaiden rahoitusosuudet Horisontti
2020 -puiteohjelmassa (miljoonaa euroa)
Osakkaiden rahoitusosuudet
(perustamisasetuksen ja oikeudellisten päätösten
mukaan)

585,0
1 755,0
1 638,0
665,0
1 185,0
835,0
398,0
536,0
7 597,0

1 000,0
1 228,5
1 638,0
95,0
2 827,5
504,6
350,0
908,0
8 551,6

965,3
285,0
2 234,7
120,0
3 605,0

Yhteensä

1 585,0
3 948,8
3 276,0
1 045,0
4 012,5
3 574,3
868,0
1 444,0
19 753,5

Horisontti 2020
-puiteohjelmaa
toteuttavat
yhteisyritykset
SESAR 2020
Clean Sky 2
IMI 2
FCH 2
ECSEL
BBI
S2R
EuroHPC
Yhteensä

EU

441,6
1 451,0
643,2
498,6
944,9
603,2
297,7
190,9
5 071,1

IKOP
IKOP
raportoitu,
validoitu
ei validoitu
358,3
604,4
380,0
20,6
574,6
57,8
131,1
28,9
2 155,7

93,2
136,3
263,0
35,0
896,5
53,7
93,1
0,0
1 570,8

IKAA

1 144,2
1 095,0
929,2
204,8
3 373,2

Yhteensä

893,1
3 335,9
1 286,2
1 649,2
2 416,0
1 643,9
726,7
219,8
12 170,8

Toteuttamisaste,
ei IKAA

Muut
osakkaat
IKAA (2)

Toteuttamisaste,
sis. IKAA

EU

Muut osakkaat
IKOP ja käteissuoritukset (1)

Osakkaiden rahoitusosuudet
(tilanne 31.12.2020)

56 %
84 %
39 %
158 %
60 %
46 %
84 %
15 %
62 %

(1) IKOP = Luontoissuoritukset yhteisyritysten operatiivisiin toimiin.
(2) IKAA = Luontoissuoritukset täydentäviin toimiin, jotka eivät sisälly yhteisyrityksen työsuunnitelmaan.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin yhteisyritysten tietojen perusteella.

Yksityiset osakkaat ovat edistäneet huomattavasti aiempaa enemmän
täydentäviä toimia, jotka eivät kuulu yhteisyrityksen työsuunnitelmiin

2.16.

Yksityisten osakkaiden on tarjottava erilaisia luontoissuorituksia Horisontti
2020 -puiteohjelman toimia toteuttaville yhteisyrityksille. Neljän yhteisyrityksen
tapauksessa (Clean Sky, FCH, BBI ja S2R) yksityisten osakkaiden on myös tarjottava
yhteisyritysten elinkaaren aikana ainakin vähimmäismäärä luontoissuorituksia
yhteisyritysten työsuunnitelmien ulkopuolella suoritettavina täydentävinä toimina,
jotka kuitenkin edistävät yhteisyrityksen yleisiä tavoitteita (ks. laatikko 2.1).

56 %
73 %
39 %
73 %
60 %
53 %
70 %
15 %
54 %
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Laatikko 2.1
Yksityisen sektorin osakkaiden
luontoissuoritukset yhteisyritysten operatiivisiin
toimiin Horisontti 2020 -puiteohjelman
yhteydessä
(kaikki yhteisyritykset)

Yksityisen sektorin osakkaiden
luontoissuoritukset yhteisyritysten täydentäviin
toimiin Horisontti 2020 -puiteohjelman
yhteydessä
(vain Clean Sky, FCH, BBI ja S2R)

Kaikkien yhteisyritysten perustamisasetuksissa
säädetään, että yksityisten osakkaiden on
kaikissa yhteisyrityksissä rahoitettava tietty
vähimmäismäärä kokonaiskustannuksista, joita
yhteisyrityksille aiheutuu Horisontti 2020 puiteohjelmaan kuuluvista tutkimus- ja
innovointihankkeista (IKOP-suoritukset). IKOPsuoritukset koostuvat kokonaiskuluista, joita
yksityisille osakkaille on aiheutunut
yhteisyrityksen tutkimus- ja innovointitoimien
toteuttamisesta, vähennettynä yhteisyrityksen
muiden osakkaiden rahoitusosuuksilla (EU:n
yhteisrahoituksella sekä osallistujavaltioiden ja
hallitustenvälisten järjestöjen rahoitusosuuksilla)
sekä kaikilla muilla EU:n rahoitusosuuksilla, jotka
koskevat kyseisiä kuluja. Yhteisyritysten
perustamisasetusten 4 artiklan 3 kohdan
mukaisesti IKOP-suoritukset on ilmoitettava
vuosittain yhteisyritykselle ja riippumattoman
ulkoisen tilintarkastajan on varmennettava niihin
liittyvät kulut. Todennetut ja validoidut IKOPsuoritukset kirjataan yhteisyrityksen vuotuisiin
tileihin.

Kunkin näiden neljän yhteisyrityksen
perustamisasetuksen 4 artiklan 2 kohdan
b alakohdassa säädetään, että yksityisten
osakkaiden on lisäksi annettava vähimmäismäärä
luontoissuorituksia “täydentäviin toimiin”, jotka
eivät sisälly yhteisyrityksen työsuunnitelmaan
eivätkä talousarvioon mutta edistävät
yhteisyrityksen yleisiä tavoitteita (IKAAsuoritukset). Nämä toimet olisi eriteltävä
vuotuisessa täydentävien toimien
suunnitelmassa, jossa olisi esitettävä arvio
suoritusten arvosta. Yhteisyritysten
perustamisasetusten 4 artiklan 4 kohdan
mukaisesti riippumattoman ulkoisen
tilintarkastajan on varmennettava täydentävien
toimien kulut, joten Euroopan
tilintarkastustuomioistuin tai mikään muukaan
unionin elin ei tarkasta näitä kuluja.
Todennettujen ja validoitujen IKAA-suoritusten
kokonaismäärä ilmoitetaan yhteisyrityksen
tilinpäätöksen liitetiedoissa.

2.17.

Kuten taulukosta 2.2 käy ilmi, vuoden 2020 loppuun mennessä
yhteisyritysten yksityiset osakkaat, osallistujavaltiot ja hallitustenväliset organisaatiot
olivat maksaneet 7,1 miljardia euroa eli 58 prosenttia sovitusta rahoitusosuuksien noin
12,2 miljardin euron kokonaismäärästä. Määrä käsittää 3,7 miljardin euron 14
luontoissuoritukset Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisiin yhteisyritysten omiin
toimiin (IKOP-suoritukset) sekä 3,4 miljardin euron luontoissuoritukset täydentäviin
toimiin, jotka eivät sisälly yhteisyritysten työohjelmiin mutta jotka edistävät
yhteisyritysten yleisiä tavoitteita (IKAA-suoritukset).

14

Tästä määrästä noin 2,1 miljardia euroa (57 prosenttia) oli todennettu vuoden 2020
loppuun mennessä.
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2.18.

Kaaviossa 2.2 esitetään yksityisten osakkaiden keskimääräisten
luontoissuoritusten kehitys vuosina 2017–2020. Täydentäviin toimiin tarkoitettujen
luontoissuoritusten (IKAA) määrä ja merkitys ovat kasvaneet huomattavasti, mutta
niitä vastaavia rahoitusosuuksia ei ole pakko ilmoittaa tilinpäätöksessä eivätkä ne niin
ollen sisälly tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen piiriin15. Siksi on olemassa riski,
että IKAA-suoritukset eivät ehkä täysin vastaa yhteisyrityksen tavoitteita. Jos
perustamisasetuksessa ei määritellä vähimmäistasoa IKOP-suorituksille vaan
ainoastaan IKAA-suorituksille (Clean Sky, FCH ja BBI), yhteisyritykset katsovat, että
yksityiset osakkaat voivat täyttää luontoissuorituksia koskevat velvoitteensa IKAAn
avulla.

Kaavio 2.2 – Yksityisten osakkaiden luontoissuoritusten kehitys
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

2017

2018
IKOP keskimäärin

2019
IKAA keskimäärin

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin yhteisyritysten tietojen perusteella.

15

Yhteisyritysten perustamisasetusten 4 artiklan 4 kohta.

2020
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Yhteisyrityksillä on vakavia vaikeuksia saada yksityisiltä osakkailta
käteissuorituksia operatiivisiin menoihinsa

2.19.

BBI-yhteisyrityksen osalta on todettava, että teollisuutta edustavien
osakkaiden IKAA-suoritukset olivat saavuttaneet vuoden 2020 loppuun mennessä
arviolta vain noin puolet yhteisyrityksen perustamisasetuksessa vahvistetusta
vähimmäistavoitteesta. Lisäksi BBI:n perustamisasetusta muutettiin vuonna 2018
nimenomaan sitä varten, että teollisuutta edustavat osakkaat voisivat tehdä
käteissuorituksista (vähintään 182,5 miljoonaa euroa) selkoa hankekohtaisesti.
Teollisuutta edustavat osakkaat eivät tästä huolimatta osoittaneet enempää
käteissuorituksia yhteisyrityksen operatiivisiin menoihin vuonna 2020. Tämä osoittaa,
että yhteisyrityksellä on huomattavia vaikeuksia saada kyseisiä käteissuorituksia
yksityisiltä osakkailta ja että vähimmäistavoitetta ei saavuteta Horisontti
2020 -ohjelman päättymiseen mennessä. Tästä syystä komissio (tutkimuksen ja
innovoinnin pääosasto) vähensi yhteisyritykselle suorittamiaan käteissuorituksia
140 miljoonaa euroa. Tämä osakkaiden rahoitusosuuksien merkittävä väheneminen
muodosti riskin yhteisyrityksen tutkimus- ja innovointitavoitteiden saavuttamiselle
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa.

Noin 77 prosenttia yhteisyritysten Horisontti 2020 -puiteohjelman
tutkimus- ja innovointiohjelmasta on jo sidottu toteutusta varten

2.20.

Vuoden 2020 lopussa yhteisyritykset olivat saaneet päätökseen kaikki
Horisontti 2020 -puiteohjelman tutkimus- ja innovointiohjelmaan liittyvät
ehdotuspyynnöt. Yhteisyritysten muut osakkaat (yksityiset osakkaat, osallistujavaltiot
ja muut kansainväliset organisaatiot) sitoutuivat osoittamaan näiden pyyntöjen
perusteella toimiin luontoissuorituksia kohdentamalla niihin taloudellisia ja
henkilöstöresurssejaan, omaisuuseriään ja teknologiaansa (IKOP-suoritukset).

2.21.

Kuten taulukosta 2.3 käy ilmi, yhteisyritykset olivat vuoden 2020 loppuun
mennessä jo tehneet myöntämispäätökset ja/tai allekirjoittaneet sopimukset
avustushankkeista, jotka vastasivat (keskimäärin) 80:aa prosenttia yhteisyritysten
Horisontti 2020 -toimien yhteisrahoitukseen käytettävissä olevan käteissuorituksen
enimmäismäärästä. Samaan aikaan muut osakkaat sitoutuivat antamaan näihin
hankkeisiin luontoissuorituksia, jotka vastasivat (keskimäärin) 68:aa prosenttia niiden
IKOP-suorituksista ja kunkin yhteisyrityksen perustamisasetuksessa asetetuista
operatiivisiin menoihin suunnatuille käteissuorituksille asetetuista tavoitteista. Tämän
perusteella yhteisyritysten Horisontti 2020 -puiteohjelman tutkimus- ja
innovointiohjelman keskimääräiseksi toteutusasteeksi vuoden 2020 lopussa voidaan
arvioida 77 prosenttia.
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Taulukko 2.3 – Horisontti 2020 -puiteohjelma – Osakkaiden sidotut
rahoitusosuudet vuoden 2020 lopussa (miljoonaa euroa)
Osakkaiden rahoitusosuudet toimintamenoihin
(perustamisasetuksen ja oikeudellisten päätösten
mukaan)

555,8
1 716,0
1 595,4
646,0
1 169,7
815,8
384,5
426,0
7 309,2

Muut osakkaat:
IKOP ja käteissuoritukset (1)
950,0
1 189,6
1 595,4
76,0
2 787,5
475,3
336,5
796,0
8 206,3

Yhteensä

1 505,8
2 905,6
3 190,8
722,0
3 957,2
1 291,1
721,0
1 222,0
15 515,5

Horisontti 2020
-puiteohjelmaa
toteuttavat
yhteisyritykset
SESAR 2020
Clean Sky 2
IMI 2
FCH 2
ECSEL (1)
BBI (2)
S2R
EuroHPC (1)
Yhteensä

Sidottu EU:n
yhteisrahoitus

548,2
1 554,9
1 273,7
617,2
1 000,3
717,6
379,6
331,4
6 422,9

%

99 %
91 %
80 %
96 %
86 %
88 %
99 %
78 %
88 %

Muut osakkaat:
IKOP ja käteissuoritukset
(arvio)

%

573,7 60 %
717,6 60 %
1 276,5 80 %
158,6 209 %
1 943,2 70 %
251,2 53 %
354,0 105 %
272,9 34 %
5 547,7 68 %

Yhteensä

Ohjelman
toteuttamisaste

EU

Avustussopimuksia ja muita sopimuksia myönnetty ja/tai tehty
(tilanne 31.12.2020)

1 121,9
2 272,5
2 550,2
775,8
2 943,5
968,8
733,6
604,3
11 970,6

75 %
78 %
80 %
107 %
74 %
75 %
102 %
49 %
77 %

(1) Osallistujavaltioiden maksuosuudet kuuluvat muiden osakkaiden rahoitusosuuksiin.
(2) Vuotuisissa työsuunnitelmissa sovitut IKOP-rahoitusosuustavoitteet ja operatiivisiin menoihin suunnatut vähentyneet käteissuoritukset.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin yhteisyritysten tietojen perusteella.

Avustusmaksuihin sovelletut sisäiset kontrollit olivat tavallisesti
vaikuttavia
Useimmat yhteisyritykset olivat panneet täytäntöön komission uuden
sisäisen valvonnan kehyksen

2.22.

Yhteisyritykset ovat ottaneet käyttöön luotettavat rahoitusta ja operatiivista
toimintaa koskevat ennakkotarkastusmenettelyt, jotka perustuvat
asiakirjatarkastuksiin. EuroHPC-yhteisyritystä lukuun ottamatta yhteisyritykset panivat
vuonna 2020 kokonaisuudessaan täytäntöön komission sisäisen valvonnan kehyksen,
joka perustuu 17:ään sisäisen valvonnan periaatteeseen. Nämä yhteisyritykset
kehittivät tarkoituksenmukaisia indikaattoreita kaikkia sisäisen valvonnan periaatteita
varten, suorittivat vuotuisia itsearviointeja ja paransivat valvontatoimiensa
vaikuttavuuden seurantaa. Käyttöön otetun sisäisen valvonnan kehyksen
hyödyntäminen on kuitenkin jatkuva prosessi, jonka laatu riippuu yhteisyritysten
keskeisten valvontaindikaattoreiden jatkuvasta parantamisesta ja vuotuisten
itsearviointien laadusta.
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Jälkitarkastusten tulokset osoittavat, että useimmissa yhteisyrityksissä
avustusmaksujen virhetaso alittaa olennaisuusrajan

2.23.

Seitsemännen puiteohjelman osalta riippumattomat ulkopuoliset
tarkastusyritykset tekevät yhteisyritysten toimeksiannosta edunsaajien luona
jälkitarkastuksia, joissa tutkitaan, ovatko yhteisyritysten avustusmaksut laillisia ja
sääntöjenmukaisia. Horisontti 2020 -puiteohjelman osalta yhteisyritysten
avustusmaksujen jälkitarkastuksista vastaa komission yhteinen tarkastus (Common
Audit Service, CAS). Noin kolme neljännestä tarkastuksista on ulkoistettu ulkopuolisille
tarkastusyrityksille. Kaikki yhteisyritykset hyödynsivät näitä jälkitarkastuksia
avustusmaksujensa laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden arvioimisessa.

2.24.

Vuonna 2020 vain kolme yhteisyritystä (IMI, FCH ja ECSEL) suoritti edelleen
seitsemännen puiteohjelman avustusten loppumaksuja. IMI ja FCH raportoivat
vuoden 2020 loppuun mennessä saatujen jälkitarkastustulosten perusteella, että
jäännösvirhetaso jää alle kahden prosentin olennaisuusrajan. ECSEL-yhteisyritys
puolestaan ei voi laskea seitsemännen puiteohjelman maksujen osalta vain yhtä
jäännösvirhetasoa, sillä osallistujavaltioiden kansallisten rahoitusviranomaisten
soveltamat menetelmät ja menettelyt vaihtelevat huomattavasti.
Tilintarkastustuomioistuin sovelsikin kyseisiin maksuihin jäännösvirhetasoa, jonka
tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto oli määrittänyt koko seitsemännen
puiteohjelman osalta ja joka oli 3,51 prosenttia vuoden 2020 lopussa. ECSELyhteisyrityksessä seitsemännen puiteohjelman maksujen prosenttiosuus oli vuonna
2020 pieni, noin 8,6 prosenttia, minkä vuoksi jäännösvirhetason katsotaan
yhteisyrityksen operatiivisten maksujen kokonaismäärän osalta jäävän vuonna 2020
olennaisuusrajan alapuolelle.

2.25.

Kaikki Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeita toteuttavat yhteisyritykset
raportoivat, että puiteohjelman avustusmaksuja koskeva jäännösvirhetaso jää alle
kahden prosentin olennaisuusrajan. Johtopäätös perustui tuloksiin, jotka oli
vuoden 2020 loppuun mennessä saatu yhteisen tarkastustoiminnon tekemistä
jälkitarkastuksista.
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Edunsaajien luona tehdyssä tilintarkastustuomioistuimen
tarkastuksessa, jossa käytiin läpi vuoden 2020 avustusmaksuja, tuli esiin
ilmoitettuihin henkilöstökustannuksiin liittyviä jatkuvia systeemisiä
virheitä

2.26.

Tilintarkastustuomioistuimen edunsaajien luona tekemissä tarkastuksissa
saatiin vahvistus systeemisille virheille, jotka pääasiassa liittyivät ilmoitettuihin
henkilöstökuluihin. Tällaisista virheistä raportoitiin toistuvasti myös yhteisen
tarkastuksen ja siltä toimeksiannon saaneiden tarkastajien toimittamissa
jälkitarkastuksissa. Vuoden 2020 avustusmaksuissa havaittiin seuraavat pääasialliset
virhelähteet:
o

ilmoitetut henkilöstökustannukset oli laskettu väärällä menetelmällä

o

tuntitaksat eivät perustuneet kokonaiseen, jo päätettyyn varainhoitovuoteen

o

hankkeessa tehtyjen työtuntien enimmäismääriä ei noudatettu

o

jo ilmoitettuja ja hyväksyttyjä henkilöstökustannuksia korjattiin myöhemmällä
raportointijaksolla perusteettomasti

o

kustannuksia, jotka eivät johdu suoraan hankkeesta, ilmoitettiin muina
välittöminä kustannuksina

o

hankinnat toiselta edunsaajalta, joka kuului hankekonsortioon, ilmoitettiin muina
välittöminä kustannuksina

o

ilmoitetut kustannukset muunnettiin euroiksi käyttäen virheellistä vaihtokurssia.

2.27.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustulokset osoittavat yhteisyritysten
tilien perustana olevien avustusmaksujen laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden osalta,
että henkilöstökulut muodostavat suurimman virhelähteen ja että erityisesti
pk-yritykset ovat alttiimpia virheille kuin muut edunsaajat. Horisontti
2020 -puiteohjelman henkilöstökustannusten ilmoittamista koskevia sääntöjä olisi
edelleen selkeytettävä ja oikeudellista epävarmuutta vähennettävä käyttämällä
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja nykyistä useammin. Tämä on edellytyksenä
tulevien tutkimuksen puiteohjelmien toteuttamiselle niin, että virhetaso voidaan
vakauttaa olennaisuusrajan alapuolelle.
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Toimi 2
Yhteisyritysten olisi vahvistettava sisäisen valvonnan järjestelmiään, jotta
pk-yrityksiä ja uusia edunsaajia koskevaa suurentunutta riskiä voidaan lieventää, ja
yhteisyrityksiä kannustetaan myös lisäämään yksinkertaistettujen
kustannusvaihtoehtojen käyttöä.

Puutteita F4E-yhteisyrityksen sopimushallinnoinnissa käyttämässä
paikallisessa tietoteknisessä sovelluksessa

2.28.

F4E-yhteisyrityksen sopimushallinnoinnissa käyttämä paikallinen
tietotekniikkasovellus (DACC) kattoi aiemmin vain sopimusmuutokset, mutta
maaliskuussa 2020 sovelluksen käyttö laajennettiin covid-19-pandemiasta johtuen
koskemaan myös uusien sopimusten hallinnointia. Tämän ansiosta F4E pystyi
ylläpitämään toiminnan jatkuvuutta. F4E ei kuitenkaan täysin mukauttanut paikallisia
tietotekniikkasovelluksiaan vastaamaan sisäisiä valtuutusprosesseja. Vaikka F4E on
toteuttanut lieventäviä toimia tilanteen korjaamiseksi, ratkaistavana on vielä
merkittäviä puutteita, kuten tilien tarkoituksenmukainen käyttö virtuaalisten
henkilöllisyyksien avulla sekä oikeudellisten sitoumusten asianmukainen hyväksyminen
oikeuksien ja valtuutusten avulla. F4E-yhteisyrityksen kirjanpitojärjestelmää ei
myöskään ole validoitu sen jälkeen, kun DACC-järjestelmä otettiin käyttöön.

Toimi 3
F4E-yhteisyrityksen on toteutettava tarvittavat toimet, jotka koskevat sen
sopimushallinnoinnin paikallista tietotekniikkajärjestelmää (DACC), jotta voidaan
varmistaa järjestelmän mukauttaminen sisäisiin valtuutusprosesseihin sekä tilien
asianmukainen käyttö virtuaalisten henkilöllisyyksien avulla. Yhteisyrityksen olisi
myös validoitava kirjanpitojärjestelmänsä.
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Puutteet tilapäisen henkilöstön hallinnoinnissa sekä
hankintamenettelyissä
Henkilöstösääntöjen alaista henkilöstöä ei ole riittävästi, mikä lisää
tilapäisten työntekijöiden käyttöä

2.29.

Yhteisyrityksissä ei ole riittävästi henkilöstösääntöjen alaista henkilöstöä.
Tämä lisää tilapäisen tai sopimussuhteisen henkilöstön käyttöä. Tilanne aiheuttaa
yhteisyritykselle tiettyjä riskejä, jotka saattavat vaikuttaa kielteisesti yhteisyrityksen
yleiseen toimintaan, sillä sen ote keskeisistä osaamisalueista voi heiketä, tilivelvollisuus
hämärtyä ja henkilöstön tehokkuus heikentyä.

2.30.

Esimerkiksi Clean Sky -yhteisyritys siirsi huomattavassa määrin painopistettä
tilapäisestä henkilöstöstä henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstöön, jonka osuus oli
kahdeksan prosenttia vuonna 2017 ja 24 prosenttia vuonna 2020. Tämä koski
luonteeltaan pysyviä tehtäviä (esim. oikeudellisen yksikön avustaja, sihteeristö,
viestintäavustaja ja hankevastaavan avustaja). Sopimussuhteisten toimihenkilöiden
suuri määrä lisää yleensä merkittävästi yhteisyrityksen henkilöstön vaihtuvuutta ja
horjuttaa henkilöstötilannetta entisestään.

2.31.

Ensimmäisenä toimintavuotenaan EuroHPC keskittyi pääasiassa operatiivisiin
prosesseihin ja tehtäviin. Keskeisen hallintohenkilöstön tarpeeseen ei ole vielä
vastattu, mistä seuraa riski, että rahoitus-, budjetti- ja henkilöstöhallinnossa sekä
operatiivisten maksujen ja luontoissuoritusten sisäisessä valvonnassa ilmenee
puutteita. Lisäksi sopimussuhteisten toimihenkilöiden suuri osuus (74 prosenttia)
saattaa lähitulevaisuudessa johtaa henkilöstön huomattavaa vaihtuvuuteen, mikä lisää
yhteisyrityksen hallintojärjestelmään kohdistuvia riskejä entisestään.

Toimi 4
EuroHPC-yhteisyrityksen on täytettävä keskeiset hallinnolliset virat, jotka ovat
tarpeen sen talous-, budjetti- ja henkilöstöhallinnon sekä sisäisen valvonnan
prosessien varmistamiseksi.
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Avoimen hankintamenettelyn käyttö tietoon perustuvan etuaseman
yhteydessä

2.32.

FCH käynnisti vuonna 2020 avoimen hankintamenettelyn puitesopimuksesta,
joka liittyi H2-sertifiointijärjestelmän perustamista koskevan hankkeen kolmannen
vaiheen täytäntöönpanoon. Konsortio, joka oli jo toteuttanut hankkeen kaksi
ensimmäistä vaihetta ja joka näin ollen oli tietoon perustuvassa etuasemassa, oli ainoa
tarjouksen tehnyt ehdokas. Kyseinen hintatarjous oli lähellä tarjouseritelmässä
vahvistettua sopimuksen ennakoitua enimmäisarvoa.

Toimi 5
Kun ilmenee tietoon perustuva etuasema, yhteisyrityksiä kannustetaan tekemään
alustavaa markkinatutkimusta hinnoista ja neuvottelemaan etukäteen muiden
markkinoilla toimivien yritysten kanssa, jotta hinta ja paras hinta-laatusuhde
voitaisiin arvioida paremmin.

Yhteisyritykset eivät hyödynnä komission kehittämää sähköisten
hankintamenettelyjen ratkaisua täysimääräisesti, ja F4E kehitti oman
portaalin

2.33.

EU:n varainhoitoasetuksessa vaaditaan, että kaikki EU:n toimielimet ja
elimet, yhteisyritykset mukaan lukien, kehittävät ratkaisuja, joita ne soveltavat
ratkaisu- ja myöntämismenettelyissä välitettyjen tietojen toimittamisessa,
säilyttämisessä ja käsittelyssä, ja perustavat tätä varten keskitetyn sähköisten tietojen
vaihtamisjärjestelmän osallistujia varten. Tästä syystä komissio kehittää parhaillaan
yhdennetyn rahoitus- ja tarjouspyyntöportaalin (Funding and Tenders) ja TED
eTendering -portaalin avulla sähköisten hankintamenettelyjen ratkaisua, jossa kaikki
julkaistut tarjoukset ovat julkisesti saatavilla. Sähköisten hankintamenettelyjen
ratkaisu tarjoaa yhdenmukaisen lähestymistavan ja vakiintuneet yrityskäytännöt
hankintaprosesseja varten ja tukee niitä täysin integroidun sähköisen ratkaisun avulla.
Se esimerkiksi antaa potentiaalisille toimeksisaajille maksuttoman sähköisen pääsyn
kaikkiin tarjouspyyntöasiakirjoihin, niihin liittyviin teknisiin eritelmiin, liitteisiin sekä
kysymyksiin ja vastauksiin. Lisäksi se antaa mahdollisuuden toimittaa tarjoukset
sähköisesti ja nähdä tarjouksia koskevat arvioinnit ja sopimusten lopulliset
myöntämispäätökset. Sähköisten hankintamenettelyjen ratkaisu tukee jo nyt avoimia
ja rajoitettuja (myös nopeutettuja) menettelyjä, arvoltaan keskisuuria ja vähäisiä
menettelyjä sekä poikkeuksellisia neuvottelumenettelyjä EU:n toimielinten ja elinten,
myös yhteisyritysten, osalta.
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2.34. Clean Sky, FCH ja S2R käyttivät sähköisten hankintamenettelyjen ratkaisua
avoimissa hankintamenettelyissään vuonna 2020; IMI ja ESAR alkoivat käyttää sitä
vuoden 2021 alussa. Sen sijaan BBI ja ECSEL eivät ole aikoneet käyttää alustan kaikkia
moduuleita, koska niillä on vain vähäinen määrä arvoltaan merkittäviä
hankintamenettelyjä.

2.35. F4E käyttää omaa sähköisten hankintamenettelyjen välinettään, jota ei ole
synkronoitu komission sähköisten hankintamenettelyjen ratkaisun kanssa. F4E‐
yhteisyrityksen sähköisten hankintamenettelyjen välineen jatkokehittäminen voi
johtaa tarpeettomaan päällekkäisyyteen komission kehitystoimien ja investointien
kanssa. Tämä ei tukisi periaatetta, jonka mukaan osallistujia varten olisi oltava EU:n
varainhoitoasetuksen mukainen keskitetty tietojen vaihtamisjärjestelmä.

Toimi 6
Yhteisyrityksiä kehotetaan liittymään sähköisiä hankintamenettelyjä koskevaan
komission ratkaisuun EU:n varainhoitoasetuksessa säädetyn keskitettyä tietojen
vaihtamisjärjestelmää koskevan periaatteen mukaisesti. Näin varmistetaan, että
niiden hankinnat perustuvat mahdollisimman laajaan kilpailuun.
F4E‐yhteisyrityksen olisi koordinoitava sähköisten hankintamenettelyjen
välineensä tuleva kehitystyö komission kehitystoimien ja investointien kanssa.

Yhteisyritykset hyödynsivät synergioita selviytyäkseen covid‐
19‐kriisistä vuonna 2020
Tilintarkastustuomioistuimen arvioinnissaan käyttämät menetelmät

2.36. Vuonna 2020 tilintarkastustuomioistuin analysoi toimenpiteitä, joita
yhteisyritykset toteuttivat huolehtiakseen toiminnan jatkuvuudesta covid‐19‐
pandemian aikana. Lisäksi arvioitiin pandemian mahdollisia vaikutuksia yhteisyritysten
palvelujen tarjoamiseen. Kaaviossa 2.3 esitetään alat, joihin tilintarkastustuomioistuin
arvioinnissaan keskittyi. Analyysi perustui rahoitustietoihin, jotka olivat saatavilla
komission suoriteperusteista kirjanpitoa koskevasta keskitetystä varainhoidon
tietojärjestelmästä (ABAC) ja eGrant‐alustasta (COMPASS). Tietoja täydennettiin
yhteisyritysten henkilöstön haastatteluilla ja analysoimalla yhteisyritysten asiakirjoja.
Tulokset ovat lähinnä analyyttisiä ja kuvailevia; niiden perusteella ei tehdä
johtopäätöksiä. Siksi tilintarkastustuomioistuin ei anna suosituksia vaan ennemminkin
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korostaa hyviä käytäntöjä. EuroHPC jätettiin tämän analyysin ulkopuolelle, koska se
aloitti itsenäisen toimintansa vasta syyskuussa 2020.

Kaavio 2.3 – Osa-alueet, joihin tilintarkastustuomioistuin arvioinnissaan
keskittyi

Varautuminen ja
toiminnan
jatkuvuuteen liittyvien
toimenpiteiden
täytäntöönpano
yhteisyrityksissä

Päätöksentekokyky,
päivittäinen
toiminta

Henkilöstön
hyvinvointia ja
selviytymiskykyä
tukevat
toimenpiteet

Operatiivisten
toimien
toteuttaminen

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Yhteisyritykset tekivät tiivistä yhteistyötä varmistaakseen toiminnan
jatkuvuuden covid-19-pandemian aiheuttamassa tilanteessa

2.37.

Brysselissä sijaitsevat yhteisyritykset (SESAR, Clean Sky, IMI, FCH, ECSEL, BBI
ja S2R) selvisivät covid-19-pandemian vaikutuksista varsin hyvin pienestä koostaan ja
rajallisista resursseistaan huolimatta, koska ne toteuttivat tiiviisti yhdessä
varautumistoimia pandemian alkaessa maaliskuussa 2020.

2.38.

Koska Clean Sky-, IMI-, FCH-, ECSEL-, BBI- ja S2R-yhteisyritysten
päätoimipaikka sijaitsee samassa rakennuksessa, ne hyväksyivät tammikuussa 2019
yhteisen toiminnanjatkuvuussuunnitelman, johon sisältyy helmikuussa 2020 päivitetty
yhteinen tietotekniikkaa koskeva palautumissuunnitelma. SESAR hyväksyi omat
toiminnan jatkuvuuden hallintaa koskevat asiakirjansa vuonna 2016 ja F4E vuonna
2017. Yhteisyritykset saattoivat nämä asiakirjansa ajan tasalle vuonna 2019.
Suunnitelmat perustuvat riskinarviointeihin ja skenaariosuunnitteluun ja ovat
keskeinen osa yhteisyritysten sisäisen valvonnan kehystä (ks. laatikko 2.2).
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Laatikko 2.2
Clean Sky-, IMI-, FCH-, ECSEL-, BBI- ja S2R-yhteisyritysten yhteinen
toiminnanjatkuvuussuunnitelma
Toiminnan jatkuvuutta
koskevat keskeiset
perustiedot:
o

hätäyhteyshenkilöt

o

luettelo kriittisestä
henkilöstöstä

o

viestintä (skenaariosta
riippuen).

Reagointi ja vastatoimet:
o

toiminnan jatkuvuutta
käsittelevät virkamiehet

o

luettelo yhteisiin
infrastruktuureihin
liittyvistä riippuvuuksista.

Toiminnan jatkuvuuteen liittyvät
periaatteet:
o

määritelmät ja soveltamisala

o

yhteenveto kriittisistä ja
olennaisista toiminnoista ja
menettelyistä

o

laajuus ja skenaariot

o

koulutus ja tietoisuuden
lisääminen

o

testaus.

Tietotekniikkaa koskeva
palautumissuunnitelma:
o

toiminta kokonaan
varautumistiloissa

o

alkuperäisten toimintojen
palauttaminen

o

PO RTD:n varasijaintipaikka.

Lähde: Yhteisyritysten yhteinen toiminnanjatkuvuussuunnitelma.

2.39.

Clean Sky, IMI, FCH, ECSEL, BBI ja S2R testasivat yhteistä tietoteknistä
palautumissuunnitelmaa jo tammikuussa 2019 keskittyen seuraaviin seikkoihin:
o

sijaintipaikan saavutettavuus ja pääsy varatiloihin

o

tietoteknisen infrastruktuurin (laitteistot ja ohjelmistot) käytettävyys

o

EU Login -tilien toimivuus ja sovellusten etäkäyttö.

Testitulokset analysoitiin ja havaittujen toimintahäiriöiden varalta laadittiin ratkaisuja.

2.40.

Näin ollen kaikilla yhteisyrityksillä oli päivitetty ja virallisesti hyväksytty
toiminnanjatkuvuussuunnitelma ennen covid-19-pandemian puhkeamista (ks.
kaavio 2.4).
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Kaavio 2.4 – Kaikilla yhteisyrityksillä oli hyväksytty
toiminnanjatkuvuussuunnitelma

Covid-19-pandemian alkaessa
kaikilla yhteisyrityksillä oli
olemassa hyväksytty
toiminnanjatkuvuussuunnitelma

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin yhteisyritysten tietojen perusteella.

2.41.

Maaliskuussa 2020 kaikki Brysselissä sijaitsevat yhteisyritykset suorittivat
ECSEL-yhteisyrityksen koordinoiman stressitestin arvioidakseen etätyöskentelyyn
tarvittavia tietoteknisiä valmiuksiaan sillä oletuksella, että koko henkilöstö tekisi
etätyötä tietyn ajan. Tämä mahdollisti sen, että yhteisyritysten koko henkilöstö siirtyi
etätyöhön nopeasti 18. maaliskuuta 2020, jolloin Belgian hallitus otti käyttöön
työelämää koskevia rajoituksia. F4E suoritti samanlaisia testejä maaliskuussa 2020, ja
etätyö on ollut yleinen sääntö kaikissa F4E-yhteistyrityksen toimipaikoissa (Barcelona,
Cadarache ja Garching) pandemian alusta lähtien.

Yhteisyritykset koordinoivat lieventäviä toimiaan ja huolehtivat
hallinnoinnista

2.42.

Toinen Brysselissä sijaitsevien yhteisyritysten onnistumisen mahdollistava
seikka oli se, että ne koordinoivat toimiaan ja pyrkivät siten selviämään niille
ominaisista ongelmatekijöistä, joita ovat erityisesti pieni koko ja vähäiset resurssit.

2.43.

Brysselissä sijaitsevien yhteisyritysten johtajat pitivät viikoittain kokouksia,
joissa keskusteltiin pandemian vaikutuksista, toimintaan kohdistuvista riskeistä ja
yhteisestä lähestymistavasta näiden vaikutusten ja riskien lieventämiseen. Vastaavia
kokouksia järjestivät hallinnon ja sisäisen tarkastuksen päälliköt. Toukokuussa 2020
yhteisyritykset käynnistivät IMI-yhteisyrityksen johdolla suojamateriaalien yhteisen
hankinnan varmistaakseen henkilöstönsä turvallisuuden silloin, kun sen on
työskenneltävä toimistossa.
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2.44.

Lisäksi yhteisyritysten hallintoneuvostot mukautuivat nopeasti covid-19pandemiaan: ne järjestivät etäkokouksia ja hyväksyivät päätöksiä samaa tahtia vuonna
2020 kuin vuonna 2019. Hallintoneuvostojen kokousten määrä pysyi vakaana, sillä
vuonna 2020 kokouksia oli 27 (2019: 25). Hallintoneuvostot tekivät 110 päätöstä
vuonna 2020 (2019: 108).

Yhteisyritykset täyttivät huolenpitovelvollisuutensa henkilöstöä
kohtaan…

2.45.

Brysselissä sijaitsevat yhteisyritykset ottivat käyttöön hyvinvointia ja
selviytymiskykyä koskevan koulutusohjelman, jotta henkilöstö saisi riittävästi tukea
siihen, miten covid-19-pandemian aiheuttamiin uusiin haasteisiin voitaisiin parhaiten
vastata. Lokakuussa 2020 kaikkien Brysselissä sijaitsevien yhteisyritysten henkilöstö
osallistui SESAR-yhteisyrityksen käynnistämään koulutukseen ”Coping in a time of
COVID”, joka toteutettiin hyväksytyn ammattivalmentajan johdolla. Koulutukseen
sisältyi pienryhmäkokouksia, joissa osallistujat voivat vaihtaa näkemyksiä työoloistaan.

2.46.

Yhteisyritysten johtajat järjestivät covid-19-pandemian aikana säännöllisiä
verkkokokouksia, joiden tarkoituksena oli huolehtia henkilöstön tukemisesta ja
tiedottamisesta ja joissa käsiteltiin myös henkilöstön esittämiä kysymyksiä.
Verkkokokousten tiheys vaihteli yhteisyrityksestä ja pandemian voimakkuudesta
riippuen viikoittaisesta kuukausittaiseen. Jäljempänä laatikossa 2.3 esitetään joitakin
esimerkkejä tarkastajien havaitsemista usein käytetyistä toimenpiteistä, joiden avulla
yhteisyritykset ovat tukeneet henkilöstöään pandemian aikana.
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Laatikko 2.3
Henkilöstön hyvinvointia ja selviytymiskykyä edistävät
yhteisyritysten tukitoimenpiteet
Säännölliset
tiedonannot ja viestit
sekä säännölliset
virtuaalikokoontumiset
koko henkilöstön kanssa

Selviytymiskoulutus
“Coping in a time of
COVID” yhteisyritysten
koko henkilöstölle
työoloja koskevaa
keskustelua varten

IT-ympäristön nopea
mukauttaminen, jotta
voitiin varmistaa
virtuaaliteknologian paras
mahdollinen käyttö ja
etätyö

Verkkokokoontumiset
seurustelun merkeissä,
esim. verkkokeskustelut.

Useita henkilöstölle
osoitettuja kyselyjä,
joiden avulla johto voi
saada palautetta
työskentelystä covid-19pandemian aikana

Rahallinen tuki
toimistolaitteisiin, jotta
työntekijät pystyivät
perustamaan kunnollisen
kotitoimiston

Työpaikan
turvallisuuden
varmistaminen tarpeen
mukaan tarjoamalla
suojavälineitä
(kasvosuojaimia,
käsihuuhdeannostelijoita),
puhdistamalla
toimistotilat, tiedottamalla
lähikontaktien
välttämisestä ja
huolehtimalla muista
turvatoimenpiteistä

Hyvinvointia edistävien
kurssien tarjoaminen
verkkoseminaareina, joissa
käsitellään psyykkistä ja
fyysistä hyvinvointia,
harjoitetaan mietiskelyä ja
tietoista läsnäoloa ja
tarjotaan henkilökohtaista
ohjausta jne.

Erityiset aivoriihet
uusien covid-19-tautiin
liittyvien riskien
tunnistamiseksi,
tarkoitettu koko
henkilöstölle

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin yhteisyritysten tietojen perusteella.

2.47.

Saadakseen henkilöstöltä palautetta työoloista covid-19-pandemian aikana
viisi yhteisyritystä (SESAR, Clean Sky, IMI, ECSEL ja BBI) teki henkilöstökyselyjä huhtimarraskuussa 2020. Kyselyissä keskityttiin pääasiassa kahteen näkökohtaan:
työskentelyolosuhteisiin (kuten tietoteknisten laitteiden saatavuus ja toiminta ja
johdon tarjoama tuki) sekä sulkutilasta johtuviin henkilökohtaisiin kokemuksiin
(vuorovaikutus työtovereiden kanssa, stressitasot työmäärän muuttumisen vuoksi
jne.). Kyselyn tulokset osoittivat, että suurin osa yhteisyritysten henkilöstöstä oli
tyytyväisiä johtajuuteen ja johdon antamaan tukeen eikä kohdannut merkittäviä
tietotekniikkaongelmia. Toiminnan arvioitiin jatkuneen tehokkaasti.
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2.48.

Useimmat työntekijät katsoivat, että he selviytyvät tilanteesta hyvin.
Etätyöstä raportoitiin kuitenkin myös joitakin kielteisiä kokemuksia. Näitä olivat
etenkin tunne, että pitäisi olla jatkuvasti käytettävissä, vaikeudet työ- ja yksityiselämän
asianmukaisen tasapainon ylläpitämisessä sekä lastenhoitoon ja kotikouluun liittyvät
ongelmat.

…mikä edisti vakaata henkilöstötilannetta kriisin aikana

2.49.

Covid-19-pandemialla ei ollut mitattavissa olevaa vaikutusta yhteisyritysten
henkilöstömäärään tai avoimien työpaikkojen määrään. Brysselissä sijaitsevien
yhteisyritysten henkilöstömäärä kasvoi edelleen hieman eli 1,3 prosenttia vuonna
2020, mikä on verrattavissa aiempiin vuosiin (2019: + 2,2 prosenttia; 2018:
+ 2,2 prosenttia). F4E-yhteisyrityksen henkilöstömäärä pieneni edelleen hieman eli
0,9 prosenttia vuonna 2020, mikä sekin on verrattavissa aiempiin vuosiin (2019:
- 0,7 prosenttia, 2018: - 1,6 prosenttia). Yhteisyritysten avointen työpaikkojen määrä
noudatti samaa suuntausta: se kasvoi hieman Brysselissä sijaitsevissa yhteisyrityksissä
ja väheni F4E-yhteisyrityksessä.

2.50.

Brysselissä sijaitsevat yhteisyritykset noudattavat tällä hetkellä komission
toimintasuunnitelmaa, joka koskee asteittaista paluuta toimistolle. Suunnitelmaan (ks.
laatikko 2.4) sisältyy vastatoimien purkutoimenpiteitä, esimerkiksi henkilöstön
asteittainen palaaminen toimistoon. Asteittainen lähestymistapa mahdollistaa
vastatoimien hallitun lisäämisen tai purkamisen pandemian kehittymisestä riippuen.
Vastatoimien käyttöönotossa ja purussa pyritään noudattamaan kansallisten ja
alueellisten terveysviranomaisten suosituksia ja ohjeita sekä Euroopan komission
riskinarviointeja ja ohjeistusta.
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Laatikko 2.4
Työpaikalle palaamisen vaiheet
VAIHE 0

VAIHE 1

VAIHE 2

KOLMAS VAIHE

Pääsääntönä etätyö

Rajoitustoimien
varovainen
poistaminen alkaa

Rajoitustoimien purku
etenee vaiheittain

Uusi normaali:
rajoitustoimien yleinen
purku

Pääsääntö: Etätyö +
rajoitettu, varovainen
ja vapaaehtoinen paluu
toimistolle vuoroissa.

Pääsääntö: Koko
henkilöstö
vuorottelee toimistolla
ja etätyöhön
suhtaudutaan
joustavasti. Etätyö
pääsääntönä enää
tiettyjen
työntekijäluokkien
kohdalla.

Pääsääntö: Henkilöstö
työskentelee
toimistolla. Saatujen
kokemusten pohjalta
harkitaan uusia yleisiä
etätyösääntöjä.
Tarvittavaa
tietoteknistä
kapasiteettia lisätään.

Työjärjestelyt:
Pääsääntö: Etätyö
Poikkeukset:
Kriittinen/keskeinen
henkilöstö, joka ei voi
hoitaa tehtäviään
etänä. Tällainen
henkilöstö
työskentelee
vuoroviikoin lähitöissä
toimistossa / etänä.
Kriittisen/keskeisen
henkilöstön, jolla on
jokin perussairaus (tai
jonka kotitaloudessa
asuu riskiryhmään
kuuluva henkilö), ei
tarvitse tehdä lähityötä
toimistossa.

Kuten vaiheessa 0 +
pieni joukko
(enintään10–
20 prosenttia)
työtekijöitä kustakin
yksiköstä voi
työskennellä
toimistossa
vapaaehtoisesti
vuoroviikoin, jos
fyysistä etäisyyttä ja
muita
turvatoimenpiteitä
voidaan noudattaa.
Etätyö on edelleen
pääsääntö etenkin
niiden työntekijöiden
osalta, joiden kohdalla
riski on suurempi.

Koko
henkilöstö jaetaan
kahteen osaan, jotka
työskentelevät
toimistolla
vuoroviikoin.
1. vaiheessa käyttöön
otettua
vuorottelujärjestelmää
sovelletaan
oletusarvoisesti koko
henkilöstöön.
Etätyömahdollisuudet
ovat joustavat.

Poikkeukset:
Erityisiä
etätyöjärjestelyjä voida
an tarjota
työntekijöille, joiden
terveydentila lisää
riskejä covid-19-taudin
yhteydessä.

Lähde: Komission toimintasuunnitelma, joka koskee asteittaista paluuta toimistolle.

Covid-19-pandemiasta huolimatta yhteisyritykset huolehtivat avustusten
myöntämisestä…

2.51.

Horisontti 2020 -puiteohjelmaa toteuttavien yhteisyritysten
avustussopimuksia koskevat talousarviositoumukset pysyivät haastavasta tilanteesta
huolimatta vakaina 889,2 miljoonassa eurossa vuonna 2020 (2019: 855,6 miljoonaa
euroa). F4E-yhteisyrityksen operatiiviset hankintatoimet jatkuivat entiseen tahtiin, ja
sen toimintasopimuksiin liittyvät talousarviositoumukset kasvoivat vuosien 2019 ja
2020 välillä 670,5 miljoonasta eurosta 826,1 miljoonaan euroon.

2.52.

IMI antoi merkittävän panoksen komission koordinoimiin yhteisiin
eurooppalaisiin toimiin, joilla torjuttiin covid-19-pandemiaa. Yhteisyritys kohdensi
uudelleen 45 miljoonaa euroa vuoden 2020 talousarviostaan maaliskuussa 2020
käynnistettyyn nopeutettuun ehdotuspyyntöön, jossa keskityttiin
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koronavirusinfektioiden torjuntaan tarkoitettujen hoitomenetelmien ja diagnostiikan
kehittämiseen. Komission lisärahoitus Horisontti 2020 -puiteohjelmasta kasvatti
ehdotuspyynnön 72 miljoonaan euroon. Yli 140 vastaanotettua ehdotusta arvioitiin
etänä ja ennätysajassa, kun yhteisyrityksen tavanomaiseen ehdotuspyyntöjen
arviointimenettelyyn oli tehty merkittäviä muutoksia. Avustussopimuksia varten
valittiin kahdeksan hanketta (joista kolme koski hoitomenetelmiä ja viisi
diagnostiikkaa), joita varten asetettiin käyttöön yli 115 miljoonaa euroa. Hankkeiden
täytäntöönpano aloitettiin ennen kesää 2020.

2.53.

Lisäksi Horisontti 2020 -puiteohjelman toimia toteuttavien yhteisyritysten
osalta keskimääräinen aika, joka kuluu ehdotusten jättämisen määräajasta
avustussopimusten allekirjoittamiseen, pysyi vakaana keskimäärin 220 päivässä
vuonna 2020 (2019: 221 päivää) 16. Tämä oli selvästi alle enimmäisajan, joka on
vahvistettu Horisontti 2020 -puiteohjelmaan osallistumista koskevissa säännöissä
kahdeksaksi kuukaudeksi eli noin 240 päiväksi 17 (ks. kaavio 2.5). Tulos selittyy
pääasiassa sillä, että yhteisyritykset ovat ponnistelleet suuresti toteuttaakseen ajoissa
asianmukaiset menettelyt ulkoisten asiantuntijoiden suorittamaa ehdotusten
etäarviointia varten.

16

Tiedoissa otetaan huomioon kaikki Horisontti 2020 -puiteohjelmaa toteuttavien
yhteisyritysten vuonna N-1 julkaisemat ehdotuspyynnöt, joita koskevat avustussopimukset
allekirjoitettiin vuonna N.

17

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1290/2013, annettu 11 päivänä
joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020)
osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81),
20 artikla.
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Kaavio 2.5 – Avustusten myöntämiseen kuluva aika keskimäärin
(päivinä)
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Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin yhteisyritysten tietojen perusteella.

…ja maksuista edunsaajille

2.54.

Horisontti 2020 -puiteohjelmaa toteuttavien yhteisyritysten ja F4Eyhteisyrityksen maksut operatiivisiin toimiin jatkoivat vuonna 2020 neljän edellisen
vuoden suuntausta (ks. kaavio 2.6). Horisontti 2020 -puiteohjelmaa toteuttavien
yhteisyritysten operatiivisiin toimiin liittyvien maksujen kokonaismäärä pieneni vain
hieman vuosina 2019–2020 eli 847,1 miljoonasta eurosta 827,8 miljoonaan euroon.
F4E-yhteisyrityksen sopimuksiin liittyvät operatiiviset maksut kasvoivat
681,3 miljoonasta eurosta 741,1 miljoonaan euroon vuosien 2019 ja 2020 välillä.
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Kaavio 2.6 – Yhteisyritysten operatiiviset maksut (tuhatta euroa)
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Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin yhteisyritysten tietojen perusteella.

2.55.

Huolimatta haasteista, jotka liittyvät sisäisen valvonnan prosessien
ylläpitämiseen etätyöolosuhteissa, erityisesti avustuksia koskevien operatiivisten
välimaksujen ja loppumaksujen ja monimutkaisten sopimusmaksujen osalta,
viivästyneiden maksujen määrä väheni keskimäärin kahdeksasta prosentista
keskimäärin kuuteen prosenttiin vuosien 2019 ja 2020 välillä (ks. kaavio 2.7).
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Kaavio 2.7 – Maksuviivästysten väheneminen (keskimäärin kaikissa
yhteisyrityksissä) prosentteina hyväksyttyjen maksutapahtumien
vuotuisesta kokonaismäärästä
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Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin yhteisyritysten tietojen perusteella.

Jotkin yhteisyritykset raportoivat covid-19-pandemiasta johtuvista
yleisluonteisista viivästyksistä Horisontti 2020 -puiteohjelmaan
kuuluvissa toimissaan

2.56.

ECSEL ilmoitti, että joillakin edunsaajilla oli vaikeuksia saada valmiiksi hankeesittelynsä, ja ne pyysivät toteutusjakson pidentämistä. Hankkeiden tarkastukset ja
arvioinnit kärsivät samoista covid-19-pandemiarajoitusten aiheuttamista rajoitteista.

2.57.

S2R-yhteisyritys arvioi, että eri puolilla Eurooppaa sijaitsevien toimijoiden
yhteistyötä edellyttävät hankkeet viivästyivät yleisesti ottaen noin kahdesta kuuteen
kuukautta. Näissä hankkeissa viivästykset johtuivat matkustusrajoituksista tai muista
pandemian aiheuttamista rajoituksista. Myöskään alun perin vuodeksi 2020
suunniteltua kenttävalidointia ei covid-19-pandemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi
tehty.

60

2.58.

Clean Sky ennakoi, että Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpano
viivästyy sen osalta yleisesti ottaen noin neljästä kuuteen kuukautta. Covid-19pandemian seurauksena avustussopimusten tekeminen kumppaneiden kanssa hidastui
ja vuosien 2018–2019 sopimusten toteuttamisessa jäätiin jälkeen. Viimeksi mainitut
tapaukset johtivat siihen, että vuonna 2020 perittiin takaisin huomattava määrä liikaa
maksettua ennakkorahoitusta. Tämä kasvatti toimintaan vuonna 2020 käytettävissä
olleita maksumäärärahoja (käyttötarkoitukseensa sidotut tulot), mikä vaikutti
haitallisesti yhteisyrityksen toimintatalousarvion toteutusasteeseen.

2.59.

SESAR-yhteisyritys reagoi ilmailualan osakkaille covid-19-pandemiasta
aiheutuneisiin vakaviin vaikutuksiin toteuttamalla useita budjettitoimenpiteitä
(avustussopimuksiin liittyvää ennakkorahoitusta lisättiin, yhteisyrityksen hallinnollisiin
kustannuksiin suoritettavien käteissuoritusten maksua lykättiin jne.), jotta voitaisiin
välittömästi parantaa osakkaiden kassavirtaa.

2.60.

Joissakin yhteisyrityksissä (Clean Sky, IMI, FCH ja EuroHPC) covid-19pandemia vaikutti suunniteltuihin menoihin, jotka liittyivät tietotekniikkaan,
viestintään, virkamatkoihin, kokouksiin, tapahtumiin ja muihin palveluihin, alentaen
merkittävästi vuoden 2020 hallintomenojen talousarvion (noin 2–3 prosenttia
menoihin vuonna 2020 käytettävissä olleesta kokonaistalousarviosta) toteutusastetta.

F4E-yhteisyrityksen toiminta ITER-hankkeessa viivästyi

2.61.

F4E ilmoitti, että covid-19-pandemia ja siitä johtuvat rajoitukset vaikuttivat
moniin sen tavara- ja palveluntoimittajiin. Yhteisyritys arvioi, että vuoden 2020
loppuun mennessä pandemia oli aiheuttanut joidenkin toimitusten osalta jopa neljän
kuukauden viiveen, jolloin ITER-hankkeeseen tarkoitetuista yhteisyrityksen suoritteista
aiheutuvat kustannukset nousivat noin 47 miljoonaa euroa (vuoden 2008 hinnoin).

2.62.

Komissio toteutti lokakuussa 2020 verkkokyselyn selvittääkseen, miten covid19-pandemia vaikutti ITER-hankkeeseen osallistuviin yrityksiin ja missä määrin niiden
osallistuminen ITER-hankkeeseen auttoi niitä elpymään.

2.63.

Kuten laatikosta 2.5 käy ilmi, ITER-hankkeeseen osallistumisella oli
vastanneisiin yrityksiin mitattavissa oleva vaikutus (henkilöstön ja liikevaihdon osalta).
Kaksi kolmasosaa vastaajista katsoi, että pandemia vaikutti kielteisesti esimerkiksi
aiheuttamalla viivästyksiä (70 prosenttia) ja vähentämällä kysyntää, millä oli kielteisiä
taloudellisia seurauksia (50 prosenttia). Toisaalta 31 prosenttia vastaajista oli sitä
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mieltä, että heidän osallistumisensa ITER-hankkeeseen paransi yrityksen kykyä
selviytyä kriisin seurauksista.

Laatikko 2.5
Covid-19-pandemian vaikutus ITER-hankkeeseen osallistuvien
yritysten tämänhetkisiin toimiin

Joitakin vähäisiä keskeytyksiä ja viivästyksiä

Merkittäviä häiriöitä

Toiminta jatkunut tavanomaisena

Arviointia ei voida tehdä

Koko toiminnan pysähtyminen
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

Lähde: Report of an EU survey ITER and COVID-19: Understanding the situation of companies
involved in the project, joulukuu 2020.

Yhteisyritykset toteuttavat jatkotoimia aiempien vuosien
tarkastushavaintojen perusteella

2.64.

Useimmissa tapauksissa yhteisyritykset ovat ryhtyneet korjaaviin
toimenpiteisiin tilintarkastustuomioistuimen edellisten vuosien
erityisvuosikertomuksissa esittämien huomautusten perusteella. Korjaavia
toimenpiteitä käsitellään tarkemmin tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausunnot
sisältävän kolmannen luvun liitteissä.
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2.65.

Kaaviosta 2.8 käy ilmi, että vuoden 2019 lopussa avoinna olleiden
19 huomautuksen kohdalla oli vuoden 2020 aikana toteutettu korjaavia toimia, joiden
ansiosta vuoden 2020 loppuun mennessä oli toteutettu kokonaisuudessaan
16 huomautukseen (84 prosenttia) perustuvat toimet, ja kolmeen huomautukseen
(16 prosenttia) liittyvät korjaavat toimet olivat edelleen kesken tai tekemättä 18.

Kaavio 2.8 – Yhteisyritysten jatkotoimet, jotka on toteutettu aiempien
vuosien huomautusten perusteella
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Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

18

Huom. Kaikki aiempien vuosien huomautukset, jotka koskivat yhteisyrityksiä SESAR, Clean
Sky, IMI, FCH, ECSEL ja S2R, oli saatu päätökseen niiden korjaavien toimien ansiosta, joita
yhteisyritykset olivat vuotta 2020 koskevan tarkastuksen aikana toteuttaneet. EuroHPC
tarkastettiin vuonna 2020 ensimmäisen kerran.

63

Tarkastustulokset
tilintarkastustuomioistuimen muista
viimeaikaisista kertomuksista, joissa on
käsitelty yhteisyrityksiä
2.66.

Yhteisyritysten tilinpäätöksiä käsittelevän vuotuisen tarkastuskertomuksen
lisäksi tilintarkastustuomioistuin julkaisi vuoden 2020 mittaan yhteisyrityksiin liittyviä
erityistarkastuskertomuksia ja katsauksia (ks. kaavio 2.9).
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Kaavio 2.9 – Tarkastustulokset tilintarkastustuomioistuimen muissa viimeaikaisissa yhteisyrityksiin ja/tai tutkimukseen
liittyvissä kertomuksissa
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen katsaus 1/2021:
EU:n ensimmäiset panostukset covid-19-pandemian
torjumiseksi toteutettuihin kansanterveystoimiin

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen
erityiskertomus 19/2020:
Euroopan teollisuuden digitalisointi: kunnianhimoinen aloite,
jonka onnistuminen riippuu EU:n, valtioiden ja yritysten
sitoutumisen kestävyydestä

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen
erityiskertomus 2/2020:
Pk-yritysten rahoitusväline toiminnassaan: vaikuttava ja
innovatiivinen ohjelma, jolla on myös haasteita

Maailman terveysjärjestö WHO luokitteli covid-19:n pandemiaksi
11. maaliskuuta 2020. Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä
sopimuksessa EU:lle annetaan kansanterveyden alalla vain tukija koordinointitehtävä. Ala kuuluu edelleen ensisijaisesti
jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Digitaalinen siirtymä on monille EU:ssa toimiville yrityksille
välttämätön kilpailukykyisenä pysymisen edellytys. Yritykset eivät
kuitenkaan hyödynnä edistyneitä teknologioita innovoinnissa
täysimääräisesti.
Tältä osin komissio käynnisti vuonna 2016 Euroopan teollisuuden
digitalisointia koskevan aloitteen, jonka tarkoituksena on
vahvistaa EU:n kilpailukykyä digitaaliteknologian alalla.

Pienille ja keskisuurille yrityksille kohdennettu EU:n väline (pkväline) perustettiin tutkimuksen Horisontti 2020 puiteohjelmassa. Pk-välineen tehtävänä on tukea innovointia
pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-yritykset). Välineen
tavoitteena on kehittää ja hyödyntää pk-yritysten potentiaalia
pienentämällä alkuvaiheen suuririskisten hankkeiden
rahoitusvajetta ja lisäämällä tutkimustulosten kaupallistamista
yksityisellä sektorilla. Väline on suunnattu EU:ssa ja 16
assosioituneessa maassa toimiville innovatiivisille pk-yrityksille.
Pk-välineen kokonaismäärärahat vuosiksi 2014–2020 olivat
kolme miljardia euroa. Välineestä myönnetään avustuksia
erittäin lupaaville yrityksille.

Tilintarkastustuomioistuin arvioi ensimmäisiä toimia (3.
tammikuuta–30. kesäkuuta 2020), joilla EU reagoi pandemiaan.
Arviossa keskityttiin siihen, miten EU:n kehystä on hyödynnetty
rajat ylittävien terveysuhkien torjumisessa, millaisin lisätoimin EU
on pyrkinyt tukemaan lääkinnällisten laitteiden ja
suojavarusteiden saatavuutta ja miten EU on tukenut Covid-19testien ja -rokotusten kehittämistä.
Komissio on edistänyt tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden kesken ja
tukenut covid-19-tutkimusta ja rokotteiden
ennakkohankintasopimusten tekemistä. Lisäksi IMI-yhteisyritys
(Innovatiivisia lääkkeitä koskeva aloite) käynnisti
ehdotuspyyntömenettelyn, joka koski koronavirustaudin
hoitomenetelmiä ja testausta.
Tilintarkastustuomioistuin toi esiin eräitä haasteita, jotka EU
kohtasi tukiessaan jäsenvaltioita covid-19-rkiisin vastatoimissa.
Haasteet liittyivät muun muassa toimiin, joilla luotiin
tarkoituksenmukaiset puitteet rajat ylittävien terveysuhkien
torjumiseksi, helpotettiin tarvittavien tavaroiden toimituksia ja
tuettiin rokotteiden kehittämistä.

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

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Tilintarkastustuomioistuin tutki, kuinka vaikuttavalla tavalla EU
tuki teollisuuden digitalisointia koskevia kansallisia strategioita ja
digitaali-innovaatiokeskittymiä. Se selvitti myös, panivatko
komissio ja jäsenvaltiot Euroopan teollisuuden digitalisointia
koskevan strategian vaikuttavasti täytäntöön.
Tilintarkastustuomioistuin totesi, että Euroopan teollisuuden
digitalisointia koskeva komission strategia oli rakennettu vakaalle
pohjalle ja sai jäsenvaltioiden kannatuksen, mutta se ei sisältänyt
tietoja tavoitelluista tuotoksista, tulosindikaattoreista tai
tavoitearvoista. Tämän vuoksi komission ja jäsenvaltioiden on
vaikeampi suunnata toimensa paremmin ja maksimoida niiden
vaikutus. Jäsenvaltioita ei myöskään kannustettu osoittamaan
ERI-rahastojen varoja aloitteeseen.
Tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että komissio tarjoaa
jäsenvaltioille tukea rahoitusvajeiden määrittämistä ja seurannan
parantamista varten ja ryhtyy yhdessä jäsenvaltioiden kanssa
lisätoimiin, jotta voidaan saavuttaa riittäväntasoinen
laajakaistayhteyksien tarjonta.

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

Tarkastajat selvittivät seuraavia kysymyksiä: Kohdistuiko pkvälineen toiminta oikean tyyppisiin pk-yrityksiin? Oliko pkvälineen maantieteellinen kattavuus laaja? Olivatko sen
valintamenettelyt vaikuttavia? Oliko pk-välineeseen kohdistuva
komission seuranta riittävää?
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että pk-välineen tuki pkyritysten innovaatiohankkeiden kehittämiselle oli vaikuttavaa.
Tarkastajien havaintojen mukaan on kuitenkin olemassa riski,
että pk-välineellä rahoitetaan joitakin pk-yrityksiä, jotka olisivat
voineet saada rahoituksensa markkinoilta. Lisäksi yritysten
osallistuminen pk-välineeseen vaihtelee huomattavasti
osallistujamaittain, ja se, että hylättyjä ehdotuksia jätetään
uudelleen, vie alati suurenevan määrän hallinto- ja
arviointiresursseja tuomatta lainkaan lisäarvoa.
Tarkastusten johtopäätöksiin, niihin liittyviin suosituksiin ja
tarkastuskohteiden vastauksiin voi tutustua tarkemmin
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen verkkosivulla
eca.europa.eu.
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Yhteisyritysten vastaukset 2. lukuun
2.9, 2.19, 2.30, 2.31, 2.32 ja 2.58
Yhteisyritykset panevat nämä huomautukset merkille. Yhteisyrityksissä huomautusten
ymmärretään koskevan yksittäisiä yhteisyrityksiä eikä tuovan esiin kaikkia yhteisyrityksiä
koskevia kysymyksiä. Yhteisyrityksissä noudatetaan varovaisuutta ja otetaan tästä opiksi.
2.18
Yhteisyritykset katsovat, että mainitunlaista riskiä ei ole, koska ne ovat ottaneet käyttöön
täydentäviin toimiin tarkoitettuja luontoissuorituksia varten nimenomaisesti luodun
validointiprosessin. Siinä varmistetaan, että täydentävät toimet edistävät yksittäisten
yhteisyritysten tavoitteita ja että riippumattomat tilintarkastajat varmentavat ilmoitetut
arvot yhteisyrityksiä koskevien asetusten mukaisesti.
2.34
BBI-yhteisyritys ja ECSEL-yhteisyritys katsovat, että sähköisten hankintamenettelyjen
ratkaisun täysimääräinen käyttöönotto ei ole perusteltua arvoltaan merkittävien
hankintamenettelyjen erittäin vähäisen määrän ja lakisääteisten eritysvaatimusten vuoksi.
Molemmat yhteisyritykset aikovat harkita sähköisten hankintamenettelyjen ratkaisun
käyttöä uudelleen, jos se on tulevaisuudessa perusteltua.
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3. luku
EU:n yhteisyrityksiä
koskevat tarkastuslausumat
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3.1. Tarkastuslausumien perustana
olevat tiedot
Perustelut lausunnoille

3.1.1.

Tilintarkastustuomioistuin toimitti tarkastuksensa kansainvälisen
tilintarkastajaliiton (International Federation of Accountants, IFAC) kansainvälisten
tilintarkastusstandardien (ISA) ja eettisten ohjeiden sekä ylimpien tarkastuselinten
kansainvälisen järjestön (International Organisation of Supreme Audit Institutions,
INTOSAI) antamien kansainvälisten standardien (ISSAI) mukaisesti. Mainittuihin
standardeihin perustuvia tilintarkastustuomioistuimen velvollisuuksia kuvataan
tarkemmin kohdassa ”Tarkastajan velvollisuudet”. Tilintarkastustuomioistuin toimii
eettisiä tilintarkastusstandardeja käsittelevän kansainvälisen lautakunnan
(International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA) vahvistamien eettisten
sääntöjen mukaisesti riippumattomasti noudattaen tilintarkastuksen kannalta
relevantteja eettisiä vaatimuksia. Tilintarkastustuomioistuin on täyttänyt muut eettiset
velvoitteensa näiden vaatimusten ja IESBAn eettisten sääntöjen mukaisesti.
Tilintarkastustuomioistuin katsoo hankkineensa lausuntonsa perustaksi tarpeellisen
määrän tarkoitukseen soveltuvaa tarkastusevidenssiä.

Toimivan johdon ja hallintoelinten velvollisuudet

3.1.2.

Kunkin yhteisyrityksen toimiva johto vastaa Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen 310–325 artiklan ja yhteisyrityksen varainhoitoasetusten
mukaisesti tilinpäätöksen laatimisesta ja esittämisestä kansainvälisesti hyväksyttyjen
julkisen sektorin tilinpäätösstandardien pohjalta. Se vastaa myös tilien perustana
olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta. Tähän velvollisuuteen
kuuluu suunnitella, ottaa käyttöön ja ylläpitää sisäisiä kontrolleja siten, että niiden
pohjalta on mahdollista laatia ja esittää tilinpäätös, jossa ei ole petoksesta tai virheestä
johtuvaa olennaista virheellisyyttä. Toimivan johdon vastuulla on lisäksi varmistaa, että
tilinpäätöksessä mainitut toiminnot, rahoitustoimet ja tiedot ovat yhteisyrityksiä
valvovien viranomaisten vahvistamien sääntelykehysten mukaisia.
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3.1.3.

Kun toimiva johto laatii tilinpäätöstä, sen vastuulla on arvioida
yhteisyrityksen kykyä jatkaa toimintaansa. Toimivan johdon on tuotava tarvittaessa
esiin toiminnan jatkuvuuteen liittyvät seikat ja laadittava tilinpäätös toiminnan
jatkuvuuden periaatteen pohjalta, paitsi jos toimiva johto aikoo lopettaa yhteisön tai
lakkauttaa sen toiminnan tai sillä ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

3.1.4.

Hallintoelinten vastuulla on valvoa yhteisyritysten tilinpäätösraportointia.

Tarkastajan velvollisuudet tilien ja niiden perustana olevien
toimien tarkastamisen yhteydessä

3.1.5.

Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus
siitä, että yhteisyritysten tilinpäätöksissä ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja tilien
perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset (sääntöjenmukaiset), ja antaa
tarkastuksensa perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostolle tarkastuslausumat
tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta). Kohtuullisella varmuudella
tarkoitetaan korkeaa varmuustasoa. Kohtuullinen varmuus ei kuitenkaan ole tae siitä,
että tarkastuksessa havaitaan kaikki olennaiset virheellisyydet ja vaatimusten
noudattamatta jättämiset. Virheellisyydet ja noudattamatta jättämiset voivat johtua
petoksista tai virheistä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden erikseen tai
yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät
tekevät tilinpäätöksen perusteella.

3.1.6.

Tulojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa komissiolta, muilta
kumppaneilta tai osallistuvilta mailta saadut rahoitusosuudet ja arvioi menettelyt, joilla
yhteisyritykset keräävät mahdolliset muut tulot.

3.1.7.

Menojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa maksutapahtumat, kun
menot ovat aiheutuneet ja ne on kirjattu ja hyväksytty. Tarkastus kattaa
ennakkomaksuja lukuun ottamatta kaiken tyyppiset (myös omaisuuserien hankintaan
liittyvät) maksut siinä vaiheessa, kun maksu on suoritettu. Ennakkomaksut
tarkastetaan, kun varojen vastaanottaja esittää tositteet siitä, että varat on käytetty
asianmukaisesti, ja yhteisyritys hyväksyy tositteet ennakkomaksun tilinpidollisen
selvittämisen yhteydessä joko samana vuonna tai myöhemmin.
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3.1.8.

ISA- ja ISSAI-standardien mukaisesti tilintarkastustuomioistuin käyttää
ammatillista harkintaa ja säilyttää ammatillisen skeptisyyden koko tarkastuksen ajan.
Tilintarkastustuomioistuimen tehtäviin kuuluu lisäksi seuraavaa:
—

tunnistaa ja arvioida riskejä siitä, että tilinpäätöksiin sisältyy petoksista tai
virheistä johtuvia olennaisia virheellisyyksiä tai että tilien perustana olevien
toimien kohdalla on petoksista tai virheistä johtuen jätetty olennaisella tavalla
noudattamatta Euroopan unionin lainsäädäntökehyksen vaatimuksia; suunnitella
ja suorittaa tilintarkastustoimenpiteitä näihin riskeihin vastaamiseksi ja hankkia
lausuntojensa perustaksi tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa
tarkastusevidenssiä. Riski siitä, että petoksesta johtuva olennainen virheellisyys
tai noudattamatta jättäminen jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että
virheestä johtuva olennainen virheellisyys tai noudattamatta jättäminen jää
havaitsematta, sillä petokseen voi liittyä epärehellistä yhteistoimintaa,
väärennöksiä, tahallisia tietojen poisjättämisiä, väärien tietojen antamisia tai
sisäisten kontrollien sivuuttamisia.

—

muodostaa käsitys tilintarkastuksen kannalta relevanteista sisäisistä kontrolleista,
jotta se voi suunnitella olosuhteisiin nähden asianmukaisia
tilintarkastustoimenpiteitä. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole antaa lausuntoa
sisäisten kontrollien vaikuttavuudesta.

—

arvioida sovellettujen tilinpäätösperiaatteiden asianmukaisuutta ja toimivan
johdon esittämien kirjanpidollisten arvioiden ja niihin liittyvien tilinpäätöksessä
esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

—

tehdä johtopäätöksensä siitä, onko toimiva johto soveltanut asianmukaisesti
toiminnan jatkuvuuteen perustuvaa kirjanpitokäsittelyä; lisäksi tehdä
hankkimansa tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätökset siitä, onko
olemassa olennaista epävarmuutta sellaisista tapahtumista tai olosuhteista, jotka
saattavat antaa merkittävää aihetta epäillä yhteisyrityksen kykyä jatkaa
toimintaansa. Jos tilintarkastustuomioistuin toteaa, että olennaista epävarmuutta
on havaittavissa, sen on kiinnitettävä tarkastuskertomuksessaan lukijan huomio
asianomaisiin tilinpäätöksessä esitettyihin tietoihin tai annettava mukautettu
lausunto, jos tiedot ovat puutteellisia. Tilintarkastustuomioistuimen
johtopäätökset perustuvat tarkastuskertomuksen laatimisajankohtaan mennessä
saatuun tilintarkastusevidenssiin. Tulevaisuuden tapahtumat tai olosuhteet
saattavat kuitenkin johtaa siihen, että yhteisö ei pysty jatkamaan toimintaansa.

—

arvioida vuotuisen tilinpäätöksen yleinen esittämistapa, rakenne, sisältö ja
liitetiedot sekä se, kuvastaako tilinpäätös oikeellisesti sen perustana olevia toimia
ja tapahtumia.
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—

hankkia tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa tarkastusevidenssiä
yhteisyritysten taloudellisista tiedoista, jotta se voi esittää lausunnon
tilinpäätöksistä ja niiden perustana olevista toimista. Tilintarkastustuomioistuin
vastaa tarkastustyön ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Se vastaa yksin
tarkastuslausunnoistaan.

—

ottaa EU:n varainhoitoasetuksen 70 artiklan 6 kohdan mukaisesti 19 huomioon
riippumattoman ulkopuolisen tarkastajan tekemä, yhteisyritysten tilejä koskeva
tarkastustyö.

3.1.9.

Tilintarkastustuomioistuin ilmoittaa toimivalle johdolle muun muassa
tarkastuksen suunnitellun laajuuden ja ajoituksen sekä merkittävät
tarkastushavainnot, mukaan lukien tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksensa aikana
havaitsemat mahdolliset merkittävät puutteet sisäisissä kontrolleissa.

3.1.10. Tilintarkastustuomioistuin määrittää yhteisyrityksille ilmoitetuista

seikoista ne, jotka tarkastuksen kohteena olevana varainhoitovuonna ovat olleet
merkittävimpiä tilinpäätöksen tarkastuksessa. Tilintarkastustuomioistuin kuvaa kyseisiä
seikkoja tarkastuskertomuksessaan, ellei säädös tai määräys estä asianomaisten
tietojen julkistamista tai – erittäin harvinaisissa olosuhteissa –
tilintarkastustuomioistuin totea, että asianomaista seikkaa ei ole syytä julkaista
kertomuksessa, koska julkaisemisesta aiheutuvien kielteisten seurausten voitaisiin
kohtuudella olettaa olevan suurempia kuin tietojen julkaisemisesta yleisen edun
kannalta saatava hyöty.

19

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046 (EUVL L 193,
30.7.2018, s. 1).
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EU:n puiteohjelmia toteuttavat
yhteisyritykset
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3.2. Yhtenäisen eurooppalaisen
ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan
tutkimushanketta koskeva yhteisyritys
(SESAR)
Johdanto

3.2.1.

Brysselissä sijaitseva Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen
hallinnan tutkimus- ja kehittämishankkeesta vastaava SESAR-yhteisyritys perustettiin
helmikuussa 2007 kahdeksaksi vuodeksi 20 (SESAR 1). Kesäkuussa 2014 neuvosto muutti
perustamisasetusta ja jatkoi yhteisyrityksen toiminnan kestoa 31. joulukuuta 2024
saakka 21 (SESAR 2020).

3.2.2.

Yhteisyritys on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus, joka vastaa
nykyaikaistetun ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (Air Traffic Management, ATM)
kehittämisestä Euroopassa. Yhteisyrityksen perustajaosakkaita ovat Euroopan unioni
(EU), jota edustaa Euroopan komissio (liikenteen ja liikkumisen pääosasto, PO MOVE),
sekä Euroopan lennonvarmistusjärjestö (Eurocontrol)22. Vuonna 2015 esitetyn
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella yhteisyrityksen osakkaiksi valittiin 19 julkista
ja yksityistä ilmailualan toimijaa. Näiden joukossa on esimerkiksi ilma-alusten

20

Neuvoston asetus (EY) N:o 219/2007, annettu 27 päivänä helmikuuta 2007, yhteisyrityksen
perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän
(SESAR) kehittämiseksi (EUVL L 64, 2.3.2007, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1361/2008 (EUVL L 352, 31.12.2008, s. 12).

21

Neuvoston asetus (EU) N:o 721/2014, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2014, yhteisyrityksen
perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän
(SESAR) kehittämiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 219/2007 muuttamisesta
yhteisyrityksen voimassaolon jatkamiseksi vuoteen 2024 (EUVL L 192, 1.7.2014, s. 1).

22

Eurocontrol on 41 osakasvaltion omistama kansainvälinen organisaatio. EU on delegoinut
osan yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevien asetustensa mukaisista tehtävistä
Eurocontrolille, josta on tämän myötä tullut lennonjohdon koordinoinnin ja suunnittelun
keskusorganisaatio koko Euroopassa. EU on allekirjoittanut Eurocontrolia koskevan
sopimuksen, ja kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat Eurocontrolin osakkaita.
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valmistajia, maassa ja ilmassa käytettävien laitteiden valmistajia,
lennonvarmistuspalvelujen tarjoajia sekä lentoasemapalvelujen tarjoajia.

3.2.3.

Taulukossa 3.2.1 esitetään yhteisyrityksen avainluvut 23.

Taulukko 3.2.1 – Yhteisyrityksen avainluvut
2020

2019

Talousarvion uudet maksumäärärahat (miljoonaa euroa)

119,5

125,7

Talousarvion uudet maksusitoumusmäärärahat
(miljoonaa euroa)

151,3

119,6

Käytettävissä olevat maksumäärärahat (miljoonaa
euroa) (1)

179,2

183,3

Käytettävissä olevat maksusitoumusmäärärahat
(miljoonaa euroa) (1)

163,2

161,0

38

40

Henkilöstö yhteensä 31. joulukuuta (2)
(1)

Käytettävissä olevat määrärahat sisältävät aiempien vuosien käyttämättömät
määrärahat, jotka yhteisyritys on ottanut kuluvan varainhoitovuoden talousarvioon,
sekä käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja uudelleen seuraavalle vuodelle
kohdennetut määrärahat.

(2)

Virkamiehiä, väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja
kansallisia asiantuntijoita.

Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot.

Tarkastuslausuman perustana olevat tiedot

3.2.4.

Tilintarkastustuomioistuimen valitsema tarkastustapa käsittää analyyttiset
tarkastustoimenpiteet, tapahtumien suoran testaamisen yhteisyrityksen ja
edunsaajien tasolla sekä yhteisyrityksen valvontajärjestelmien keskeisten kontrollien
arvioinnin. Tämän työn tulosten lisäksi hyödynnettiin muiden tarkastajien työhön
perustuvaa evidenssiä ja analysoitiin yhteisyrityksen toimivan johdon toimittamat
tiedot.

23

Lisätietoja yhteisyrityksen toimivaltuuksista ja toiminnasta esitetään sen sivustolla
osoitteessa www.sesarju.eu.
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3.2.5.

Lausunnon perusteluja, toimivan johdon ja hallintoelinten velvollisuuksia
sekä tarkastajan velvollisuuksia tilien ja niiden perustana olevien toimien
tarkastamisen yhteydessä kuvataan kertomuksen osassa 3.1. Allekirjoitus sivulla 164
on erottamaton osa lausuntoa.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma
Euroopan parlamentille ja neuvostolle – riippumattoman
tarkastajan kertomus

Lausunto
3.2.6.

Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut

a)

yhteisyrityksen tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat 24 ja
kertomukset talousarvion toteuttamisesta 25 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä
varainhoitovuodelta, ja

b)

tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklan mukaisesti.

Tilien luotettavuus
Lausunto tilien luotettavuudesta

3.2.7.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että yhteisyrityksen tilinpäätös
31. joulukuuta 2020 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta
osiltaan oikeat ja riittävät tiedot yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta
31. päivältä joulukuuta 2020 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja
nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä
varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän

24

Tilinpäätöslaskelmat sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman,
nettovarallisuuden muutoksia koskevan laskelman sekä yhteenvedon keskeisistä
tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot.

25

Kertomukset talousarvion toteuttamisesta käsittävät kertomukset, joissa on aggregoitu
kaikki talousarviotapahtumat, ja talousarvion liitetiedot.
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vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. Kirjanpitosäännöt perustuvat
kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin.

Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus
(sääntöjenmukaisuus)
Tulot
Lausunto tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

3.2.8.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2020
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat tulot ovat kaikilta
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

Maksut
Lausunto tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

3.2.9.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2020
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat maksut ovat kaikilta
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

3.2.10. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa kyseenalaiseksi.

Huomautukset seitsemännen puiteohjelman talousarvion
toteuttamisesta

3.2.11. SESAR 1 -ohjelma päätettiin virallisesti vuonna 2016, ja vuonna 2020

saatiin päätökseen viimeiset edunsaajille suoritetut takaisinmaksut, joilla korvattiin
seitsemännen puiteohjelman hankkeisiin liikaa maksetut käteisrahoitusosuudet.

3.2.12. Taulukossa 3.2.2 esitetään yleiskatsaus osakkaiden

SESAR 1 -yhteisyritykseen suorittamista rahoitusosuuksista (tilanne vuoden 2020
lopussa).
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Taulukko 3.2.2 – Osakkaiden rahoitusosuudet SESAR 1 -yhteisyritykseen
(miljoonaa euroa)
Osakkaiden rahoitusosuudet
(perustamisasetuksen mukaan)
Osakkaat
EU (PO Move)
Eurocontrol
Yksityiset osakkaat
Yhteensä

Yhteisyrityksen Täydentävät
toimet
toimet (1)
700,0
700,0
584,3
1 984,3

Ei relevantti
Ei relevantti
Ei relevantti
Ei relevantti

Osakkaiden rahoitusosuudet
(tilanne 31.12.2020)

Yhteensä
700,0
700,0
584,3
1 984,3

Käteissuoritukset
610,2
133,0
23,7
766,9

Validoidut
luontoissuoritukset

Validoimattomat
raportoidut
luontoissuoritukset

0,0
422,9
512,6
935,5

Luontoissuoritukset
täydentäviin
toimiin

0,0
0,0
0,0
0,0

Yhteensä

Ei relevantti
Ei relevantti
Ei relevantti
Ei relevantti

610,2
555,9
536,3
1 702,4

(1) Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus ei kata täydentäviä toimia.

Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot.

Huomautukset Horisontti 2020 -puiteohjelman talousarvion
toteuttamisesta

3.2.13. Taulukossa 3.2.3 esitetään yleiskatsaus osakkaiden

SESAR 2020 -yhteisyritykseen suorittamista rahoitusosuuksista (tilanne vuoden 2020
lopussa).

Taulukko 3.2.3 – Osakkaiden rahoitusosuudet
SESAR 2020 -yhteisyritykseen (miljoonaa euroa)
Osakkaiden rahoitusosuudet
(perustamisasetuksen mukaan)
Osakkaat
EU (PO Move)
Eurocontrol
Yksityiset osakkaat
Yhteensä

Yhteisyrityksen Täydentävät
toimet
toimet (1)
585,0
500,0
500,0
1 585,0

Ei relevantti
Ei relevantti
Ei relevantti
Ei relevantti

Osakkaiden rahoitusosuudet
(tilanne 31.12.2020)

Yhteensä
585,0
500,0
500,0
1 585,0

Käteissuoritukset
441,6
14,9
6,6
463,1

Validoidut
luontoissuoritukset
0,0
186,3
150,5
336,8

Validoimattomat
raportoidut
luontoissuoritukset
0,0
51,4
41,8
93,2

Luontoissuoritukset
täydentäviin
toimiin

Yhteensä

Ei relevantti
Ei relevantti
Ei relevantti
Ei relevantti

441,6
252,6
198,9
893,1

(1) Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus ei kata täydentäviä toimia.

Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot.

3.2.14. Käyttöaste niissä vuoden 2020 määrärahoissa, jotka olivat yhteisyrityksen

käytettävissä Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeisiin, oli
maksusitoumusmäärärahojen osalta 87,1 prosenttia ja maksumäärärahojen osalta
81,9 prosenttia.

3.2.15. Tammikuussa 2020 yhteisyritys sai liikenteen ja liikkumisen pääosastolta

kuusi miljoonaa euroa lisää Verkkojen Eurooppa -välineen varoja Euroopan
avaruusjärjestön kanssa tehdyn delegointisopimuksen mukaisesti (toinen ja viimeinen
erä). Yhteisyritys ei kuitenkaan ole kirjannut saamiaan Verkkojen Eurooppa -välineen
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varoja vuoden 2020 talousarvioon lisätalousarvion avulla, eikä se myöskään ole
ottanut näitä varoja huomioon suunnitellessaan budjettikohdan 3700 tosiasiallisia
tarpeita. Näin ollen budjettikohtaan 3700 käytettävissä olevista yhteensä
36,8 miljoonan euron maksumäärärahoista yhteisyritys oli käyttänyt vuoden 2020
loppuun mennessä vain 21,2 miljoonaa euroa (58 prosenttia).

Huomautukset sisäisistä kontrolleista

3.2.16. Yhteisyritys on ottanut käyttöön luotettavat rahoitusta ja operatiivista

toimintaa koskevat ennakkotarkastusmenettelyt, jotka perustuvat
asiakirjatarkastuksiin. Yhteisyritys pani vuonna 2020 täytäntöön komission uuden
sisäisen valvonnan kehyksen, joka perustuu 17:ään sisäisen valvonnan periaatteeseen.
Sisäisen valvonnan kehyksen edellyttämää vuotuista itsearviointia ja valvontatoimien
vaikuttavuuden seurantaa silmällä pitäen yhteisyritys kehitti relevantit indikaattorit
kaikkia sisäisen valvonnan periaatteita ja niihin liittyviä ominaisuuksia varten.

3.2.17. Horisontti 2020 -puiteohjelman maksuihin kohdistettavista

jälkitarkastuksista vastaa komission yhteinen tarkastus (Common Audit Service, CAS).
Vuoden 2020 loppuun mennessä tehtyjen jälkitarkastusten tulosten perusteella
yhteisyritys raportoi Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeiden edustavaksi
virhetasoksi 3,46 prosenttia ja jäännösvirhetasoksi 1,00 prosenttia (selvitetyt
ennakkomaksut ja loppumaksut) 26. Komissio totesi Horisontti 2020 -puiteohjelmaa
koskevassa asetusehdotuksessaan 27, että ”[…] Horisontti 2020 -puiteohjelman
mukaisissa tutkimusmenoissa 2–5 prosentin vuotuinen virheriski on realistinen tavoite,
kun otetaan huomioon tarkastusten kustannukset, sääntöjen monimutkaisuuden
vähentämiseksi ehdotetut yksinkertaistamistoimenpiteet ja tutkimushankkeiden
kustannusten korvaamiseen liittyvä toiminnan luonteesta johtuva riski. Lopullisena
tavoitteena on, että jäännösvirhetaso on mahdollisimman lähellä kahta prosenttia
ohjelmien päättyessä, kun kaikkien tarkastusten, korjausten ja
takaisinperintätoimenpiteiden rahoitusvaikutukset on otettu huomioon.”

26

SESAR-yhteisyrityksen konsolidoitu vuotuinen toimintakertomus 2020, kohta 2.7.4.

27

COM(2011) 809 final.
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3.2.18. Osana toimintaan liittyviin maksuihin kohdistettavien kontrollien

tarkastusta tilintarkastustuomioistuin poimi ja tarkasti satunnaisotoksen, joka koostui
Horisontti 2020 -puiteohjelman maksuista lopullisille edunsaajille vuonna 2020.
Tarkastuksen tarkoituksena oli saada vahvistus jälkitarkastuksissa havaituille
virhetasoille 28. Näissä yksityiskohtaisissa tarkastuksissa ei havaittu, että otokseen
kuuluneisiin yhteisyrityksen edunsaajiin olisi liittynyt raportoimista edellyttäviä virheitä
tai valvontapuutteita.

Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta

3.2.19. Liitteessä on yhteenveto korjaavista toimenpiteistä, jotka yhteisyritys on

toteuttanut Euroopan tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina esittämien
huomautusten perusteella.

28

Edunsaajien tasolla testatuissa avustusten maksutapahtumissa kvantitatiivisesti
ilmaistavissa olevien virheiden raportointikynnys on yksi prosentti tarkastetuista kuluista.
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Liite – Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta
Vuosi

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kommentit

2018

Vuoden 2018 lopussa, SESAR 1 -ohjelman ollessa päätösvaiheessa, yhteisyrityksellä oli
edelleen 61,4 miljoonaa euroa avoimia maksusitoumuksia. Koska ohjelma päätettiin
vuoden 2016 lopussa ja viimeinen avustusmaksu suoritettiin vuoden 2017 lopussa, nämä
yhteisyritykselle osoitetut resurssit eivät tule täysimääräisesti hyödynnetyiksi.

2019

SESAR 1 -ohjelmaan liikaa maksetut käteisrahoitusosuudet olivat vuoden 2019 lopussa
30,7 miljoonaa euroa. Yhteisyrityksen kirjanpitotietojen mukaan tämä määrä on maksettava
takaisin yhteisyrityksen osakkaille seuraavasti: 23,8 miljoonaa euroa komissiolle,
4,8 miljoonaa euroa Eurocontrolille ja 2,1 miljoonaa euroa teollisuutta edustaville osakkaille.
Koska ei ole olemassa mitään käytännöllistä ratkaisua, jolla nämä varat voitaisiin maksaa
takaisin aiemmin, kyseinen määrä jää yhteisyritykselle eikä sitä käytetä tutkimushankkeisiin.
Tämä on moitteettoman varainhoidon periaatteen vastaista.

Korjaavan toimenpiteen
tilanne
(Toteutettu / Käynnissä /
Tekemättä / Ei relevantti)
Ei relevantti

Pantu kokonaan täytäntöön
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Vuosi

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kommentit

Korjaavan toimenpiteen
tilanne
(Toteutettu / Käynnissä /
Tekemättä / Ei relevantti)

2019

Yhteisyrityksen on pantava täytäntöön komission uusi sisäisen valvonnan kehys, jonka
perustana on 17 sisäisen valvonnan periaatetta. Vuoden 2019 loppuun mennessä yhteisyritys
oli jo saanut valmiiksi tämänhetkiseen sisäisen valvonnan järjestelmään perustuvan
puuteanalyysin sekä määritellyt indikaattoreita useimpien uusien sisäisen valvonnan
periaatteiden ja niiden erityispiirteiden osalta. Useimmat näistä indikaattoreista kuitenkin
kuvasivat kontrollitoiminnon olemassaoloa eivätkä niinkään sen vaikuttavuutta.
Yhteisyrityksen on kehitettävä vielä lisää keskeisiin valvontamenettelyihin liittyviä
indikaattoreita, jotta se kykenisi arvioimaan kontrollitoimintojensa vaikuttavuutta ja
havaitsemaan valvonnan heikkouksia.

Toteutettu
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Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan tutkimushanketta
koskeva yhteisyritys (SESAR)

Yhteisyrityksen vastaus
3.2.15
SESAR-yhteisyritys on samaa mieltä huomautuksesta, mutta haluaa painottaa, että
tilintarkastustuomioistuimen mainitsemat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot on
käytetty yksinomaan niihin liittyvien Euroopan komissiolta saatujen tehtävien
rahoittamiseen, kuten on vahvistettu U-Space-delegointisopimuksessa, jonka viite on
MOVE/E3/DA/2017-564/SI2.771 010 (allekirjoitettu 13.12.2017).
SESAR-yhteisyritys raportoi vuosittain toimista, joita on toteutettu U-Spacedelegointisopimuksen täytäntöönpanemiseksi edellä mainitun delegointisopimuksen
21.1 artiklan mukaisesti. Vuotuinen täytäntöönpanokertomus toimitetaan Euroopan
komissiolle ja Euroopan parlamentille, ja sitä seurataan tarkasti erillisillä ja erityisillä
rahavirtalaskelmilla. Lisäksi SESAR-yhteisyrityksen vuotuiseen konsolidoituun
toimintakertomukseen sisältyy erillinen luku, joka koskee U-Space-toimien
toteuttamista.
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3.3. Clean Sky -yhteisyritys
Johdanto

3.3.1.

Brysselissä sijaitseva Clean Sky -yhteisyritys perustettiin joulukuussa 2007
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman yhteyteen ilmailualan yhteisen teknologiaaloitteen toteuttamiseksi. Yhteisyritys perustettiin kymmenen vuoden ajaksi (Clean
Sky 1) 29. Neuvosto jatkoi 6. toukokuuta 2014 yhteisyrityksen toiminnan kestoa
31. joulukuuta 2024 saakka 30 (Clean Sky 2).

3.3.2.

Yhteisyritys on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuva
ilmailualan tutkimusta ja innovointia edistävä elin. Yhteisyrityksen perustajaosakkaita
ovat uuden asetuksen mukaisesti Euroopan unioni, jota edustaa komissio (tutkimuksen
ja innovoinnin pääosasto, PO RTD), sekä yksityiset osakkaat. Viimeksi mainittuihin
kuuluvat teollisuutta edustavat vetäjät ja assosiaatiojäsenet integroitujen
teknologioiden demonstraatiotoimista (Integrated Technology Demonstrators, ITD),
innovatiivisten ilma-alusten demonstraatioalustaa koskevista toimista (Innovative
Aircraft Demonstrator Platforms, IADP) ja poikittaistoimista (Transverse Areas, TA).
Lisäksi yhteisyritys tekee yhteistyötä teollisuutta edustavien ydinkumppaneiden
kanssa, jotka on valittu kilpailuun perustuvien avoimien pyyntöjen kautta 31. Näille

29

Neuvoston asetus (EY) N:o 71/2008, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, Clean
Sky -yhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 30, 4.2.2008, s. 1).

30

Neuvoston asetus (EU) N:o 558/2014, annettu 6 päivänä toukokuuta 2014, Clean Sky 2
-yhteisyrityksestä (EUVL L 169, 7.6.2014, s. 77).

31

Vuonna 2008 yhteisyrityksen ensimmäiseen vaiheeseen (Clean Sky 1 -ohjelma) liittyi 16
vetäjää ja 66 assosiaatiojäsentä. Neuvoston asetuksen (EU) N:o 558/2014 liitteenä olevan
yhtiöjärjestyksen 4 artiklan 6 kohdan mukaan Clean Sky -yhteisyrityksen ensimmäisen
vaiheen assosiaatiojäsenet säilyttävät asemansa siihen saakka, kunnes tutkimustoimet,
joihin ne osallistuvat, päättyvät, ja enintään 31. joulukuuta 2017 saakka. Sen jälkeen kun
vuonna 2016 käynnistetty neljäs ydinkumppaneille tarkoitettu ehdotuspyyntö oli saatu
päätökseen, yhteisyritys toteutti vuonna 2017 osakkaiden valinta- ja liittymismenettelyn,
jonka tuloksena yhteensä yli 230 oikeussubjektia osallistuu Clean Sky 2 -ohjelmaan.
Osallistujiin kuuluvat valitut 16 vetäjää yhdessä sidosyhteisöjensä ja vetäjiin yhteydessä
olevien kolmansien osapuolten kanssa sekä valitut ydinkumppanit yhdessä
sidosyhteisöjensä ja ydinkumppaneihin yhteydessä olevien kolmansien osapuolten kanssa.
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kumppaneille myönnettiin yksityisten osakkaiden asema Clean Sky 2 -yhteisyrityksen
perustamisasetuksessa.

3.3.3.

Taulukossa 3.3.1 esitetään yhteisyrityksen avainluvut 32.

Taulukko 3.3.1 – Yhteisyrityksen avainluvut
2020

2019

Talousarvion uudet maksumäärärahat (miljoonaa euroa)

315,6

327,8

Talousarvion uudet maksusitoumusmäärärahat
(miljoonaa euroa)

315,7

294,9

Käytettävissä olevat maksumäärärahat (miljoonaa
euroa) (1)

356,6

341,4

Käytettävissä olevat maksusitoumusmäärärahat
(miljoonaa euroa) (1)

346,7

305,8

43

42

Henkilöstö yhteensä 31. joulukuuta (2)
(1)

Käytettävissä olevat määrärahat sisältävät aiempien vuosien käyttämättömät
määrärahat, jotka yhteisyritys on ottanut kuluvan varainhoitovuoden talousarvioon,
sekä käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja uudelleen seuraavalle vuodelle
kohdennetut määrärahat.

(2)

Virkamiehiä, väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja
kansallisia asiantuntijoita.

Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot.

Tarkastuslausuman perustana olevat tiedot

3.3.4.

Tilintarkastustuomioistuimen valitsema tarkastustapa käsittää analyyttiset
tarkastustoimenpiteet, tapahtumien suoran testaamisen yhteisyrityksen ja
edunsaajien tasolla sekä yhteisyrityksen valvontajärjestelmien keskeisten kontrollien
arvioinnin. Tämän työn tulosten lisäksi hyödynnettiin muiden tarkastajien työhön
perustuvaa evidenssiä ja analysoitiin yhteisyrityksen toimivan johdon toimittamat
tiedot.

32

Lisätietoja yhteisyrityksen toimivaltuuksista ja toiminnasta esitetään sen sivustolla
osoitteessa www.cleansky.eu.
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3.3.5.

Lausunnon perusteluja, toimivan johdon ja hallintoelinten velvollisuuksia
sekä tarkastajan velvollisuuksia tilien ja niiden perustana olevien toimien
tarkastamisen yhteydessä kuvataan kertomuksen osassa 3.1. Allekirjoitus sivulla 164
on erottamaton osa lausuntoa.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma
Euroopan parlamentille ja neuvostolle – riippumattoman
tarkastajan kertomus

Lausunto
3.3.6.

Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut

a)

yhteisyrityksen tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat 33 ja
kertomukset talousarvion toteuttamisesta 34 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä
varainhoitovuodelta, ja

b)

tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklan mukaisesti.

Tilien luotettavuus
Lausunto tilien luotettavuudesta

3.3.7.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että yhteisyrityksen tilinpäätös
31. joulukuuta 2020 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta
osiltaan oikeat ja riittävät tiedot yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta
31. päivältä joulukuuta 2020 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja
nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä
varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän

33

Tilinpäätöslaskelmat sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman,
nettovarallisuuden muutoksia koskevan laskelman sekä yhteenvedon keskeisistä
tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot.

34

Kertomukset talousarvion toteuttamisesta käsittävät kertomukset, joissa on aggregoitu
kaikki talousarviotapahtumat, ja talousarvion liitetiedot.
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vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. Kirjanpitosäännöt perustuvat
kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin.

Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus
(sääntöjenmukaisuus)
Tulot
Lausunto tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

3.3.8.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2020
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat tulot ovat kaikilta
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

Maksut
Lausunto tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

3.3.9.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2020
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat maksut ovat kaikilta
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

3.3.10. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa kyseenalaiseksi.

Huomautukset seitsemännen puiteohjelman talousarvion
toteuttamisesta

3.3.11. Taulukossa 3.3.2 esitetään yleiskatsaus osakkaiden Clean

Sky 1 -yhteisyritykseen suorittamista rahoitusosuuksista (tilanne vuoden 2020
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lopussa). Vuonna 2020 osakkaiden rahoitusosuudet seitsemänteen puiteohjelmaan
eivät muuttuneet.

Taulukko 3.3.2 – Osakkaiden rahoitusosuudet Clean
Sky 1 -yhteisyritykseen (miljoonaa euroa)
Osakkaiden rahoitusosuudet
(perustamisasetuksen ja oikeudellisten
päätösten mukaan)
Osakkaat
EU (PO RTD)
Yksityiset osakkaat
Yhteensä

Yhteisyrityksen Täydentävät
toimet
toimet (1)
800,0
600,0
1 400,0

Ei relevantti
Ei relevantti
Ei relevantti

Yhteensä
800,0
600,0
1 400,0

Osakkaiden rahoitusosuudet
(tilanne 31.12.2020)
Käteissuoritukset
800,0
14,9
814,9

Validoimattomat
raportoidut
luontoissuoritukset
0,0
0,0
593,0
0,0
593,0
0,0

Validoidut
luontoissuoritukset

Luontoissuoritukset
täydentäviin
toimiin

Yhteensä

Ei relevantti
Ei relevantti
Ei relevantti

800,0
607,9
1 407,9

(1) Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus ei kata täydentäviä toimia.

Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot.

Huomautukset Horisontti 2020 -puiteohjelman talousarvion
toteuttamisesta

3.3.12. Taulukossa 3.3.3 esitetään yleiskatsaus osakkaiden Clean

Sky 2 -yhteisyritykseen suorittamista rahoitusosuuksista (tilanne vuoden 2020
lopussa).

Taulukko 3.3.3 – Osakkaiden rahoitusosuudet Clean
Sky 2 -yhteisyritykseen (miljoonaa euroa)
Osakkaiden rahoitusosuudet
(perustamisasetuksen ja oikeudellisten
päätösten mukaan)
Osakkaat
EU (PO RTD)
Yksityiset osakkaat
Yhteensä

Yhteisyrityksen Täydentävät
toimet
toimet (1)
1 755,0
1 228,5
2 983,5

0,0
965,3
965,3

Yhteensä
1 755,0
2 193,8
3 948,8

Osakkaiden rahoitusosuudet
(tilanne 31.12.2020)
Käteissuoritukset
1 451,0
23,1
1 474,1

Validoimattomat
raportoidut
luontoissuoritukset
Ei relevantti
Ei relevantti
581,3
136,3
581,3
136,3

Validoidut
luontoissuoritukset

Luontoissuoritukset
täydentäviin
toimiin
Ei relevantti
1 144,2
1 144,2

Yhteensä
1 451,0
1 884,9
3 335,9

(1) Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus ei kata täydentäviä toimia.

Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot.

3.3.13. Yhteisyrityksen Horisontti 2020 -hankkeisiin käytettävissä olevien

vuoden 2020 maksumäärärahojen kohdalla ilmeni, että avustussopimusten tekeminen
kumppanien kanssa hidastui ja että osakkaiden kanssa tehtyjen vuosien 2018–2019
avustussopimusten täytäntöönpano jäi vajavaiseksi covid-19-pandemian vuoksi.
Täytäntöönpanon vaillinaisuuden seurauksena perittiin takaisin merkittäviä määriä
liikaa suoritettuja ennakkomaksuja, mikä puolestaan nosti toimintaan tarkoitettujen
maksumäärärahojen (sisäiset käyttötarkoitukseensa sidotut tulot) määrän
22,6 miljoonaan euroon vuonna 2020. Tilanne vaikutti kielteisesti toimintatalousarvion
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toteutusasteeseen, joka oli 82,6 prosenttia vuoden 2020 lopussa (2019:
97,2 prosenttia). Lisäksi yhteisyritys ei vastoin varainhoitoa koskevia sääntöjään
käyttänyt kokonaisuudessaan edellisten vuosien 13,3 miljoonan euron määrärahoja
(jotka otettiin uudelleen vuoden 2020 toimintatalousarvioon) ennen vuoden 2020
maksumäärärahojen käyttöä.

3.3.14. Yhteisyritys yli kaksinkertaisti infrastruktuuri- ja viestintämenoihinsa
tarkoitetut varainhoitovuoden 2020 maksumäärärahat (noin 1,5 prosenttia
yhteisyrityksen käytettävissä olevien maksumäärärahojen kokonaismäärästä).
Maksumäärärahojen kaksinkertaistaminen ja covid-19-pandemian vaikutus
tietotekniikan, viestinnän, erilaisten tapahtumien ja muiden ulkoisten palvelujen
suunniteltuihin kustannuksiin aiheutti sen, että käyttöaste oli alhainen
(42,7 prosenttia) vuoden 2020 lopussa (2019: 98,7 prosenttia).

Huomautukset sisäisistä kontrolleista

3.3.15. Yhteisyritys on ottanut käyttöön luotettavat rahoitusta ja operatiivista

toimintaa koskevat ennakkotarkastusmenettelyt, jotka perustuvat
asiakirjatarkastuksiin. Yhteisyritys pani vuonna 2020 täytäntöön komission uuden
sisäisen valvonnan kehyksen, jonka perustana on 17 sisäisen valvonnan periaatetta.
Sisäisen valvonnan kehyksen edellyttämää vuotuista itsearviointia ja valvontatoimien
vaikuttavuuden seurantaa silmällä pitäen yhteisyritys kehitti relevantit indikaattorit
kaikkia sisäisen valvonnan periaatteita ja niihin liittyviä ominaisuuksia varten.

3.3.16. Horisontti 2020 -puiteohjelman maksuihin kohdistettavista

jälkitarkastuksista vastaa komission yhteinen tarkastus (Common Audit Service, CAS).
Vuoden 2020 lopussa käytettävissä olleiden jälkitarkastustulosten perusteella
yhteisyritys raportoi, että Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeiden edustava
virhetaso oli 1,60 prosenttia ja jäännösvirhetaso 0,91 prosenttia (selvitetyt
ennakkomaksut ja loppumaksut) 35. Komissio totesi Horisontti 2020 -puiteohjelmaa
koskevassa asetusehdotuksessaan 36, että ”[…] Horisontti 2020 -puiteohjelman
mukaisissa tutkimusmenoissa 2–5 prosentin vuotuinen virheriski on realistinen tavoite,
kun otetaan huomioon tarkastusten kustannukset, sääntöjen monimutkaisuuden
vähentämiseksi ehdotetut yksinkertaistamistoimenpiteet ja tutkimushankkeiden
kustannusten korvaamiseen liittyvä toiminnan luonteesta johtuva riski. Lopullisena
35

Clean Sky -yhteisyrityksen alustava vuotuinen toimintakertomus 2020, s. 97.

36

COM(2011) 809 final.
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tavoitteena on, että jäännösvirhetaso on mahdollisimman lähellä kahta prosenttia
ohjelmien päättyessä, kun kaikkien tarkastusten, korjausten ja
takaisinperintätoimenpiteiden rahoitusvaikutukset on otettu huomioon.”

3.3.17. Osana toimintaan liittyviin maksuihin kohdistettavien kontrollien

tarkastusta tilintarkastustuomioistuin poimi ja tarkasti satunnaisotoksen, joka koostui
Horisontti 2020 -puiteohjelman maksuista lopullisille edunsaajille vuonna 2020.
Tarkastuksen tarkoituksena oli saada vahvistus jälkitarkastuksissa havaituille
virhetasoille 37. Näissä yksityiskohtaisissa tarkastuksissa ilmeni yhdessä tapauksessa
virhe, jonka arvo oli yli yksi prosenttia tarkastetuista kuluista. Virhe liittyi ilmoitettuihin
henkilöstökuluihin, joissa edunsaaja ei ollut täysin noudattanut hankkeessa
työskenneltävien tuntien enimmäismäärää sellaisen henkilöstön osalta, joka
työskentelee yksinomaan hankkeessa ilman työaikakirjanpitoa.

Muut asiat

3.3.18. Vaikka yhteisyrityksen henkilöstösääntöjen alainen henkilöstö pysyi

määrältään muuttumattomana 42:ssa vuosina 2017–2020, yhteisyritys lisäsi samalla
ajanjaksolla huomattavasti tilapäistyöntekijöiden käyttöä. Tilapäistyöntekijöiden määrä
nousi kolmesta kymmeneen kokoaikavastaavaan, joten osuus kasvoi 8 prosentista
24 prosenttiin suhteessa yhteisyrityksen henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön
määrään. Tilapäisen henkilöstön suorittamat tehtävät eivät kuitenkaan ole
luonteeltaan kertaluonteisia tai tilapäisiä tehtäviä, jotka ovat syntyneet
poikkeuksellisen työmäärän kasvun tai kertaluonteisen toiminnan seurauksena. Ne
ovat sen sijaan luonteeltaan pysyviä (kuten oikeudellisen yksikön assistentti,
sihteeriapu, viestintäassistentti ja hankevastaavan assistentti). Yhteisyrityksen
noudattama käytäntö luo tosiasiallisesti vakinaisia virkoja henkilöstötaulukkoon
sisältyvien virkojen lisäksi. Tämä osoittaa, että yhteisyrityksen henkilöstösääntöjen
alaisen henkilöstön määrä ei riitä yhteisyrityksen tutkimus- ja innovointiohjelman ja
siihen liittyvien työsuunnitelmien toteuttamiseen. Tilanne aiheuttaa myös merkittäviä
riskejä yhteisyritykselle, sillä sen ote keskeisistä osaamisalueista voi heiketä ja
tilivelvollisuus hämärtyä. Lisäksi henkilöstön tehokkuus voi heikentyä, mikä puolestaan
voisi vaikuttaa kielteisesti yhteisyrityksen toiminnan yleiseen tuloksellisuuteen.

37

Edunsaajien tasolla testatuissa avustusten maksutapahtumissa kvantitatiivisesti
ilmaistavissa olevien virheiden raportointikynnys on yksi prosentti tarkastetuista kuluista.
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Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta

3.3.19. Liitteessä on yhteenveto korjaavista toimenpiteistä, jotka yhteisyritys on

toteuttanut Euroopan tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina esittämien
huomautusten perusteella.
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Liite – Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta
Vuosi

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kommentit

Korjaavan toimenpiteen tilanne
(Toteutettu / Käynnissä /
Tekemättä / Ei relevantti)

2019

Osana toimintaan liittyviin maksuihin kohdistettavien kontrollien tarkastusta
tilintarkastustuomioistuin poimi ja tarkasti satunnaisotoksen, joka koostui Horisontti
2020 -puiteohjelman maksuista edunsaajille vuonna 2019. Tarkastuksen tarkoituksena oli
saada vahvistus jälkitarkastuksissa havaituille virhetasoille. Näissä yksityiskohtaisissa
tarkastuksissa paljastui systeemisiä virheitä, jotka liittyivät ilmoitettuihin
henkilöstökuluihin. Pääasiallisia virhelähteitä olivat seuraavat: yksilöllisten työtuntien
käyttäminen, vaikka niiden käyttäminen on kiellettyä silloin kun menoilmoitukset
perustuvat kuukausittaisiin tuntitaksoihin; yksikkökustannusten käyttö muun muassa
sellaisten arviomääräisten erien pohjalta, jotka poikkeavat merkittävästi todellisista
yksikkökustannuksista. Tulokset viittaavat siihen, että virheriski yhteisyrityksessä on
kasvanut. Tämä johtuu siitä, että yhteisyrityksen Horisontti 2020 -hankkeita on panemassa
täytäntöön suuri määrä yksityisiä osakkaita sidosyhteisöineen.

Toteutettu
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Yhteisyrityksen vastaus
3.3.13
Clean Sky 2 -yhteisyrityksellä oli vuoden 2020 alussa vain maksumäärärahoja C1rahoituslähteistä. Vuoden ensimmäisen lisätalousarvion perusteella käyttämättömät
määrärahat otettiin uudelleen käyttöön C2-varoina toukokuussa 2020. Komission
avustusten hallinnointivälineessä ei kuitenkaan asetettu etusijalle C2-varojen käyttöä
ilman manuaalisia toimia kunkin maksun osalta. Näin ollen C1-määrärahat käytettiin
ensin.
CS2-yhteisyritys oli myös suunnitellut käyttävänsä C2-varat osakkaiden kanssa tehtyjen
avustussopimusten lisäennakkomaksujen suorittamiseen vuoden 2020 viimeisinä
kuukausina. Osa näistä maksuista oli kuitenkin lykättävä vuoden 2021 alkuun.
Yhteisyritys ottaa käyttöön lisää seurantatoimia sen varmistamiseksi, että uudelleen
käyttöön otetut varat käytetään ensin.
3.3.18
Clean Sky -yhteisyrityksen on viime vuosina täytynyt jatkuvasti lisätä
tilapäistyöntekijöihin turvautumista jäykän henkilöstötaulukon rajoitusten vuoksi
tehtävämäärän ja työkuorman kasvaessa. Tämän kasvusuuntauksen odotetaan
jatkuvan, sillä yhteisyritys on parhaillaan siirtymässä vaiheeseen, jonka aikana
toteutetaan samanaikaisesti kaksi ohjelmaa – Clean Sky 2 ja uusi puhdasta ilmailua
koskeva ohjelma – mikä johtaa vieläkin suurempaan työmäärään. Henkilöstön
tehokkuuden parantamiseksi toteutettujen toimien lisäksi ainoa keino selviytyä
kasvavasta työmäärästä on turvautua tilapäistyöntekijöihin.
CS2-yhteisyritys on ottanut käyttöön korjaavia toimenpiteitä (kuten asianmukaiset
valvontamekanismit, tilapäistyöntekijöiden tehtävien rajoittaminen muihin kuin
ydintehtäviin ja asianmukaisen koulutuksen ja mentoroinnin varmistaminen). Tämä
tilanne ei kuitenkaan ole optimaalinen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Ratkaisuna
olisi antaa yhteisyritykselle enemmän joustovaraa henkilöstötaulukkoon sisältyvien
sopimussuhteisten toimihenkilöiden määrän suhteen.
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3.4. Innovatiivisia lääkkeitä koskevaa
yhteistä teknologia-aloitetta toteuttava
yhteisyritys (IMI)
Johdanto

3.4.1.

Innovatiivisia lääkkeitä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen
toteuttamiseksi perustettiin joulukuussa 2007 38 kymmenen vuoden ajaksi
eurooppalainen yhteisyritys (IMI 1), jonka toimipaikka on Brysselissä.
Toukokuussa 2014 neuvosto hyväksyi uuden perustamisasetuksen ja jatkoi
yhteisyrityksen toiminnan kestoa 31. joulukuuta 202439 saakka (IMI 2).

3.4.2.

Yhteisyritys on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuva
terveysalan tutkimusta ja innovointia edistävä elin. Yhteisyrityksen perustajaosakkaita
ovat Euroopan unioni, jota edustaa komissio (tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto,
PO RTD), sekä lääketeollisuutta edustava Euroopan lääketeollisuuden yhdistysten liitto
(European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA).

38

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2008, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, yhteisyrityksen
perustamisesta innovatiivisia lääkkeitä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen
toteuttamiseksi (EUVL L 30, 4.2.2008, s. 38).

39

Neuvoston asetus (EU) N:o 557/2014, annettu 6 päivänä toukokuuta 2014, toisen
innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 169,
7.6.2014, s. 54).
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3.4.3.

Taulukossa 3.4.1 esitetään yhteisyrityksen avainluvut 40.

Taulukko 3.4.1 – Yhteisyrityksen avainluvut
2020

2019

Talousarvion uudet maksumäärärahat (miljoonaa euroa)

233,8

200,1

Talousarvion uudet maksusitoumusmäärärahat (miljoonaa
euroa)

260,5

134,1

Käytettävissä olevat maksumäärärahat (miljoonaa
euroa) (1)

241,6

231,3

Käytettävissä olevat maksusitoumusmäärärahat
(miljoonaa euroa) (1)

276,5

261,4

53

53

Henkilöstö yhteensä 31. joulukuuta (2)
(1)

Käytettävissä olevat määrärahat sisältävät aiempien vuosien käyttämättömät
määrärahat, jotka yhteisyritys on ottanut kuluvan varainhoitovuoden talousarvioon,
sekä käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja uudelleen seuraavalle vuodelle
kohdennetut määrärahat.

(2)

Virkamiehiä, väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja
kansallisia asiantuntijoita.

Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot.

Tarkastuslausuman perustana olevat tiedot

3.4.4.

Tilintarkastustuomioistuimen valitsema tarkastustapa käsittää analyyttiset
tarkastustoimenpiteet, tapahtumien suoran testaamisen yhteisyrityksen ja
edunsaajien tasolla sekä yhteisyrityksen valvontajärjestelmien keskeisten kontrollien
arvioinnin. Tämän työn tulosten lisäksi hyödynnettiin muiden tarkastajien työhön
perustuvaa evidenssiä ja analysoitiin yhteisyrityksen toimivan johdon toimittamat
tiedot.

40

Lisätietoja yhteisyrityksen toimivaltuuksista ja toiminnasta esitetään sen sivustolla
osoitteessa www.imi.europa.eu.

94
Innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttava yhteisyritys
(IMI)

3.4.5.

Lausunnon perusteluja, toimivan johdon ja hallintoelinten velvollisuuksia
sekä tarkastajan velvollisuuksia tilien ja niiden perustana olevien toimien
tarkastamisen yhteydessä kuvataan kertomuksen osassa 3.1. Allekirjoitus sivulla 164
on erottamaton osa lausuntoa.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma
Euroopan parlamentille ja neuvostolle – riippumattoman
tarkastajan kertomus

Lausunto
3.4.6.

Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut

a)

yhteisyrityksen tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat 41 ja
kertomukset talousarvion toteuttamisesta 42 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä
varainhoitovuodelta, ja

b)

tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklan mukaisesti.

Tilien luotettavuus
Lausunto tilien luotettavuudesta

3.4.7.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että yhteisyrityksen tilinpäätös
31. joulukuuta 2020 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta
osiltaan oikeat ja riittävät tiedot yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta
31. päivältä joulukuuta 2020 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja
nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä
varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän
41

Tilinpäätöslaskelmat sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman,
nettovarallisuuden muutoksia koskevan laskelman sekä yhteenvedon keskeisistä
tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot.

42

Kertomukset talousarvion toteuttamisesta käsittävät kertomukset, joissa on aggregoitu
kaikki talousarviotapahtumat, ja talousarvion liitetiedot.

95
Innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttava yhteisyritys
(IMI)
vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. Kirjanpitosäännöt perustuvat
kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin.

Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus
(sääntöjenmukaisuus)
Tulot
Lausunto tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

3.4.8.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2020
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat tulot ovat kaikilta
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

Maksut
Lausunto tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

3.4.9.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2020
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat maksut ovat kaikilta
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

3.4.10. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa kyseenalaiseksi.

Huomautukset seitsemännen puiteohjelman talousarvion
toteuttamisesta

3.4.11. Taulukossa 3.4.2 esitetään yleiskatsaus osakkaiden

IMI 1 -yhteisyritykseen suorittamista rahoitusosuuksista (tilanne vuoden 2020
lopussa).
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Taulukko 3.4.2 – Osakkaiden rahoitusosuudet IMI 1 -yhteisyritykseen
(miljoonaa euroa)
Osakkaiden rahoitusosuudet
(perustamisasetuksen mukaan)
Osakkaat
EU (PO RTD)
Yksityiset osakkaat
Yhteensä

Yhteisyrityksen Täydentävät
toimet
toimet (1)
1 000,0
1 000,0
2 000,0

Ei relevantti
Ei relevantti
Ei relevantti

Osakkaiden rahoitusosuudet
(tilanne 31.12.2020)

Yhteensä
1 000,0
1 000,0
2 000,0

Käteissuoritukset
931,1
21,9
953,0

Validoimattomat
raportoidut
luontoissuoritukset
0,0
0,0
737,6
42,2
737,6
42,2

Validoidut
luontoissuoritukset

Luontoissuoritukset
täydentäviin
toimiin
Ei relevantti
Ei relevantti
Ei relevantti

Yhteensä
931,1
801,7
1 732,8

(1) Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus ei kata täydentäviä toimia.

Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot.

3.4.12. Yhteisyritys oli vuoden 2020 lopussa sitonut koko seitsemännen

puiteohjelman allekirjoitettuihin avustussopimuksiin 965,7 miljoonaa euroa, joista
94,5 miljoonaa euroa (10 prosenttia) on vielä maksettava tulevina vuosina.
Yhteisyrityksen vuoden 2020 budjetissa, joka oli käytettävissä seitsemännen
puiteohjelman hankkeisiin, käyttöaste oli maksumäärärahojen osalta 96 prosenttia.

Huomautukset Horisontti 2020 -puiteohjelman talousarvion
toteuttamisesta

3.4.13. Taulukossa 3.4.3 esitetään yleiskatsaus osakkaiden

IMI 2 -yhteisyritykseen suorittamista rahoitusosuuksista (tilanne vuoden 2020
lopussa).

Taulukko 3.4.3 – Osakkaiden rahoitusosuudet IMI 2 -yhteisyritykseen
(miljoonaa euroa)
Osakkaiden rahoitusosuudet
(perustamisasetuksen mukaan)
Osakkaat
EU (PO RTD)
EFPIA
Liitännäiskumppanit
Yhteensä

Yhteisyrityksen Täydentävät
toimet
toimet (1)
1 638,0
1 425,0
213,0
3 276,0

Yhteensä

Ei relevantti
Ei relevantti
Ei relevantti
Ei relevantti

1 638,0
1 425,0
213,0
3 276,0

(1) Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus ei kata täydentäviä toimia.

Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot.

Käteissuoritukset
643,2
20,7
7,1
671,0

Osakkaiden rahoitusosuudet
(tilanne 31.12.2020)
Validoimattomat
LuontoisValidoidut
raportoidut
suoritukset
luontoisluontoistäydentäviin
suoritukset
suoritukset
toimiin
0,0
0,0
Ei relevantti
317,2
207,7
Ei relevantti
35,0
55,3
Ei relevantti
352,2
263,0
Ei relevantti

Yhteensä
643,2
545,6
97,4
1 286,2
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3.4.14. Käyttöaste niissä vuoden 2020 määrärahoissa, jotka olivat yhteisyrityksen

käytettävissä Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeisiin, oli
maksusitoumusmäärärahojen osalta 100 prosenttia ja maksumäärärahojen osalta
99,7 prosenttia.

3.4.15. Yhteisyrityksen hallinnollista talousarviota hallinnoidaan erillisenä

talousarviona, ja edellisten vuosien käyttämättä jääneitä maksumäärärahoja olisi
otettava uudelleen käyttöön vain siinä määrin kuin kuluvan vuoden maksumäärärahat
eivät riitä kattamaan vuoden sopimusvelvoitteita. Yhteisyrityksen käytäntö ottaa
uudelleen käyttöön aiempien vuosien käyttämättä jääneitä maksumäärärahoja määrä,
joka vastaa avoimien hallinnollisten sitoumusten määrää, johtaa käyttämättömien
maksumäärärahojen kertymiseen. Covid-19-pandemian vaikutus suunniteltuihin
menoihin, jotka liittyivät tietotekniikkaan, viestintään, kokouksiin, tapahtumiin ja
muihin palveluihin, voimisti tämän käytännön vaikutusta, mikä johti siihen, että
yhteisyrityksen hallinnollisten määrärahojen käyttöaste jäi alhaiseksi
(infrastruktuurimenot osastossa 2 vastasivat noin kolmea prosenttia yhteisyrityksen
käytettävissä olevien maksumäärärahojen kokonaismäärästä). Hallintobudjetin
käyttöaste oli vuoden 2020 lopussa 51 prosenttia.

Huomautukset sisäisistä kontrolleista

3.4.16. Yhteisyritys on ottanut käyttöön luotettavat rahoitusta ja operatiivista

toimintaa koskevat ennakkotarkastusmenettelyt, jotka perustuvat
asiakirjatarkastuksiin. Yhteisyritys pani vuonna 2018 täytäntöön komission sisäisen
valvonnan kehyksen, jonka perustana on 17 sisäisen valvonnan periaatetta. Sisäisen
valvonnan kehyksen edellyttämää vuotuista itsearviointia ja valvontatoimien
vaikuttavuuden seurantaa silmällä pitäen yhteisyritys kehitti relevantit indikaattorit
kaikkia sisäisen valvonnan periaatteita ja niihin liittyviä ominaisuuksia varten.

3.4.17. Yhteisyritys toimittaa seitsemännen puiteohjelman väli- ja loppumaksujen

jälkitarkastukset edunsaajien luona, kun taas Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeita
koskevien kuluilmoitusten jälkitarkastuksista vastaa komission yhteinen tarkastus
(Common Audit Service, CAS). Vuoden 2020 lopussa käytettävissä olleiden
jälkitarkastustulosten perusteella yhteisyritys raportoi, että seitsemännen
puiteohjelman hankkeiden 43 edustava virhetaso oli 2,16 prosenttia ja jäännösvirhetaso
43

IMI 2 -yhteisyrityksen vuotuinen toimintakertomus 2020, kohta 2.5.2.
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1,14 prosenttia ja Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeiden edustava virhetaso oli
1,13 prosenttia ja jäännösvirhetaso 0,74 prosenttia (selvitetyt ennakkomaksut ja
loppumaksut) 44. Komissio totesi Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevassa
asetusehdotuksessaan 45, että ”[…] Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisissa
tutkimusmenoissa 2–5 prosentin vuotuinen virheriski on realistinen tavoite, kun
otetaan huomioon tarkastusten kustannukset, sääntöjen monimutkaisuuden
vähentämiseksi ehdotetut yksinkertaistamistoimenpiteet ja tutkimushankkeiden
kustannusten korvaamiseen liittyvä toiminnan luonteesta johtuva riski. Lopullisena
tavoitteena on, että jäännösvirhetaso on mahdollisimman lähellä kahta prosenttia
ohjelmien päättyessä, kun kaikkien tarkastusten, korjausten ja
takaisinperintätoimenpiteiden rahoitusvaikutukset on otettu huomioon.”

3.4.18. Osana toimintaan liittyviin maksuihin kohdistettavien kontrollien

tarkastusta tilintarkastustuomioistuin poimi ja tarkasti satunnaisotoksen, joka koostui
Horisontti 2020 -puiteohjelman maksuista lopullisille edunsaajille vuonna 2020.
Tarkastuksen tarkoituksena oli saada vahvistus jälkitarkastuksissa havaituille
virhetasoille 46. Näissä yksityiskohtaisissa tarkastuksissa ilmeni yhdessä tapauksessa
systeeminen virhe, jonka arvo oli yli yksi prosenttia tarkastetuista kuluista. Virhe liittyi
ilmoitettuihin välittömiin kustannuksiin. Edunsaaja ilmoitti virheellisesti muiksi
välittömiksi kustannuksiksi useita välillisiä kustannuseriä, jotka eivät liity suoraan
hankkeeseen. Tällaiset välilliset kustannukset on kuitenkin katettu kiinteällä osuudella,
joka on 25 prosenttia välittömien kustannusten määrästä.

Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta

3.4.19. Liitteessä on yhteenveto korjaavista toimenpiteistä, jotka yhteisyritys on
toteuttanut Euroopan tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina esittämien
huomautusten perusteella.

44

IMI 2 -yhteisyrityksen vuotuinen toimintakertomus 2019, kohta 2.5.2.

45

COM(2011) 809 final.

46

Edunsaajien tasolla testatuissa avustusten maksutapahtumissa kvantitatiivisesti
ilmaistavissa olevien virheiden raportointikynnys on yksi prosentti tarkastetuista kuluista.
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Liite – Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta
Vuosi

2019

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kommentit
IMI-yhteisyritys toteutti useita korjaavia toimenpiteitä, joilla se vuonna 2019 paransi
merkittävästi uusien maksumäärärahojen tarpeeseen liittyvää suunnittelua ja seurantaa.
Yhteisyrityksen oli kuitenkin palautettava 139,1 miljoonaa euroa vuoden 2019
maksusitoumusmäärärahoja EU:n talousarvioon siitä syystä, että vuoden 2019
työsuunnitelmaan sisältyi pienempi määrä ehdotuspyyntöjen aihealueita. Koska
arvioinnista vastaavia asiantuntijoita tarvittiin tästä syystä vähemmän, yhteisyritys käytti
vain 2,8 miljoonaa euroa (49 prosenttia) niistä 5,8 miljoonan euron määrärahoista, jotka
vuonna 2019 olivat käytettävissä infrastruktuurimenoihin (talousarvion osasto 2).

Korjaavan toimenpiteen tilanne
(Toteutettu / Käynnissä /
Tekemättä / Ei relevantti)

Ei relevantti

100
Innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttava yhteisyritys
(IMI)

Yhteisyrityksen vastaus
3.4.15
Vuoden 2020 talousarviosuunnitelma tehtiin jo vuonna 2018 Euroopan komission
tavanomaisen vuotuisen talousarviomenettelyn mukaisesti. Tiukka
talousarviosuunnittelu ja muutosmekanismi eivät mahdollistaneet tarvittavaa
sopeutumista nopeasti muuttuvaan ja epävarmaan tilanteeseen globaalin pandemian
keskellä. Pandemian ja etätyöskentelyn vaikutukset ovat ilmeisiä IMI2-yhteisyrityksen
hallinnollisen talousarvion toteuttamisessa vuoden 2020 lopussa. Epävarmuustekijöitä
ei kuitenkaan voitu hallita yksinkertaisesti pienentämällä talousarviota kesken vuoden.
Vuoden 2019 lopussa käyttämättömiä hallinnon maksumäärärahoja oli 4 miljoonaa euroa,
kun puolestaan C2:ssa vuonna 2020 uudelleen käyttöön otettuja hallinnon
maksumäärärahoja pienennettiin 2,1 miljoonaan euroon ja vain välttämättömimpään
tarpeeseen kattamaan sellaiset edelleen siirretyt maksusitoumukset, jotka oli toteutettava
viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä.
Talousarvion alhainen toteutumisaste osastossa 2 (Infrastruktuurimenot) C1 johtui
pääasiassa covid-19-pandemian vaikutuksesta suunniteltuihin hallinto- ja
hanketapaamisiin, ulkoisiin tilaisuuksiin ja viestintään sekä arvioinnista vastaavien
asiantuntijoiden käytöstä aiheutuneiden kulujen vähenemisestä etätyön vuoksi. Toinen
esimerkki pandemian suuresta vaikutuksesta hallinnollisen talousarvion toteutumiseen on
IMI-sidosryhmäfoorumi. Tapahtumaan on yleensä tullut noin 400 kävijää paikalle. Vuonna
2020 tapahtuma täytyi järjestää verkossa, ja vaikka rekisteröityjä osallistujia oli 954,
suunnitellusta talousarviosta käytettiin hyvin pieni osa.
IMI2-yhteisyritys aikoo siirtää pienemmän summan hallinnon maksumäärärahoja
seuraavalle vuodelle vuonna 2021 kuin vuodelle 2021 siirrettiin osastossa 2. Erotus on
tarkoitus suorittaa kuluvan vuoden talousarviosta (C1 luotot).
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3.5. Polttokenno- ja vety-yhteisyritys
(FCH)
Johdanto

3.5.1.

Polttokenno- ja vety-yhteisyritys perustettiin toukokuussa 2008 Brysseliin
31. joulukuuta 2017 asti kestäväksi ajanjaksoksi 47 (FCH 1). Neuvosto jatkoi
toukokuussa 2014 yhteisyrityksen toiminnan kestoa 31. joulukuuta 2024 saakka 48
(FCH 2).

3.5.2.

Yhteisyritys on julkisen ja yksityisen sektorin välinen kumppanuus
polttokenno- ja vetyteknologiaa koskevan tutkimuksen ja innovoinnin alalla.
Yhteisyrityksen osakkaita ovat Euroopan komission edustama Euroopan unioni,
teollisuusryhmittymä (Hydrogen Europe) ja tutkimusryhmittymä (Hydrogen Europe
Research).

47

Neuvoston asetus (EY) N:o 521/2008, annettu 30 päivänä toukokuuta 2008, polttokenno- ja
vetyteknologian alalla toimivan yhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 153, 12.6.2008,
s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EU) N:o 1183/2011
(EUVL L 302, 19.11.2011, s. 3).

48

Neuvoston asetus (EU) N:o 559/2014, annettu 6 päivänä toukokuuta 2014, toisen
polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 169, 7.6.2014, s. 108).
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3.5.3.

Taulukossa 3.5.1 esitetään yhteisyrityksen avainluvut 49.

Taulukko 3.5.1 – Yhteisyrityksen avainluvut
2020

2019

Talousarvion uudet maksumäärärahat (miljoonaa euroa)

85,4

104,2

Talousarvion uudet maksusitoumusmäärärahat
(miljoonaa euroa)

86,3

87,1

Käytettävissä olevat maksumäärärahat (miljoonaa
euroa) (1)

103,8

113,9

Käytettävissä olevat maksusitoumusmäärärahat
(miljoonaa euroa) (1)

104,2

91,7

29

28

Henkilöstö yhteensä 31. joulukuuta (2)
(1)

Käytettävissä olevat määrärahat sisältävät aiempien vuosien käyttämättömät määrärahat,
jotka yhteisyritys on ottanut kuluvan varainhoitovuoden talousarvioon, sekä
käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja uudelleen seuraavalle vuodelle kohdennetut
määrärahat.

(2)

Virkamiehiä, väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja kansallisia
asiantuntijoita.

Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot.

Tarkastuslausuman perustana olevat tiedot

3.5.4.

Tilintarkastustuomioistuimen valitsema tarkastustapa käsittää analyyttiset
tarkastustoimenpiteet, tapahtumien suoran testaamisen yhteisyrityksen ja
edunsaajien tasolla sekä yhteisyrityksen valvontajärjestelmien keskeisten kontrollien
arvioinnin. Tämän työn tulosten lisäksi hyödynnettiin muiden tarkastajien työhön
perustuvaa evidenssiä ja analysoitiin yhteisyrityksen toimivan johdon toimittamat
tiedot.

3.5.5.

Lausunnon perusteluja, toimivan johdon ja hallintoelinten velvollisuuksia
sekä tarkastajan velvollisuuksia tilien ja niiden perustana olevien toimien
tarkastamisen yhteydessä kuvataan kertomuksen osassa 3.1. Allekirjoitus sivulla 164
on erottamaton osa lausuntoa.

49

Lisätietoja yhteisyrityksen toimivaltuuksista ja toiminnasta esitetään sen sivustolla
osoitteessa www.fch.europa.eu.
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Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma
Euroopan parlamentille ja neuvostolle – riippumattoman
tarkastajan kertomus

Lausunto
3.5.6.

Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut

a)

yhteisyrityksen tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat 50 ja
kertomukset talousarvion toteuttamisesta 51 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä
varainhoitovuodelta, ja

b)

tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklan mukaisesti.

Tilien luotettavuus
Lausunto tilien luotettavuudesta

3.5.7.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että yhteisyrityksen tilinpäätös
31. joulukuuta 2020 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta
osiltaan oikeat ja riittävät tiedot yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta
31. päivältä joulukuuta 2020 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja
nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä
varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän
vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. Kirjanpitosäännöt perustuvat
kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin.

50

Tilinpäätöslaskelmat sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman,
nettovarallisuuden muutoksia koskevan laskelman sekä yhteenvedon keskeisistä
tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot.

51

Kertomukset talousarvion toteuttamisesta käsittävät kertomukset, joissa on aggregoitu
kaikki talousarviotapahtumat, ja talousarvion liitetiedot.
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Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus
(sääntöjenmukaisuus)
Tulot
Lausunto tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

3.5.8.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2020
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat tulot ovat kaikilta
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

Maksut
Lausunto tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

3.5.9.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2020
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat maksut ovat kaikilta
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

3.5.10. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa kyseenalaiseksi.

Huomautukset seitsemännen puiteohjelman talousarvion
toteuttamisesta

3.5.11. Taulukossa 3.5.2 esitetään yleiskatsaus osakkaiden

FCH 1 -yhteisyritykseen suorittamista rahoitusosuuksista (tilanne vuoden 2020
lopussa).
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Taulukko 3.5.2 – Osakkaiden rahoitusosuudet FCH 1 -yhteisyritykseen
(miljoonaa euroa)
Osakkaiden rahoitusosuudet
(perustamisasetuksen ja oikeudellisten
päätösten mukaan)
Osakkaat
EU (PO RTD)
Yksityiset osakkaat
Yhteensä

Yhteisyrityksen Täydentävät
toimet
toimet (1)
470,0
470,0
940,0

Ei relevantti
Ei relevantti
Ei relevantti

Yhteensä
470,0
470,0
940,0

Osakkaiden rahoitusosuudet
(tilanne 31.12.2020)
Käteissuoritukset
407,0
17,9
424,9

Validoimattomat
raportoidut
luontoissuoritukset
19,1
0,0
440,4
0,0
459,5
0,0

Validoidut
luontoissuoritukset

Luontoissuoritukset
täydentäviin
toimiin
Ei relevantti
Ei relevantti
Ei relevantti

Yhteensä
426,1
458,3
884,4

(1) Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus ei kata täydentäviä toimia.

Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot.

3.5.12. Koko seitsemännen puiteohjelman tasolla yhteisyritys oli vuoden 2020

loppuun mennessä sitonut avustussopimuksiin 428,5 miljoonaa euroa, joista noin
7,1 miljoonaa euroa (kaksi prosenttia) on vielä maksettava tulevina vuosina.
Yhteisyrityksen vuoden 2020 budjetissa, joka oli käytettävissä seitsemännen
puiteohjelman hankkeisiin, käyttöaste oli maksumäärärahojen osalta 89 prosenttia.

Huomautukset Horisontti 2020 -puiteohjelman talousarvion
toteuttamisesta

3.5.13. Taulukossa 3.5.3 esitetään yleiskatsaus osakkaiden

FCH 2 -yhteisyritykseen suorittamista rahoitusosuuksista (tilanne vuoden 2020
lopussa).

Taulukko 3.5.3 – Osakkaiden rahoitusosuudet FCH 2 -yhteisyritykseen
(miljoonaa euroa)
Osakkaiden rahoitusosuudet
(perustamisasetuksen ja oikeudellisten
päätösten mukaan)
Osakkaat
EU (PO RTD)
Yksityiset osakkaat
Yhteensä

Yhteisyrityksen Täydentävät
toimet
toimet (1)
665,0
95,0
760,0

0,0
285,0
285,0

Yhteensä
665,0
380,0
1 045,0

Osakkaiden rahoitusosuudet
(tilanne 31.12.2020)
Käteissuoritukset
498,6
8,7
507,3

Validoimattomat
raportoidut
luontoissuoritukset
0,0
0,0
11,9
35,0
11,9
35,0

Validoidut
luontoissuoritukset

Luontoissuoritukset
täydentäviin
toimiin
0,0
1 095,0
1 095,0

Yhteensä
498,6
1 150,6
1 649,2

(1) Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus ei kata täydentäviä toimia.

Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot.

3.5.14. Teollisuutta edustavien osakkaiden operatiivisten toimien 11,9 miljoonan

euron luontoissuoritusten alhainen taso johtuu siitä, että yhteisyritys varmentaa ne
myöhemmin Horisontti 2020 -ohjelmassa, kun hankkeiden loppumaksut suoritetaan ja
on aika antaa todistukset taloutta koskevista selvityksistä.
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3.5.15. Käyttöaste niissä vuoden 2020 määrärahoissa, jotka olivat yhteisyrityksen

käytettävissä Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeisiin, oli
maksusitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen molempien osalta 97 prosenttia.

3.5.16. Yhteisyrityksen hallinnollista talousarviota hallinnoidaan erillisenä

talousarviona, ja edellisten vuosien käyttämättä jääneitä maksumäärärahoja olisi
otettava uudelleen käyttöön vain siinä määrin kuin kuluvan vuoden maksumäärärahat
eivät riitä kattamaan vuoden sopimusvelvoitteita. Yhteisyrityksen käytäntö ottaa
uudelleen käyttöön aiempien vuosien käyttämättä jääneitä maksumäärärahoja määrä,
joka vastaa avoimien hallinnollisten sitoumusten määrää, johtaa käyttämättömien
maksumäärärahojen kertymiseen. CovidD-19-pandemian vaikutus suunniteltuihin
menoihin, jotka liittyivät tietotekniikkaan, viestintään, virkamatkoihin, kokouksiin,
tapahtumiin ja muihin palveluihin, voimisti tämän käytännön vaikutusta, mikä johti
siihen, että yhteisyrityksen hallinnollisten määrärahojen käyttöaste jäi alhaiseksi
(infrastruktuuri- ja viestintämenot osastossa 2 vastasivat noin kolmea prosenttia
yhteisyrityksen käytettävissä olevien maksumäärärahojen kokonaismäärästä).
Hallintobudjetin käyttöaste vuoden 2020 lopussa oli 56 prosenttia.

Huomautukset sisäisistä kontrolleista

3.5.17. Yhteisyritys on ottanut käyttöön luotettavat rahoitusta ja operatiivista

toimintaa koskevat ennakkotarkastusmenettelyt, jotka perustuvat
asiakirjatarkastuksiin. Yhteisyritys pani vuonna 2019 täytäntöön komission sisäisen
valvonnan kehyksen, jonka perustana on 17 sisäisen valvonnan periaatetta. Sisäisen
valvonnan kehyksen edellyttämää vuotuista itsearviointia ja valvontatoimien
vaikuttavuuden seurantaa silmällä pitäen yhteisyritys kehitti relevantit indikaattorit
kaikkia sisäisen valvonnan periaatteita ja niihin liittyviä ominaisuuksia varten.

3.5.18. Yhteisyritys toimittaa seitsemännen puiteohjelman väli- ja loppumaksujen

jälkitarkastukset edunsaajien luona, kun taas Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeita
koskevien kuluilmoitusten jälkitarkastuksista vastaa komission yhteinen tarkastus
(Common Audit Service, CAS). Vuoden 2020 lopussa käytettävissä olleiden
jälkitarkastustulosten perusteella yhteisyritys raportoi, että seitsemännen
puiteohjelman hankkeiden 52 edustava virhetaso oli 1,97 prosenttia ja jäännösvirhetaso
1,01 prosenttia ja Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeiden edustava virhetaso
2,16 prosenttia ja jäännösvirhetaso 1,34 prosenttia (selvitetyt ennakkomaksut ja
52

FCH 2 -yhteisyrityksen vuotuinen toimintakertomus 2020, kohta 4.3.
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loppumaksut) 53. Komissio totesi Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevassa
asetusehdotuksessaan 54, että ”[…] Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisissa
tutkimusmenoissa 2–5 prosentin vuotuinen virheriski on realistinen tavoite, kun
otetaan huomioon tarkastusten kustannukset, sääntöjen monimutkaisuuden
vähentämiseksi ehdotetut yksinkertaistamistoimenpiteet ja tutkimushankkeiden
kustannusten korvaamiseen liittyvä toiminnan luonteesta johtuva riski. Lopullisena
tavoitteena on, että jäännösvirhetaso on mahdollisimman lähellä kahta prosenttia
ohjelmien päättyessä, kun kaikkien tarkastusten, korjausten ja
takaisinperintätoimenpiteiden rahoitusvaikutukset on otettu huomioon.”

3.5.19. Osana toimintaan liittyviin maksuihin kohdistettavien kontrollien

tarkastusta tilintarkastustuomioistuin poimi ja tarkasti satunnaisotoksen, joka koostui
Horisontti 2020 -puiteohjelman maksuista lopullisille edunsaajille vuonna 2020.
Tarkastuksen tarkoituksena oli saada vahvistus jälkitarkastuksissa havaituille
virhetasoille 55. Tarkastus toi esiin yhdessä tapauksessa virheen, jonka arvo oli yli
yksi prosentti tarkastetuista kuluista. Virhe johtui väärän vaihtokurssin soveltamisesta
muunnettaessa ilmoitettuja kuluja euroiksi.

Hankintamenettelyjä koskevat huomautukset

3.5.20. Yhteisyritys käynnisti huhtikuussa 2020 avoimen hankintamenettelyn.

Tarkoituksena oli tehdä puitesopimus uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin
(REDII)56 noudattamista varten kehitettävää H2-sertifiointijärjestelmää koskevan
hankkeen kolmannen vaiheen täytäntöönpanosta. Vaikka konsortio, joka oli jo
toteuttanut hankkeen kaksi ensimmäistä vaihetta, oli tietoon perustuvassa
etuasemassa, yhteisyritys käytti avointa hankintamenettelyä hankkeen kolmannen
vaiheen toteuttamiseksi. Näin ollen konsortio, jonka koordinaattori oli jo toteuttanut
kaksi aiempaa vaihetta, oli ainoa ehdokas, joka jätti tarjouksen. Sen hintatarjous oli
lähellä tarjouseritelmässä vahvistettua sopimuksen arvioitua enimmäisarvoa.

53

FCH 2 -yhteisyrityksen vuotuinen toimintakertomus 2020, kohta 4.3.

54

COM(2011) 809 final.

55

Edunsaajien tasolla testatuissa avustusten maksutapahtumissa kvantitatiivisesti
ilmaistavissa olevien virheiden raportointikynnys on yksi prosentti tarkastetuista kuluista.

56

Direktiivi (EU) 2018/2001 uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön
edistämisestä (uudelleenlaadittu).
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3.5.21. Avointa hankintamenettelyä käytettiin tilanteessa, jossa vallitsi tietoon

perustuva etuasema, joten oli mahdotonta osoittaa, saavutettiinko paras hintalaatusuhde. Yhteisyritystä kannustetaan tekemään alustavaa markkinatutkimusta
hinnoista ja neuvottelemaan muiden vetymarkkinoilla toimivien yritysten kanssa, jotta
kilpailua olisi enemmän ja markkinahinta voitaisiin arvioida paremmin.

Tilapäistä henkilöstöä koskevat huomautukset

3.5.22. Yhteisyritys piti yllä yksiköiden tietämyksenhallintaan liittyvää toimea

osoittamalla siihen jatkuvasti tilapäistä henkilöstöä noin 2,5 vuoden pituisin
toimeksiannoin, sillä FCH:n hallintoneuvosto edellytti tietämyksenhallinnan
vahvistamista yhteisyrityksessä. Tilapäispalveluja koskevan komission puitesopimuksen
mukaan tilapäistä henkilöstöä käytetään kuitenkin ainoastaan kertaluonteiseen tai
luonteeltaan tilapäiseen toimistotyöhön tilanteessa, jossa työmäärä on kasvanut
poikkeuksellisesti ja/tai toiminta on kertaluonteista, tai kun täytetään avoin toimi
ennen vakituisen työntekijän palvelukseen ottamista. Yhteisyrityksen käytäntö on
vastoin tätä periaatetta ja luo itse asiassa pysyvän toimen henkilöstötaulukkoihin
sisältyvien virkojen/toimien lisäksi.
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Yhteisyrityksen vastaus
3.5.16
Hallinnollisen talousarvion toteutumisaste on neljän viime vuoden ajan pysynyt
jatkuvasti korkeana (75–80 prosenttia). Vuonna 2020 tilanne oli kuitenkin erilainen
covid-19-pandemian takia, sillä se vaikutti merkittävästi hallinnolliseen toimintaan.
Suunniteltujen toimien peruuntuminen, joka vastasi maksumäärärahojen osalta 13:a
prosenttia osastossa 2, ei ollut täysin tiedossa ennen vuoden loppua.
3.5.21
Saavuttaakseen parhaan hinta-laatusuhteen ja määrittääkseen sopimuksen
asianmukaisen arvon yhteisyritys toteutti sisäisen markkinatutkimuksen yhdistettynä
aikaisempiin rahoitustietoihin (jotka ovat peräisin aikaisemmista avustuksista ja
sopimuksista).
Jotta sopimukselle voitaisiin määrittää mahdollisimman tarkka markkinahinta,
yhteisyritys täydentää jatkossa sisäistä tutkimusta seikkaperäisemmällä ulkoisella
markkinatutkimuksella.
3.5.22
Yhteisyritys korostaa, että tilapäinen henkilöstö oli tarpeen, koska
tietämyksenhallinnasta vastaavan virkailijan toimessa oli vaihtuvuutta vuosina 20152020. Tämä selittää osittain tilapäisen henkilöstön tarpeen, koska palvelujen jatkuvuus
oli varmistettava, kun toimi oli avoinna vuosina 2018 ja 2020. Lisäksi yhteisyrityksen
hallintoneuvoston vuonna 2017 esittämän erityispyynnön – jossa tähdennettiin
tietämyksenhallinnan keskeistä osaa ja kehittyneempien analyysien tarvetta –
seurauksena kasvaneeseen työmäärään pystyttiin vastaamaan vain tilapäisen
henkilöstön avulla.
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3.6. Elektroniset komponentit ja
järjestelmät Euroopan johtoasemaa
varten -yhteisyritys (ECSEL)
Johdanto

3.6.1.

Brysselissä sijaitseva Elektroniset komponentit ja järjestelmät Euroopan
johtoasemaa varten -yhteisyritys (ECSEL) perustettiin toukokuussa 201457
toimikaudeksi, joka jatkuu 31. joulukuuta 2024 saakka. Yhteisyritys korvasi ENIAC- ja
ARTEMIS-yhteisyritykset, joiden toimikausi päättyi 26. kesäkuuta 2014. Yhteisyritys
alkoi toimia itsenäisesti 27. kesäkuuta 2014.

3.6.2.

Yhteisyritys on nanoelektroniikan ja sulautettujen
tietotekniikkajärjestelmien tutkimukseen liittyvä julkisen ja yksityisen sektorin
kumppanuus. Yhteisyrityksen osakkaita ovat Euroopan unioni (EU), jota edustaa
komissio (viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto), ECSELosallistujavaltiot 58 sekä kolme yksityistä osakasta, jotka ovat teollisuusjärjestöjä
(AENEAS, ARTEMISIA ja EPoSS) ja edustavat sulautettujen ja kyberfyysisten
järjestelmien, älykkäiden integroitujen järjestelmien sekä mikro- ja nanoelektroniikan
aloilla toimivia yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita.

57

Neuvoston asetus (EU) N:o 561/2014, annettu 6 päivänä toukokuuta 2014, ECSELyhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 169, 7.6.2014, s. 152).

58

Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Israel, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua,
Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia,
Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekin tasavalta, Turkki, Unkari ja Viro. Yhdistynyt
kuningaskunta erosi Euroopan unionista 1. helmikuuta 2020, joten se ei enää ole
yhteisyrityksen osakas (lähde: yhteisyrityksen verkkosivusto).
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3.6.3.

Taulukossa 3.6.1 esitetään yhteisyrityksen avainluvut 59.

Taulukko 3.6.1 – Yhteisyrityksen avainluvut
2020

2019

Talousarvion uudet maksumäärärahat (miljoonaa euroa)

137,4

172,6

Talousarvion uudet maksusitoumusmäärärahat
(miljoonaa euroa)

209,0

197,7

Käytettävissä olevat maksumäärärahat (miljoonaa
euroa) (1)

215,8

232,5

Käytettävissä olevat maksusitoumusmäärärahat
(miljoonaa euroa) (1)

218,3

204,0

29

29

Henkilöstö yhteensä 31. joulukuuta (2)
(1)

Käytettävissä olevat määrärahat sisältävät aiempien vuosien käyttämättömät määrärahat,
jotka yhteisyritys on ottanut kuluvan varainhoitovuoden talousarvioon, sekä
käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja uudelleen seuraavalle vuodelle kohdennetut
määrärahat.

(2)

Virkamiehiä, väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja kansallisia
asiantuntijoita.

Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot.

Tarkastuslausuman perustana olevat tiedot

3.6.4.

Tilintarkastustuomioistuimen valitsema tarkastustapa käsittää analyyttiset
tarkastustoimenpiteet, tapahtumien suoran testaamisen yhteisyrityksen ja
edunsaajien tasolla sekä yhteisyrityksen valvontajärjestelmien keskeisten kontrollien
arvioinnin. Tämän työn tulosten lisäksi hyödynnettiin muiden tarkastajien työhön
perustuvaa evidenssiä ja analysoitiin yhteisyrityksen toimivan johdon toimittamat
tiedot.

59

Lisätietoja yhteisyrityksen toimivaltuuksista ja toiminnasta esitetään sen sivustolla
osoitteessa www.ecsel.eu.
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3.6.5.

Lausunnon perusteluja, toimivan johdon ja hallintoelinten velvollisuuksia
sekä tarkastajan velvollisuuksia tilien ja niiden perustana olevien toimien
tarkastamisen yhteydessä kuvataan kertomuksen osassa 3.1. Allekirjoitus sivulla 164
on erottamaton osa lausuntoa.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma
Euroopan parlamentille ja neuvostolle – riippumattoman
tarkastajan kertomus

Lausunto
3.6.6.

Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut

a)

yhteisyrityksen tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat 60 ja
kertomukset talousarvion toteuttamisesta 61 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä
varainhoitovuodelta, ja

b)

tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklan mukaisesti.

Tilien luotettavuus
Lausunto tilien luotettavuudesta

3.6.7.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että yhteisyrityksen tilinpäätös
31. joulukuuta 2020 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta
osiltaan oikeat ja riittävät tiedot yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta
31. päivältä joulukuuta 2020 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja
nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä
varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän
60

Tilinpäätöslaskelmat sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman,
nettovarallisuuden muutoksia koskevan laskelman sekä yhteenvedon keskeisistä
tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot.

61

Kertomukset talousarvion toteuttamisesta käsittävät kertomukset, joissa on aggregoitu
kaikki talousarviotapahtumat, ja talousarvion liitetiedot.
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vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. Kirjanpitosäännöt perustuvat
kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin.

Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus
(sääntöjenmukaisuus)
Tulot
Lausunto tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

3.6.8.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2020
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat tulot ovat kaikilta
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

Maksut
Lausunto tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

3.6.9.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2020
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat maksut ovat kaikilta
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

3.6.10. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa kyseenalaiseksi.

Huomautukset seitsemännen puiteohjelman talousarvion
toteuttamisesta

3.6.11. Yhteisyritys on ENIAC- ja ARTEMIS-yhteisyritysten seuraaja. Niiden

toiminta päättyi 26. kesäkuuta 2014, ja yhteisyritys otti hoitaakseen niiden
käynnistämien seitsemännen puiteohjelman toimien toteuttamisen.
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3.6.12. EU on vuoden 2020 loppuun mennessä osoittanut 573,2 miljoonaa euroa

seitsemänteen puiteohjelmaan kuuluneiden yhteisyrityksen toimien
yhteisrahoitukseen. Kyseiset toimet on siirretty yhteisyritykselle ARTEMIS- ja ENIACyhteisyrityksiltä kesäkuussa 2014. Lisäksi 10,4 miljoonaa euroa on osoitettu mainittuja
toimia koskevien hallinnollisten kulujen yhteisrahoitukseen.

3.6.13. ECSEL otti kesäkuussa 2014 haltuunsa seitsemännen puiteohjelman

toimiin sidottuja varoja yhteensä 447,3 miljoonaa euroa (ARTEMIS 101,4 miljoonaa
euroa ja ENIAC 345,9 miljoonaa euroa), joista yhteisyritys oli vuoden 2020 loppuun
mennessä vapauttanut 58 miljoonaa euroa (ARTEMIS 16,8 miljoonaa euroa ja ENIAC
41,2 miljoonaa euroa) ja maksanut 386,7 miljoonaa euroa (ARTEMIS 83,8 miljoonaa
euroa ja ENIAC 302,9 miljoonaa euroa). Näin ollen tulevina vuosina on maksettavana
noin 2,6 miljoonaa euroa (ARTEMIS 0,8 miljoonaa euroa ja ENIAC 1,8 miljoonaa euroa).
Yhteisyrityksen vuoden 2020 budjetissa, joka oli käytettävissä seitsemännen
puiteohjelman hankkeisiin, käyttöaste oli maksumäärärahojen osalta 70 prosenttia.

3.6.14. Asettamatta kyseenalaiseksi kohdissa 3.6.7 ja 3.6.9 esitettyä lausuntoa

tilintarkastustuomioistuin kiinnittää huomiota siihen, että edellisten yhteisyritysten eli
ARTEMIS- ja ENIAC-yhteisyritysten perustamisasetuksissa 62 säädettiin, että niiden
seitsemännessä puiteohjelmassa toteuttamia operatiivisia tutkimus- ja
innovointitoimia on tuettava osallistujavaltioiden rahoitusosuuksilla, joiden määrä on
vähintään 1,8 kertaa EU:n operatiivinen rahoitusosuus ja jotka maksetaan hankkeen
osallistujille, sekä yksityisten osakkaiden luontaissuorituksilla, jotka suuruudeltaan
vastaavat vähintään julkisten osakkaiden rahoitusosuutta. Yhteisyrityksen
vuoden 2020 alustavasta tilinpäätöksestä tai varainhoitovuoden 2020 talousarvio- ja
varainhallintoa koskevasta kertomuksesta ei käy ilmi seuraavia arvioita:
o

osallistujavaltioiden rahoitusosuudet ARTEMIS- ja ENIAC -yhteisyritysten
seitsemännen puiteohjelman hankkeissa

o

ARTEMIS- ja ENIAC -yhteisyritysten seitsemännen puiteohjelman hankkeisiin
osallistuvien tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden luontaissuoritukset.

62

Neuvoston asetukset (EY) N:o 74/2008 ja (EY) N:o 72/2008 (ARTEMIS-yhteisyrityksen ja
ENIAC-yhteisyrityksen perussääntöä koskevassa liitteessä olevan 11 artiklan 6 kohta).

115
Elektroniset komponentit ja järjestelmät Euroopan johtoasemaa varten -yhteisyritys
(ECSEL)

Huomautukset Horisontti 2020 -puiteohjelman talousarvion
toteuttamisesta

3.6.15. Taulukossa 2.6.3 esitetään yleiskatsaus rahoitusosuuksista, jotka osakkaat

ovat suorittaneet Horisontti 2020 -puiteohjelmaan kuuluviin yhteisyrityksen toimiin
(tilanne vuoden 2020 lopussa).

Taulukko 3.6.2 – Osakkaiden rahoitusosuudet ECSEL-yhteisyrityksen
toteuttamiin Horisontti 2020 -puiteohjelman toimiin (miljoonaa euroa)
Osakkaiden rahoitusosuudet
(perustamisasetuksen mukaan)
Osakkaat
EU (PO CONNECT)
Yksityiset osakkaat
Osallistujavaltiot (2)
Yhteensä

Yhteisyrityksen Täydentävät
toimet
toimet (1)
1 185,0
1 657,5
1 170,0
4 012,5

Ei relevantti
Ei relevantti
Ei relevantti
Ei relevantti

Yhteensä

Käteissuoritukset

1 185,0
1 657,5
1 170,0
4 012,5

944,9
19,6
374,7
1 339,2

Osakkaiden rahoitusosuudet
(tilanne 31.12.2020)
Validoimattomat
LuontoisValidoidut
suoritukset
raportoidut
luontoistäydentäviin
luontoissuoritukset
toimiin
suoritukset
Ei relevantti
Ei relevantti
Ei relevantti
180,3
896,5
Ei relevantti
Ei relevantti
Ei relevantti
Ei relevantti
180,3
896,5
Ei relevantti

Yhteensä
944,9
1 096,4
374,7
2 416,0

(1) Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus ei kata täydentäviä toimia.
(2) Osallistujavaltiot maksavat rahoitusosuutensa suoraan edunsaajille.

Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot.

3.6.16. ECSEL-yhteisyrityksen osallistujavaltioiden on rahoitettava yhteisyrityksen

operatiivisia toimia ainakin 1 170 miljoonalla eurolla63. Osallistujavaltiot, jotka olivat
ottaneet osaa vuosien 2014–2019 ehdotuspyyntöihin, olivat vuoden 2020 loppuun
mennessä allekirjoittaneet sopimusperusteisia sitoumuksia 936,6 miljoonan euron
edestä 64. Ne ilmoittivat rahoitusosuuksien määräksi yhteensä 374,7 miljoonaa euroa
(40 prosenttia sopimuksissa sidottujen osuuksien yhteismäärästä), jotka ne maksoivat
suoraan tukemiensa Horisontti 2020 -hankkeiden edunsaajille. Osallistujavaltioiden
lopullisen rahoitusosuuden ja EU:n vuoden 2020 lopussa maksaman rahoitusosuuden
määrän välinen ero johtuu siitä, että useimmat osallistujavaltiot hyväksyvät kulut ja
raportoivat niistä yhteisyritykselle vasta tukemiensa Horisontti 2020 -hankkeiden
valmistuttua.

3.6.17. Yhteisyritys voi laskea teollisuutta edustavien osakkaiden

luontoissuoritusten tosiasiallisen määrän vasta sen jälkeen, kun se on validoinut
osallistujavaltioiden rahoitusuudet ohjelman lopussa. Näin ollen se arvioi teollisuutta
edustavien osakkaiden luontoissuoritukset yhteisyrityksen hallintoneuvoston

63

Asetus (EU) N:o 561/2014, 4 artiklan 1 kohta.

64

Tämä määrä on arvioitu yhteisyrityksen julkisten tahojen neuvoston vuosien 2014–2019
ehdotuspyynnöistä tekemien päätösten perusteella.
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käyttöönottaman pro rata temporis -menetelmän avulla. Tämä selittää sen, miksi
vuoden 2020 lopussa sellaisten teollisuuden luontoissuoritusten arvioitu määrä, jota ei
ollut vielä validoitu, oli 896,5 miljoonaa euroa, kun taas validoitujen teollisuuden
luontoissuoritusten määrä oli 180,3 miljoonaa euroa. Yhteisyrityksen vuosien 2014–
2019 Horisontti 2020 -ehdotuspyyntöihin liittyvien hanketietojen perusteella ilmenee,
että luontoissuorituksia koskevat teollisuutta edustavien osakkaiden velvoitteet olivat
31. joulukuuta 2020 tilanteen mukaan 1 384,2 miljoonaa euroa.

3.6.18. Käyttöaste niissä vuoden 2020 määrärahoissa, jotka olivat yhteisyrityksen

käytettävissä Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeisiin, oli
maksusitoumusmäärärahojen osalta 100 prosenttia ja maksumäärärahojen osalta
91 prosenttia.

3.6.19. Edellisten vuosien käyttämättömät maksumäärärahat voidaan sisällyttää

yhteisyritysten talousarvioon seuraavina kolmena varainhoitovuotena sillä
edellytyksellä, että nämä määrärahat käytetään sen jälkeen ensin. Yhteisyritys otti
vuonna 2020 uudelleen käyttöön 57,2 miljoonaa euroa Horisontti 2020 -ohjelman
toimiin liittyviä, toimintatalousarviossa käyttämättä jääneitä maksumäärärahoja.
Yhteisyritys käytti kuitenkin lopulta vain 40 miljoonaa euroa (70 prosenttia) uudelleen
käyttöönotetuista määrärahoista ennen kuluvan varainhoitovuoden määrärahojen
käyttöä.

Huomautukset sisäisistä kontrolleista

3.6.20. Hallinnollisia sopimuksia, jotka ARTEMIS- ja ENIAC- yhteisyritykset olivat

tehneet kansallisten rahoitusviranomaisten kanssa, on sovellettu sen jälkeenkin, kun
nämä yhteisyritykset sulautettiin ECSEL-yhteisyritykseksi. ARTEMIS- ja ENIACyhteisyritysten jälkitarkastusstrategiat perustuivat näiden sopimusten mukaisesti
suurelta osin siihen, että kansalliset rahoitusviranomaiset tarkastivat hankkeiden
kuluilmoitukset65. ECSEL-yhteisyritys on arvioinut kansallisten rahoitusviranomaisten
toimittamien jälkitarkastusten täytäntöönpanoa. Se on saanut kansallisilta
rahoitusviranomaisilta kirjalliset lausunnot, joiden mukaan kansallisten menettelyjen
täytäntöönpanon perusteella saadaan kohtuullinen varmuus tapahtumien
65

ARTEMIS- ja ENIAC-yhteisyritysten hyväksymien jälkitarkastusstrategioiden mukaisesti
yhteisyrityksen on arvioitava vähintään kerran vuodessa, saadaanko osakasvaltioiden
toimittamien tietojen perusteella riittävä varmuus tapahtumien laillisuudesta ja
sääntöjenmukaisuudesta.
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laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. ECSEL-yhteisyritys ei voi seitsemännen
puiteohjelman maksujen osalta laskea vain yhtä luotettavaa painotettua virhetasoa tai
jäännösvirhetasoa, sillä kansallisten rahoitusviranomaisten soveltamat menetelmät ja
menettelyt vaihtelevat huomattavasti. Yhteisyritys suoritti vuonna 2020 seitsemännen
puiteohjelman hankkeiden yhteydessä maksuja 14,3 miljoonaa euroa (2019:
20,3 miljoonaa euroa). Määrä on osuudeltaan 7,7 prosenttia (2019: 11,2 prosenttia)
yhteisyrityksen toimintamenoihin liittyvien maksujen kokonaismäärästä vuonna 2020.
Tilintarkastustuomioistuin sovelsi näihin maksuihin jäännösvirhetasoa, jonka
tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto oli määrittänyt koko seitsemännen
puiteohjelman osalta. Jäännösvirhetaso oli 3,51 prosenttia vuoden 2020 lopussa 66.

3.6.21. Komission yhteinen tarkastus (CAS) suorittaa menojen jälkitarkastuksia.

Yhteisyritys ilmoitti vuoden 2020 loppuun mennessä saatujen tarkastustulosten
perusteella Horisontti 2020 -puiteohjelman edustavaksi virhetasoksi 2,68 prosenttia ja
jäännösvirhetasoksi 1,25 prosenttia 67. Komissio totesi Horisontti 2020 -puiteohjelmaa
koskevassa asetusehdotuksessaan 68, että ”[…] Horisontti 2020 -puiteohjelman
mukaisissa tutkimusmenoissa 2–5 prosentin vuotuinen virheriski on realistinen tavoite,
kun otetaan huomioon tarkastusten kustannukset, sääntöjen monimutkaisuuden
vähentämiseksi ehdotetut yksinkertaistamistoimenpiteet ja tutkimushankkeiden
kustannusten korvaamiseen liittyvä toiminnan luonteesta johtuva riski. Lopullisena
tavoitteena on, että jäännösvirhetaso on mahdollisimman lähellä kahta prosenttia
ohjelmien päättyessä, kun kaikkien tarkastusten, korjausten ja
takaisinperintätoimenpiteiden rahoitusvaikutukset on otettu huomioon.”

66

Tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston vuotuinen toimintakertomus 2020, s. 43.

67

ECSEL-yhteisyrityksen vuotuinen toimintakertomus 2020 (alustava), III osa Sisäinen
valvonta.

68

COM(2011) 809 final.
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3.6.22. Tilintarkastustuomioistuin poimi ja tarkasti satunnaisotoksen, joka koostui

Horisontti 2020 -puiteohjelman maksuista lopullisille edunsaajille vuonna 2020.
Tarkastuksen tarkoituksena oli saada vahvistus jälkitarkastuksissa havaituille
virhetasoille 69. Kyseiset yksityiskohtaiset tarkastukset toivat esiin seuraavat seikat:
o

yhdessä tapauksessa systeemisiä virheitä oli yli yksi prosentti tarkastetuista
kuluista, jotka liittyivät ilmoitettujen henkilöstökulujen laskentaan

o

toisessa tapauksessa edunsaaja ilmoitti välittömiä kuluja, jotka olivat aiheutuneet
palvelujen ostamisesta toiselta edunsaajalta, joka oli osa hankekonsortiota. Tämä
on hyväksyttävää vain asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, jotta hinta ei
sisältäisi voittomarginaalia. Edunsaaja ei esittänyt poikkeukselle perusteluja eikä
todisteita siitä, että hankintamenettelyllä olisi varmistettu paras hinta-laatusuhde
kyseisen palvelun ostamiselle. Virhettä ei voida ilmaista kvantitatiivisesti.

Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta

3.6.23. Liitteessä on yhteenveto korjaavista toimenpiteistä, jotka yhteisyritys on

toteuttanut Euroopan tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina esittämien
huomautusten perusteella.

69

Edunsaajien tasolla testatuissa avustusten maksutapahtumissa kvantitatiivisesti
ilmaistavissa olevien virheiden raportointikynnys on yksi prosentti tarkastetuista kuluista.
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Liite – Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta
Vuosi

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kommentit

Korjaavan toimenpiteen
tilanne
(Toteutettu / Käynnissä /
Tekemättä / Ei relevantti)

2017

Yhteisyritys laati vastauksena arvioijien antamiin suosituksiin toimintasuunnitelman, jonka
yhteisyrityksen hallintoneuvosto hyväksyi huhtikuussa 2018. Toimintasuunnitelma sisältää
monia erilaisia toimia, jotka yhteisyrityksen on tarkoitus toteuttaa, ja jotkin niistä on jo
saatu päätökseen. Suurin osa toimista oli määrä toteuttaa vuonna 2019, mutta joidenkin
toimien katsottiin jäävän yhteisyrityksen toimialan ulkopuolelle.

Toteutettu

2018

Yhteisyritys havaitsi vuonna 2018, että ENIAC-yhteisyritys ei ollut laskuttanut hallinnollisiin
kuluihin tarkoitettua yli yhden miljoonan euron käteissuoritusta teollisuutta
edustavalta osakkaalta AENEASilta. Tämä laskuttamatta jättäminen oli tapahtunut ennen
ECSEL-yhteisyrityksen perustamista. Jotta yhteisyritys selviäisi hallinnollisiin menoihin
tarvittavien käteisvarojen puutteesta, sen osakkaat maksoivat sille käteissuoritusennakkona
miljoona euroa. Komissio maksoi tästä määrästä 320 000 euroa ja teollisuutta edustavat
osakkaat 680 000 euroa. Yhteisyrityksen olisi syytä esittää veloituslasku viipymättä.

Toteutettu
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Vuosi

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kommentit

Korjaavan toimenpiteen
tilanne
(Toteutettu / Käynnissä /
Tekemättä / Ei relevantti)

2019

Yhteisyrityksellä oli varainhoitovuonna 2019 käytettävissään 44,8 miljoonaa euroa
maksumäärärahoja seitsemännen puiteohjelman hankkeiden yhteisrahoitukseen.
Maksumäärärahojen käyttöaste oli 45,3 prosenttia. Alhaisen käyttöasteen syynä oli
pääasiassa se, että kansalliset rahoitusviranomaiset esittivät viiveellä todistuksia, jotka
koskivat käynnissä olevissa seitsemännen puiteohjelman toimissa toteutettujen hankkeiden
päättymistä. Koska ohjelma päätettiin vuoden 2017 lopussa, nämä viivästykset lisäävät
riskiä siitä, että varoja, jotka yhteisyritykselle on jo osoitettu seitsemännestä
puiteohjelmasta, ei ehkä tulla käyttämään täysimääräisesti.

Ei relevantti

2019

Yhteisyrityksen on pantava täytäntöön komission uusi sisäisen valvonnan kehys, jonka
perustana on 17 sisäisen valvonnan periaatetta. Yhteisyritys ei ollut vielä vuoden 2019
lopussa aloittanut täytäntöönpanoprosessia.

Toteutettu

2019

Yhteisyritys kohdensi 19 miljoonaa euroa aiempien vuosien käyttämättömiä
maksumäärärahoja uudelleen vuoden 2019 toimintatalousarvioon. Näin määrärahat, jotka
koskivat Horisontti 2020 -avustusten maksuja, kasvoivat alkuperäisistä
163 miljoonasta eurosta 182 miljoonaan euroon. Yhteisyritys perusteli uudelleen
kohdennusta sillä, että niiden maksupyyntöjen määrässä, jotka liittyivät vuosina 2014 ja
2015 toteutettuihin Horisontti 2020 -ehdotuspyyntöihin, oli odotettavissa kasvua vuonna
2019. Uudelleen kohdennetusta talousarviosta oli vuoden 2019 lopussa käytetty
59 prosenttia.

Ei relevantti
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Vuosi

2019

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kommentit
Yhteisyrityksen on parannettava sisäisen viestinnän prosessejaan voidakseen tunnistaa
konkurssiuhan alaiset edunsaajat ja raportoidakseen ajoissa ennakkomaksuista, joiden
takaisinperintä on vaarassa epäonnistua. Näin ollen tilinpäätöksen ennakkomaksuja
koskevat erät on saatettu arvioida liian suuriksi.

Korjaavan toimenpiteen
tilanne
(Toteutettu / Käynnissä /
Tekemättä / Ei relevantti)
Toteutettu
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Yhteisyrityksen vastaus
3.6.14
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta poiketen yhteisyrityksen edeltäjiä koskevassa
seitsemännen puiteohjelman säännöksissä ei ennakoitu tai edellytetty tällaista
raportointia. On huomattava, että ARTEMIS- ja ENIAC-yhteisyritysten aikana, muun
muassa budjettipääosaston kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen, päätettiin olla
sisällyttämättä näitä tietoja tilinpäätökseen.
3.6.19
Uudelleen käyttöönotettujen määrärahojen ajoitus vuoden 2020 kolmannella
neljänneksellä ei ollut ECSELin tahdon mukaista eikä sen hallittavissa, koska vireillä oli
asiaan liittyvä pyyntö, joka saatiin selvitettyä vasta syyskuun 2020 alussa. Uudelleen
käyttöönoton jälkeen kaikki maksut kuitenkin suoritettiin käyttämällä ensisijaisesti
uudelleen käyttöönotettuja maksumäärärahoja yhteisyrityksen varainhoitosääntöjen
mukaisesti. Yhteisyritys on sitoutunut ottamaan käyttämättömät määrärahat
uudelleen käyttöön kolmen varainhoitovuoden kuluessa ja käyttämään niitä
ensisijaisesti varainhoitosääntöjensä mukaisesti. Yhteisyritys arvioi, että vuoden 2021
loppuun mennessä se olisi ottanut uudelleen käyttöön jäljellä olevat toimintaan
liittyvät maksumäärärahat ja myös käyttänyt ne.
3.6.20
Yhteisyritys vakuuttaa, että tämän toistuneen havainnon korjaamiseksi on ryhdytty
toimiin. Nämä toimet – joita ovat vuosittain toimitettavat kansallisen
rahoitusviranomaisen kirjalliset lausunnot – ovat yhteisyrityksen mielestä riittäviä,
minkä budjettivallan käyttäjä on vahvistanut. Yhteisyritysten perustamisasetusten
mukaan ARTEMIS-/ENIAC-osakasvaltiot voivat suorittaa tarpeellisina pitämiään muita
tarkastuksia ja tilintarkastuksia kansallisen rahoituksen saajien keskuudessa, ja niiden
on tiedotettava tuloksista ARTEMIS-/ENIAC-yhteisyritykselle.
3.6.22
ECSEL-yhteisyritys käsitteli tehtyjä havaintoja asianomaisten edunsaajien kanssa.
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3.7. Biopohjaisten teollisuudenalojen
yhteisyritys (BBI)
Johdanto

3.7.1.

Brysselissä sijaitseva biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI)
perustettiin toukokuussa 2014 70 kymmeneksi vuodeksi, ja se alkoi toimia itsenäisesti
26. lokakuuta 2015.

3.7.2.

Yhteisyritys on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuva,
biopohjaisilla teollisuudenaloilla toimiva elin. Yhteisyrityksen perustajaosakkaita ovat
Euroopan unioni, jota edustaa komissio, ja teolliset kumppanit, joita edustaa
biopohjaisten teollisuudenalojen yhteenliittymä (Bio-based Industries Consortium,
BIC).

3.7.3.

Taulukossa 3.7.1 esitetään yhteisyrityksen avainluvut 71.

70

Neuvoston asetus (EU) N:o 560/2014, annettu 6 päivänä toukokuuta 2014, biopohjaisten
teollisuudenalojen yhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 169, 7.6.2014, s. 130).

71

Lisätietoja yhteisyrityksen toimivaltuuksista ja toiminnasta esitetään sen sivustolla
osoitteessa www.bbi-europa.eu.
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Taulukko 3.7.1 – Yhteisyrityksen avainluvut
2020

2019

Talousarvion uudet maksumäärärahat (miljoonaa euroa)

191,2

132,5

Talousarvion uudet maksusitoumusmäärärahat
(miljoonaa euroa)

72,2

138,6

Käytettävissä olevat maksumäärärahat (miljoonaa
euroa) (1)

196,6

182,1

Käytettävissä olevat maksusitoumusmäärärahat
(miljoonaa euroa) (1)

111,7

141,6

23

22

Henkilöstö yhteensä 31. joulukuuta (2)
(1)

Käytettävissä olevat määrärahat sisältävät aiempien vuosien käyttämättömät
määrärahat, jotka yhteisyritys on ottanut kuluvan varainhoitovuoden talousarvioon,
sekä käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja uudelleen seuraavalle vuodelle
kohdennetut määrärahat.

(2)

Virkamiehiä, väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja
kansallisia asiantuntijoita.

Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot.

Tarkastuslausuman perustana olevat tiedot

3.7.4.

Tilintarkastustuomioistuimen valitsema tarkastustapa käsittää analyyttiset
tarkastustoimenpiteet, tapahtumien suoran testaamisen yhteisyrityksen ja
edunsaajien tasolla sekä yhteisyrityksen valvontajärjestelmien keskeisten kontrollien
arvioinnin. Tämän työn tulosten lisäksi hyödynnettiin muiden tarkastajien työhön
perustuvaa evidenssiä ja analysoitiin yhteisyrityksen toimivan johdon toimittamat
tiedot.

3.7.5.

Lausunnon perusteluja, toimivan johdon ja hallintoelinten velvollisuuksia
sekä tarkastajan velvollisuuksia tilien ja niiden perustana olevien toimien
tarkastamisen yhteydessä kuvataan kertomuksen osassa 3.1. Allekirjoitus sivulla 164
on erottamaton osa lausuntoa.
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Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma
Euroopan parlamentille ja neuvostolle – riippumattoman
tarkastajan kertomus

Lausunto
3.7.6.

Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut

a)

yhteisyrityksen tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat 72 ja
kertomukset talousarvion toteuttamisesta 73 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä
varainhoitovuodelta, ja

b)

tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklan mukaisesti.

Tilien luotettavuus
Lausunto tilien luotettavuudesta

3.7.7.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että yhteisyrityksen tilinpäätös
31. joulukuuta 2020 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta
osiltaan oikeat ja riittävät tiedot yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta
31. päivältä joulukuuta 2020 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja
nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä
varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän
vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. Kirjanpitosäännöt perustuvat
kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin.

72

Tilinpäätöslaskelmat sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman,
nettovarallisuuden muutoksia koskevan laskelman sekä yhteenvedon keskeisistä
tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot.

73

Kertomukset talousarvion toteuttamisesta käsittävät kertomukset, joissa on aggregoitu
kaikki talousarviotapahtumat, ja talousarvion liitetiedot.

126
Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI)

Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus
(sääntöjenmukaisuus)
Tulot
Lausunto tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

3.7.8.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2020
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat tulot ovat kaikilta
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

Maksut
Lausunto tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

3.7.9.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2020
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat maksut ovat kaikilta
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

3.7.10. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa kyseenalaiseksi.
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Huomautukset Horisontti 2020 -puiteohjelman talousarvion
toteuttamisesta

3.7.11. Taulukossa 3.7.2 esitetään yleiskatsaus osakkaiden yhteisyritykseen
suorittamista rahoitusosuuksista (tilanne vuoden 2020 lopussa).

Taulukko 3.7.2 – Osakkaiden rahoitusosuudet BBI-yhteisyritykseen
(miljoonaa euroa)
Osakkaiden rahoitusosuudet
(perustamisasetuksen ja oikeudellisten päätösten mukaan)
Osakkaat
EU (PO RTD)
Yksityiset osakkaat
(luontoissuoritukset ja
käteissuoritukset hallintokuluihin)
Yksityiset osakkaat (käteissuoritukset
toimintakuluihin)
Yhteensä

Yhteisyrityksen Täydentävät
Vähennykset
toimet (1)
toimet (2)

Yhteensä

Käteissuoritukset

Osakkaiden rahoitusosuudet
(tilanne 31.12.2020)
Validoimattomat
LuontoisValidoidut
raportoidut
suoritukset
luontoisluontoistäydentäviin
suoritukset
suoritukset
toimiin
Ei relevantti
Ei relevantti
Ei relevantti

Yhteensä

975,0

Ei relevantti

-140,0

835,0

603,2

603,2

462,1

2 234,7

Ei relevantti

2 696,8

12,5

42,0

53,7

929,2

182,5

Ei relevantti

-140,0

42,5

3,3

Ei relevantti

Ei relevantti

Ei relevantti

3,3

1 619,6

2 234,7

-280,0

3 574,3

619,0

42,0

53,7

929,2

1 643,9

1 037,4

1) Yhteisyritysten vuotuisissa työsuunnitelmissa sovitut IKOP ja hallintokulujen rahoitusosuustavoitteet.
2) Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus ei kata täydentäviä toimia. Yksityisille osakkaille täydentävien toimien osalta asetettu 1 755 miljoonan euron vähimmäistavoite korotettiin 2 234,7 miljoonaan
euroon, jotta kokonaisrahoitusosuutta koskeva vähimmäisvelvoite 2 730 miljoonaa euroa voidaan saavuttaa.

Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot.

3.7.12. Yhteisyrityksen perustamisasetuksen mukaan teollisuutta edustavien

osakkaiden olisi osallistuttava yhteisyrityksen toimintamenoihin vähintään
182,5 miljoonalla eurolla. Teollisuutta edustavat osakkaat eivät vuonna 2020
maksaneet yhteisyrityksen toimintamenoihin enempää käteissuorituksia, joten ne
pysyivät samalla alhaisella tasolla (3,25 miljoonaa euroa) kuin vuoden 2019 lopussa.
Tämä osoittaa, että yhteisyrityksellä on huomattavia vaikeuksia saada kyseisiä
käteissuorituksia ja että vähimmäistavoitetta ei saavuteta Horisontti 2020 -ohjelman
päättymiseen mennessä. Tästä syystä komissio (tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto)
vähensi yhteisyritykselle suorittamiaan käteissuorituksia 140 miljoonalla eurolla. Tämä
osakkaiden rahoitusosuuksien merkittävä väheneminen muodosti riskin
yhteisyrityksen tutkimus- ja innovointitavoitteiden saavuttamiselle
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa.

3.7.13. Teollisuutta edustavien osakkaiden luontoissuoritukset täydentäviin

toimiin olivat vuoden 2020 loppuun mennessä kaikkiaan vain 53 prosenttia
yhteisyrityksen perustamisasetuksessa vahvistetusta 1 755 miljoonan euron
vähimmäismäärästä. Lisäksi teollisuutta edustavat osakkaat raportoivat, että
vuoden 2020 lopussa oli osoitettu operatiivisiin toimiin 95,7 miljoonan euron arvosta
luontoissuorituksia siitä 433 miljoonan euron määrästä, joka oli sidottu sen jälkeen,
kun kaikki Horisontti 2020-puitesopimukseen liittyvät ehdotuspyyntömenettelyt oli
käynnistetty. On siis olemassa suuri riski, että yhteisyritykset eivät Horisontti 2020puiteohjelman loppuun mennessä saavuta teollisuutta edustavien osakkaiden
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luontoissuorituksille suunniteltuja tavoitteita, jotka on vahvistettu yhteisyrityksen
perustamisasetuksessa ja hyväksytty vuotuisissa työohjelmissa.

3.7.14. Käyttöaste niissä vuoden 2020 määrärahoissa, jotka olivat yhteisyrityksen

käytettävissä Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeisiin, oli
maksusitoumusmäärärahojen osalta 100 prosenttia ja maksumäärärahojen osalta
85 prosenttia.

Huomautukset sisäisistä kontrolleista

3.7.15. Yhteisyritys on ottanut käyttöön luotettavat rahoitusta ja operatiivista

toimintaa koskevat ennakkotarkastusmenettelyt, jotka perustuvat
asiakirjatarkastuksiin. Yhteisyritys pani vuonna 2020 täytäntöön komission sisäisen
valvonnan kehyksen, jonka perustana on 17 sisäisen valvonnan periaatetta. Sisäisen
valvonnan kehyksen edellyttämää vuotuista itsearviointia ja valvontatoimien
vaikuttavuuden seurantaa silmällä pitäen yhteisyritys kehitti relevantit indikaattorit
kaikkia sisäisen valvonnan periaatteita ja niihin liittyviä ominaisuuksia varten.

3.7.16. Komission yhteinen tarkastus (Common Audit Service, CAS) vastaa

yhteisyrityksen tekemien, Horisontti 2020 -puiteohjelmaan kuuluvien maksujen
jälkitarkastuksesta. Vuoden 2020 loppuun mennessä tehtyjen jälkitarkastusten
tulosten perusteella yhteisyritys raportoi Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeiden
edustavaksi virhetasoksi 1,47 prosenttia ja jäännösvirhetasoksi 1,06 prosenttia
(selvitetyt ennakkomaksut ja loppumaksut) 74. Komissio totesi Horisontti
2020 -puiteohjelmaa koskevassa asetusehdotuksessaan 75, että ”[…] Horisontti
2020 -puiteohjelman mukaisissa tutkimusmenoissa 2–5 prosentin vuotuinen virheriski
on realistinen tavoite, kun otetaan huomioon tarkastusten kustannukset, sääntöjen
monimutkaisuuden vähentämiseksi ehdotetut yksinkertaistamistoimenpiteet ja
tutkimushankkeiden kustannusten korvaamiseen liittyvä toiminnan luonteesta johtuva
riski. Lopullisena tavoitteena on, että jäännösvirhetaso on mahdollisimman lähellä
kahta prosenttia ohjelmien päättyessä, kun kaikkien tarkastusten, korjausten ja
takaisinperintätoimenpiteiden rahoitusvaikutukset on otettu huomioon.”

74

BBI-yhteisyrityksen vuotuinen toimintakertomus 2020, s. 168.

75

COM(2011) 809 final.
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3.7.17. Osana toimintaan liittyviin maksuihin kohdistettavien kontrollien

tarkastusta tilintarkastustuomioistuin poimi ja tarkasti satunnaisotoksen, joka koostui
Horisontti 2020 -puiteohjelman maksuista lopullisille edunsaajille vuonna 2020.
Tarkastuksen tarkoituksena oli saada vahvistus jälkitarkastuksissa havaituille
virhetasoille 76. Yksityiskohtaisissa tarkastuksissa havaittiin yhdessä tapauksessa virhe,
joka oli yli yksi prosenttia tarkastetuista kuluista ja liittyi jo ilmoitettujen ja
hyväksyttyjen henkilöstökulujen perusteettomaan oikaisuun seuraavalla
raportointijaksolla.

3.7.18. Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) sai vuoden 2020 alkupuoliskolla

päätökseen tutkimuksen, jossa havaittiin näyttöä sääntöjenvastaisuuksista ja
petoksista kahden sellaisen edunsaajan toiminnassa, jotka olivat osallistuneet
Horisontti 2020 -hankkeisiin, myös yhteisyrityksen osarahoittamiin hankkeisiin.
Yhteisyritys on vuonna 2020 pannut suurelta osin täytäntöön OLAFin suositukset
näiden edunsaajien osalta. Suositukset liittyvät muun muassa seuraaviin:
takaisinperintätoimet, asianomaisten edunsaajien osallistumisen lopettaminen
useimmissa avustussopimuksissa ja muiden mahdollisesti ongelmallisten edunsaajien
aktiivinen etsiminen.

Varainhoidon moitteettomuuteen liittyvät huomautukset

3.7.19. Yhteisyrityksen vuoden 2020 ehdotuspyynnön suunnittelussa ei

varmistettu sitä, että ehdotuspyyntö kattaa mahdollisimman täysimääräisesti neljä
strategista demonstrointiaihetta yhteisyrityksen työohjelmaan sisältyvän
tutkimusohjelman mukaisesti. Yhtä demonstrointiaihetta koskevat tukikelpoiset ja
korkeasti pisteytetyt ehdotukset oli hylättävä sellaisen toisen demonstrointiaiheen
hyväksi, jonka osalta hyväksyttiin yhteisrahoitettaviksi useita ehdotuksia.

Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta

3.7.20. Liitteessä on yhteenveto korjaavista toimenpiteistä, jotka yhteisyritys on

toteuttanut Euroopan tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina esittämien
huomautusten perusteella.

76

Edunsaajien tasolla testatuissa avustusten maksutapahtumissa kvantitatiivisesti
ilmaistavissa olevien virheiden raportointikynnys on yksi prosentti tarkastetuista kuluista.
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Liite – Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta
Vuosi

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kommentit

Korjaavan toimenpiteen
tilanne
(Toteutettu / Käynnissä /
Tekemättä / Ei relevantti)

2019

Käteissuoritusten 182,5 miljoonan euron vähimmäismäärästä 77 oli maksettu vain
3,25 miljoonaa euroa vuoden 2019 loppuun mennessä. BBI-yhteisyrityksen
perustamisasetusta 78 muutettiin, jotta teollisuutta edustavat osakkaat voisivat maksaa
käteissuorituksensa hankekohtaisesti. Tästä muutoksesta huolimatta riski, että teollisuutta
edustavat osakkaat eivät tule maksuissaan saavuttamaan operatiivisten toimien kustannuksiin
kohdennettavien käteissuoritusten vähimmäismäärää ennen BBI-ohjelman loppua, on edelleen
suuri. Tästä syytä komissio (tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto) päätti vuoden 2018 lopussa
vähentää 140 miljoonalla eurolla yhteisyrityksen 205 miljoonan euron suuruista talousarviota
varainhoitovuodelle 202079.

Ei relevantti

77

BBI-yhteisyrityksen yhtiöjärjestyksen 12 artiklan 4 kohta (asetus (EU) N:o 560/2014, liite I).

78

Neuvoston asetus (EU) N:o 2018/121, annettu 23 päivänä tammikuuta 2018, biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen perustamisesta annetun
asetuksen (EU) 560/2014 muuttamisesta (EUVL L 22, 26.1.2018, s. 1).

79

Määrä sisältää varainhoitovuoden 2017 talousarvion osalta ilmoitetun 50 miljoonan euron vähennyksen ja varainhoitovuoden 2018 talousarviota
koskevan 20 miljoonan euron vähennyksen.
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Vuosi

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kommentit

Korjaavan toimenpiteen
tilanne
(Toteutettu / Käynnissä /
Tekemättä / Ei relevantti)

2019

Täydentäviin toimiin kohdistuvien luontoissuoritusten kokonaismäärä oli vuoden 2019 lopussa
916 miljoonaa euroa. Tämä määrä sisälsi 216 miljoonaa euroa sellaisia vuodelle 2019
ilmoitettuja luontoissuorituksia, joiden osalta varmentamisprosessia ei ollut saatu päätökseen
covid19-pandemian vuoksi.

Kesken
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Yhteisyrityksen vastaus
3.7.12
Oikeudellinen kehys, joka on luotu yksinomaan BBI-yhteisyritykselle teollisuutta
edustavien osakkaiden rahoitusosuuksien keräämistä varten, osoittautui lopulta
tehottomaksi. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen aiemman suosituksen
mukaisesti BBI-yhteisyritys ottaa asiassa saamansa kokemukset ja opit huomioon
tulevien julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien suunnittelussa. BBIyhteisyrityksen tapauksessa kokemus on kuitenkin myös osoittanut, että aloite on
onnistunut saavuttamaan strategiset tavoitteensa huolimatta siitä, että sekä Euroopan
komission että biopohjaisten teollisuudenalojen yhteenliittymän jäsenten
käteissuoritukset vähenivät merkittävästi. Tulokset ja vaikutukset rahoitetuista
hankkeista ylittävät jo nyt suurimman osan biopohjaisten teollisuudenalojen
strategisessa tutkimus- ja innovointiohjelmassa asetetuista tavoitteista, mikä
vahvistettiin riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden hiljattain tekemässä
tutkimuksessa. BBI-yhteisyrityksen vuoden 2020 toimintakertomuksessa annetaan
tästä lisätietoja.
3.7.13
Teollisuutta edustavien BBI-yhteisyrityksen osakkaiden maksamien suoritusten
kokonaismäärä on tosiaan hieman alhaisempi kuin aloitteen tässä vaiheessa odotettiin.
Luontoissuorituksia täydentäviin toimiin ja luontoissuorituksia operatiivisiin toimiin
koskevissa ennusteissa luontoissuoritusten odotettiin alun perin olevan lineaarisia.
Viimeaikaiset kokemukset kuitenkin osoittavat, että nämä investoinnit toteutetaan
laajamittaisesti BBI-yhteisyrityksen hankkeiden päätyttyä. Lisäksi covid-19-pandemia
lykkäsi suoritusten maksamista ja niiden varmentamista ulkoisten tarkastajien
toimesta.
BBI-yhteisyritys katsoo, että tämä ero kaventuu huomattavasti tulevina vuosina, koska
luontoissuorituksista (luontoissuoritukset täydentäviin toimiin ja luontoissuoritukset
operatiivisiin toimiin) ilmoittaminen ja niiden varmentaminen lisääntyvät
huomattavasti BBI-hankkeiden päättämisen myötä. Teollisuutta edustavat osakkaat
lisäksi sitoutuivat BBI-yhteisyrityksen hallintoneuvostolle esittämissään
rahoitusnäkymissä lisäinvestointitavoitteisiin vuodelle 2021 ja sen jälkeen.
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3.8. Shift2Rail-yhteisyritys (S2R)
Johdanto

3.8.1.

Brysselissä sijaitseva Shift2Rail-yhteisyritys (S2R) perustettiin kesäkuussa
2014 80 kymmeneksi vuodeksi, ja se alkoi toimia itsenäisesti 24. toukokuuta 2016.

3.8.2.

Yhteisyritys on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuva
rautatiealan elin. Yhteisyrityksen perustajaosakkaita ovat Euroopan unioni, jota
edustaa komissio, sekä rautatieteollisuutta edustavat kumppanit (eli alan keskeiset
sidosryhmät, joihin kuuluvat rautatiekaluston valmistajat, rautatieyhtiöt, rataverkon
haltijat ja tutkimuskeskukset). Muut tahot voivat osallistua yhteisyritykseen
assosioituneina osakkaina.

3.8.3.

Taulukossa 3.8.1 esitetään yhteisyrityksen avainluvut 81.

80

Neuvoston asetus (EU) N:o 642/2014, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2014, Shift2Railyhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 177, 17.6.2014, s. 9).

81

Lisätietoja yhteisyrityksen toimivaltuuksista ja toiminnasta esitetään sen sivustolla
osoitteessa www.shift2rail.org.

134
Shift2Rail-yhteisyritys (S2R)

Taulukko 3.8.1 – Yhteisyrityksen avainluvut
2020

2019

Talousarvion uudet maksumäärärahat (miljoonaa euroa)

72,5

61,8

Talousarvion uudet maksusitoumusmäärärahat
(miljoonaa euroa)

77,9

79,1

Käytettävissä olevat maksumäärärahat (miljoonaa
euroa) (1)

75,8

81,6

Käytettävissä olevat maksusitoumusmäärärahat
(miljoonaa euroa) (1)

84,1

83,1

24

23

Henkilöstö yhteensä 31. joulukuuta (2)
(1)

Käytettävissä olevat määrärahat sisältävät aiempien vuosien käyttämättömät
määrärahat, jotka yhteisyritys on ottanut kuluvan varainhoitovuoden talousarvioon,
sekä käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja uudelleen seuraavalle vuodelle
kohdennetut määrärahat.

(2)

Virkamiehiä, väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja
kansallisia asiantuntijoita.

Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot.

Tarkastuslausuman perustana olevat tiedot

3.8.4.

Tilintarkastustuomioistuimen valitsema tarkastustapa käsittää analyyttiset
tarkastustoimenpiteet, tapahtumien suoran testaamisen yhteisyrityksen ja edunsaajien
tasolla sekä yhteisyrityksen valvontajärjestelmien keskeisten kontrollien arvioinnin.
Tämän työn tulosten lisäksi hyödynnettiin muiden tarkastajien työhön perustuvaa
evidenssiä ja analysoitiin yhteisyrityksen toimivan johdon toimittamat tiedot.

3.8.5.

Lausunnon perusteluja, toimivan johdon ja hallintoelinten velvollisuuksia
sekä tarkastajan velvollisuuksia tilien ja niiden perustana olevien toimien
tarkastamisen yhteydessä kuvataan kertomuksen osassa 3.1. Allekirjoitus sivulla 164
on erottamaton osa lausuntoa.
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Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma
Euroopan parlamentille ja neuvostolle – riippumattoman
tarkastajan kertomus

Lausunto
3.8.6.

Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut

a)

yhteisyrityksen tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat 82 ja
kertomukset talousarvion toteuttamisesta 83 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä
varainhoitovuodelta, ja

b)

tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklan mukaisesti.

Tilien luotettavuus
Lausunto tilien luotettavuudesta

3.8.7.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että yhteisyrityksen tilinpäätös
31. joulukuuta 2020 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta
osiltaan oikeat ja riittävät tiedot yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta
31. päivältä joulukuuta 2020 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja
nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä
varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän
vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. Kirjanpitosäännöt perustuvat
kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin.

82

Tilinpäätöslaskelmat sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman,
nettovarallisuuden muutoksia koskevan laskelman sekä yhteenvedon keskeisistä
tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot.

83

Kertomukset talousarvion toteuttamisesta käsittävät kertomukset, joissa on aggregoitu
kaikki talousarviotapahtumat, ja talousarvion liitetiedot.
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Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus
(sääntöjenmukaisuus)
Tulot
Lausunto tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

3.8.8.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2020
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat tulot ovat kaikilta
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

Maksut
Lausunto tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

3.8.9.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2020
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat maksut ovat kaikilta
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

3.8.10. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa kyseenalaiseksi.

Huomautukset Horisontti 2020 -puiteohjelman talousarvion
toteuttamisesta

3.8.11. Taulukossa 3.8.2 esitetään yleiskatsaus osakkaiden yhteisyritykseen
suorittamista rahoitusosuuksista (tilanne vuoden 2020 lopussa).

Taulukko 3.8.2 – Osakkaiden rahoitusosuudet S2R -yhteisyritykseen
(miljoonaa euroa)
Osakkaiden rahoitusosuudet
(perustamisasetuksen mukaan)
Osakkaat
EU (PO Move)
Yksityiset osakkaat
Yhteensä

Yhteisyrityksen Täydentävät
toimet
toimet (1)
398,0
350,0
748,0

Osakkaiden rahoitusosuudet
(tilanne 31.12.2020)

Yhteensä

0,0
120,0
120,0

(1) Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus ei kata täydentäviä toimia.

Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot.

398,0
470,0
868,0

Käteissuoritukset
297,7
9,2
306,9

Validoidut
luontoissuoritukset
0,0
121,9
121,9

Validoimattomat
raportoidut
luontoissuoritukset
0,0
93,1
93,1

Luontoissuoritukset
täydentäviin
toimiin
0,0
204,8
204,8

Yhteensä
297,7
429,0
726,7
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3.8.12. Yhteisyritys oli vuoden 2020 loppuun mennessä käyttänyt Horisontti

2020 -hankkeisiin käytettävissä olleista maksusitoumusmäärärahoista 100 prosenttia ja
maksumäärärahoista 80 prosenttia. Toimintaan tarkoitettujen maksumäärärahojen
käyttöaste laski vuoteen 2019 (88 prosenttia) verrattuna, koska yhtä vuoden 2020
ehdotuspyynnön perusteella tehtyä avustussopimusta ei voitu allekirjoittaa
vuoden 2020 loppuun mennessä ja siihen liittyvää ennakkomaksua oli lykättävä
vastaavasti.

Huomautukset sisäisistä kontrolleista

3.8.13. Yhteisyritys on ottanut käyttöön luotettavat rahoitusta ja operatiivista

toimintaa koskevat ennakkotarkastusmenettelyt, jotka perustuvat
asiakirjatarkastuksiin. Yhteisyritys pani vuonna 2020 täytäntöön komission sisäisen
valvonnan kehyksen, jonka perustana on 17 sisäisen valvonnan periaatetta. Sisäisen
valvonnan kehyksen edellyttämää vuotuista itsearviointia ja valvontatoimien
vaikuttavuuden seurantaa silmällä pitäen yhteisyritys kehitti relevantit indikaattorit
kaikkia sisäisen valvonnan periaatteita ja niihin liittyviä ominaisuuksia varten.

3.8.14. Yhteisyrityksen elimiin sovellettavien eturistiriitojen ehkäisemistä ja

hallintaa koskevien sääntöjen hyväksymisestä annetussa hallintoneuvoston
päätöksessä 7/2018 edellytetään, että yhteisyrityksen hallintoneuvostojen jäsenten
päivitetyt ansioluettelot ja eturistiriitoja koskevat ilmoitukset julkaistaan
yhteisyrityksen verkkosivustolla. Koska kuitenkin vain muutama hallintoneuvoston
jäsenistä toimitti vaaditut tiedot, eturistiriidattomuutta koskevia ilmoituksia ei voitu
julkaista lainkaan ja ansioluetteloista voitiin julkaista vuoden 2020 loppuun mennessä
vain puolet.

3.8.15. Komission yhteinen tarkastus (Common Audit Service, CAS) vastaa

yhteisyrityksen tekemien, Horisontti 2020 -puiteohjelmaan kuuluvien maksujen
jälkitarkastuksesta. Vuoden 2020 loppuun mennessä tehtyjen jälkitarkastusten
tulosten perusteella yhteisyritys raportoi Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeiden
edustavaksi virhetasoksi 2,9 prosenttia ja jäännösvirhetasoksi 1,99 prosenttia
(selvitetyt ennakkomaksut ja loppumaksut) 84. Komissio totesi Horisontti
2020 -puiteohjelmaa koskevassa asetusehdotuksessaan 85, että ”[…] Horisontti
2020 -puiteohjelman mukaisissa tutkimusmenoissa 2–5 prosentin vuotuinen virheriski
84

S2R-yhteisyrityksen vuotuinen toimintakertomus 2020, s. 189.

85

COM(2011) 809 final.
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on realistinen tavoite, kun otetaan huomioon tarkastusten kustannukset, sääntöjen
monimutkaisuuden vähentämiseksi ehdotetut yksinkertaistamistoimenpiteet ja
tutkimushankkeiden kustannusten korvaamiseen liittyvä toiminnan luonteesta johtuva
riski. Lopullisena tavoitteena on, että jäännösvirhetaso on mahdollisimman lähellä
kahta prosenttia ohjelmien päättyessä, kun kaikkien tarkastusten, korjausten ja
takaisinperintätoimenpiteiden rahoitusvaikutukset on otettu huomioon.”

3.8.16. Osana toimintaan liittyviin maksuihin kohdistettavien kontrollien

tarkastusta tilintarkastustuomioistuin poimi ja tarkasti satunnaisotoksen, joka koostui
Horisontti 2020 -puiteohjelman maksuista lopullisille edunsaajille vuonna 2020.
Tarkastuksen tarkoituksena oli saada vahvistus jälkitarkastuksissa havaituille
virhetasoille 86. Näissä yksityiskohtaisissa tarkastuksissa ilmeni, että yhdessä
tapauksessa oli systeeminen virhe, jonka syynä oli ilmoitettujen henkilöstömenojen
laskennassa käytetty väärä menetelmä. Eräässä toisessa tapauksessa havaittiin
systeeminen valvontapuute, jota ei voida ilmaista kvantitatiivisesti: edunsaajalla ei
ollut validointimenettelyä, jolla se olisi validoinut hankkeeseen käytetyiksi ilmoitetut
työtunnit.

Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta

3.8.17. Liitteessä on yhteenveto korjaavista toimenpiteistä, jotka yhteisyritys on

toteuttanut Euroopan tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina esittämien
huomautusten perusteella.

86

Edunsaajien tasolla testatuissa avustusten maksutapahtumissa kvantitatiivisesti
ilmaistavissa olevien virheiden raportointikynnys on yksi prosentti tarkastetuista kuluista.
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Liite – Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta
Vuosi

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kommentit

Korjaavan toimenpiteen tilanne
(Toteutettu / Käynnissä /
Tekemättä / Ei relevantti)

2017

Yhteisyritys laati vastauksena arvioijien antamiin suosituksiin toimintasuunnitelman, jonka
yhteisyrityksen hallintoneuvosto vahvisti 28. kesäkuuta 2018. Nykyisessä
rahoituskehyksessä ei kohdenneta toimia kaikkiin väliarvioinnissa esitettyihin suosituksiin,
mutta joitakin toimintasuunnitelmaan sisältyviä toimia on jo käynnistetty. Muita toimia
käsitellään nyt – toimien luonteen ja nykyisen säädöskehyksen mukaisesti – komission
23. helmikuuta päivätyssä esityksessä, joka koskee rautatiealan tutkimuksen ja innovoinnin
tulevaa eurooppalaista kumppanuutta.

Ei relevantti
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Yhteisyrityksen vastaus
3.8.14
S2R ryhtyi seuraaviin toimenpiteisiin:
-

Hallintoneuvoston jäseniä pyydettiin useaan otteeseen toimittamaan puuttuvat
ilmoitukset eturistiriidoista.
Kesäkuussa 2021 oli saamatta 28 prosenttia ansioluetteloista ja eturistiriitoja
koskevista ilmoituksista (12 edustajalta 43:sta).
Hallintoneuvoston jäsenille esiteltiin tilanneraportti sen kokouksessa 22.6.2021.
Tuolloin ilmoitettiin, että hallintoneuvoston jäsenen, joka ei ole toimittanut
ilmoitusta eturistiriidasta ja ansioluetteloa, katsotaan tosiasiassa olevan
eturistiriitatilanteessa. Siitä seuraa pois sulkeminen hallintoneuvoston
päätöksentekoprosessista.

3.8.16
Mitä tulee havaintoon edunsaajan ilmoitettujen tuntien validointimenettelyn
puuttumisesta, asia on huomattu komission yhteisessä tarkastuksessa (CAS) ja mainittu
jälkitarkastusraportissa vuoden 2020 lopussa ilman vaatimusta mukauttaa rahoitusta.
Yleinen päätelmä raportissa on, että edunsaajan ajankirjausjärjestelmä on luotettava.
Lisäksi edunsaaja on vahvistanut, että ajankäytön validointijärjestelmää parannetaan,
ja SR2 seuraa tilannetta.
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3.9. Euroopan suurteholaskennan
yhteisyritys (EuroHPC)
Johdanto

3.9.1.

Luxemburgissa sijaitseva Euroopan suurteholaskennan yhteisyritys
(EuroHPC) perustettiin lokakuussa 2018 ajanjaksoksi, joka päättyy 31. joulukuuta
2026 87. Se aloitti itsenäisen työskentelyn 23. syyskuuta 2020.

3.9.2.

Yhteisyritys on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus, joka mahdollistaa
resurssien yhdistämisen Euroopan unionilta (EU), Euroopan mailta ja yksityisiltä
kumppaneilta suurteholaskennan kehittämiseksi Euroopassa. Yhteisyrityksen
perustajaosakkaat ovat EU, jota edustaa komissio, osallistujavaltiot 88 ja kaksi yksityistä
kumppania, joita edustavat suurteholaskennan eurooppalainen teknologiayhteisö
(ETP4HPC) ja Big Data Value Association (BDVA).

87

Neuvoston asetus (EU) 2018/1488, annettu 28 päivänä syyskuuta 2018, Euroopan
suurteholaskennan yhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 252, 8.10.2018, s. 8).

88

Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros,
Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, Portugali, Puola,
Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekin tasavalta,
Turkki, Unkari ja Viro (lähde: EuroHPC-verkkosivut)
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3.9.3.

Taulukossa 3.9.1 esitetään yhteisyrityksen avainluvut 89.

Taulukko 3.9.1 – Yhteisyrityksen avainluvut
2020

2019

Talousarvion uudet maksumäärärahat (miljoonaa euroa)

181,5

Ei
relevantti

Talousarvion uudet maksusitoumusmäärärahat
(miljoonaa euroa)

509,1

Ei
relevantti

Käytettävissä olevat maksumäärärahat (miljoonaa
euroa) (1)

181,5

Ei
relevantti

Käytettävissä olevat maksusitoumusmäärärahat
(miljoonaa euroa) (1)

509,1

Ei
relevantti

11

Ei
relevantti

Henkilöstö yhteensä 31. joulukuuta (2)
(1)

Käytettävissä olevat määrärahat sisältävät aiempien vuosien käyttämättömät määrärahat,
jotka yhteisyritys on ottanut kuluvan varainhoitovuoden talousarvioon, sekä
käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja uudelleen seuraavalle vuodelle kohdennetut
määrärahat.

(2)

Virkamiehiä, väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja kansallisia
asiantuntijoita.

Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot.

Tarkastuslausuman perustana olevat tiedot

3.9.4.

Tilintarkastustuomioistuimen valitsema tarkastustapa käsittää analyyttiset
tarkastustoimenpiteet, tapahtumien suoran testaamisen yhteisyrityksen ja
edunsaajien tasolla sekä yhteisyrityksen valvontajärjestelmien keskeisten kontrollien
arvioinnin. Tämän työn tulosten lisäksi hyödynnettiin muiden tarkastajien työhön
perustuvaa evidenssiä ja analysoitiin yhteisyrityksen toimivan johdon toimittamat
tiedot.

89

Lisätietoja yhteisyrityksen toimivaltuuksista ja toiminnasta esitetään sen sivustolla
osoitteessa www.eurohpc-ju.europa.eu.
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3.9.5.

Lausunnon perusteluja, toimivan johdon ja hallintoelinten velvollisuuksia
sekä tarkastajan velvollisuuksia tilien ja niiden perustana olevien toimien
tarkastamisen yhteydessä kuvataan kertomuksen osassa 3.1. Allekirjoitus sivulla 164
on erottamaton osa lausuntoa.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma
Euroopan parlamentille ja neuvostolle – riippumattoman
tarkastajan kertomus

Lausunto
3.9.6.

Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut

a)

yhteisyrityksen tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat 90 ja
kertomukset talousarvion toteuttamisesta 91 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä
varainhoitovuodelta, ja

b)

tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklan mukaisesti.

Tilien luotettavuus
Lausunto tilien luotettavuudesta

3.9.7.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että yhteisyrityksen tilinpäätös
31. joulukuuta 2020 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta
osiltaan oikeat ja riittävät tiedot yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta
31. päivältä joulukuuta 2020 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja
nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä
varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän

90

Tilinpäätöslaskelmat sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman,
nettovarallisuuden muutoksia koskevan laskelman sekä yhteenvedon keskeisistä
tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot.

91

Kertomukset talousarvion toteuttamisesta käsittävät kertomukset, joissa on aggregoitu
kaikki talousarviotapahtumat, ja talousarvion liitetiedot.
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vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. Kirjanpitosäännöt perustuvat
kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin.

Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus
(sääntöjenmukaisuus)
Tulot
Lausunto tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

3.9.8.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2020
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat tulot ovat kaikilta
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

Maksut
Lausunto tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

3.9.9.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2020
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat maksut ovat kaikilta
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

3.9.10. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa kyseenalaiseksi.

Huomautukset Horisontti 2020 -puiteohjelman talousarvion
toteuttamisesta

3.9.11. Taulukossa 3.9.2 esitetään yleiskatsaus osakkaiden EuroHPC-

yhteisyritykseen suorittamista rahoitusosuuksista (tilanne vuoden 2020 lopussa).
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Taulukko 3.9.2 – Osakkaiden rahoitusosuudet EuroHPC-yhteisyritykseen
(miljoonaa euroa)
Osakkaiden rahoitusosuudet
(perustamisasetuksen mukaan)
Osakkaat
EU (PO CONNECT)
Osallistujavaltiot
Yksityiset osakkaat
Yhteensä

Yhteisyrityksen Täydentävät
toimet
toimet (1)
536,0
486,0
422,0
1 444,0

Yhteensä

Ei relevantti
Ei relevantti
Ei relevantti
Ei relevantti

536,0
486,0
422,0
1 444,0

Käteissuoritukset
190,9
28,9
0,0
219,8

Osakkaiden rahoitusosuudet
(tilanne 31.12.2020)
Validoimattomat
LuontoisValidoidut
suoritukset
raportoidut
luontoisluontoistäydentäviin
suoritukset
suoritukset
toimiin
0,0
0,0
Ei relevantti
0,0
0,0
Ei relevantti
0,0
0,0
Ei relevantti
0,0
0,0
Ei relevantti

Yhteensä
190,9
28,9
0,0
219,8

(1) Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus ei kata täydentäviä toimia.

Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot.

3.9.12. Käyttöaste niissä vuoden 2020 määrärahoissa, jotka olivat yhteisyrityksen

käytettävissä Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeisiin, oli
maksusitoumusmäärärahojen osalta 95,5 prosenttia ja maksumäärärahojen osalta
22,5 prosenttia. Maksumäärärahojen alhainen käyttöaste selittyy osittain sillä, että
komissio siirsi vuotuiset maksumäärärahat kokonaisuudessaan yhteisyritykselle, kun se
saavutti taloudellisen riippumattomuutensa 23. syyskuuta 2020.

3.9.13. Vuoden 2020 lopussa viivästykset keskeisen henkilöstön rekrytoinnissa
sekä covid-19-pandemian vaikutus suunniteltuihin tietotekniikkaan, viestintään,
virkamatkoihin, kokouksiin, tapahtumiin ja muihin palveluihin liittyviin menoihin
alensivat hallintomenojen talousarvion (noin 1,5 prosenttia käytettävissä olevasta
kokonaistalousarviosta) toteutusastetta merkittävästi 16,5 prosenttiin.

3.9.14. Yhteisyrityksen toimintatalousarvio vuodelle 2020 oli tarkoitettu

ennakkorahoitukseen, joka liittyy eksa-luokan supertietokoneiden ja viiden petaluokan supertietokoneen hankintaan (noin 135 miljoonaa euroa) ja päätökseen
saatettuihin ehdotuspyyntöihin (noin 44 miljoonaa euroa). Vuoden 2020 lopussa
ennakkomaksuja voitiin kuitenkin suorittaa vain allekirjoitettujen, LEONARDO- ja
PetaSC-supertietokoneita koskevien sopimusten osalta (arvo noin 34 miljoonaa euroa)
ja allekirjoitettujen avustussopimusten osalta (arvo noin kuusi miljoonaa euroa).
Toimintaan tarkoitettujen maksumäärärahojen käyttöaste oli tämän seurauksena
alhainen (22,6 prosenttia).
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Huomautukset sisäisistä kontrolleista

3.9.15. Yhteisyritys on ottanut käyttöön luotettavat rahoitusta ja operatiivista

toimintaa koskevat ennakkotarkastusmenettelyt, jotka perustuvat
asiakirjatarkastuksiin. Yhteisyritys pani vuoden 2020 lopussa täytäntöön komission
sisäisen valvonnan kehyksen, joka laajalti perustuu 17:ään sisäisen valvonnan
periaatteeseen. Yhteisyrityksen on kuitenkin saatettava päätökseen vielä useita toimia,
joilla varmistetaan riskinarviointiin liittyvien valvontaperiaatteiden sekä valvonta- ja
seurantatoimien vaikuttava toiminta.

3.9.16. Yhteisyritys ei ollut vuoden 2020 loppuun mennessä kehittänyt luotettavia

menettelyjä yksityisten osakkaidensa ja osallistujavaltioiden ilmoittamien
luontoissuoritusten validointia ja varmentamista varten eikä ottanut käyttöön
asianmukaista kirjanpitomenettelyä kyseisten luontoissuoritusten kirjaamiseksi.
Yhteisyritys ei tämän vuoksi voi hallinnoida ja seurata yksityisten osakkaiden
ja osallistujavaltioiden luontoissuoritusten vähimmäistason saavuttamista eikä
raportoida siitä.

Muut asiat

3.9.17. Kun otetaan huomioon yhteisyrityksen nykyinen hallinnollisiin ja

toiminnallisiin prosesseihin liittyvä työmäärä ja sen ensimmäisten tärkeiden toimien
käynnistäminen, tilintarkastustuomioistuin katsoo, että yhteisyrityksellä on tällä
hetkellä liian vähän henkilöstöä. Vuoden 2020 organisaatiorakenteessa yhteisyritys
keskittyi pääasiassa keskeisten toiminnallisten prosessien ja tehtävien varmistamiseen,
mutta se jätti huomiotta keskeisen hallintohenkilöstön (esimerkiksi hallinto- ja
talouspäällikön sekä sisäisestä valvonnasta ja tarkastuskoordinoinnista vastaavan
päällikön) tarpeen. Jos tähän resurssivajeeseen ei puututa, yhteisyrityksen rahoitus-,
budjetti- ja henkilöstöhallinto sekä operatiivisia maksuja ja luontoissuorituksia
koskevat sisäiset valvontaprosessit saattavat heikentyä. Sopimussuhteisten
toimihenkilöiden suuri osuus (74 prosenttia) saattaa lähitulevaisuudessa johtaa
henkilöstön huomattavaa vaihtuvuuteen. Tämä puolestaan lisää yhteisyrityksen
epävarmaan henkilöstötilanteeseen liittyvää painetta entisestään.
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Yhteisyrityksen vastaus
Yhteisyritys ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen.
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Euratomin alaisuudessa toimiva
yhteisyritys
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3.10. ITERistä ja fuusioenergian
kehittämisestä vastaava
eurooppalainen yhteisyritys (F4E)
Johdanto

3.10.1. ITERin92 ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen

yhteisyritys (F4E-yhteisyritys) perustettiin 35 vuodeksi huhtikuussa 200793. Yksi
yhteisyrityksen tärkeimmistä tehtävistä on huolehtia Euroopan atomienergiayhteisön
(Euratom) osuudesta ITER-hankkeen toteutuksesta vastaavassa fuusioenergia-alan
kansainvälisessä ITER-organisaatiossa (ITER-IO). Fuusiotoiminnot päätettiin kehittää
pääosin Ranskan Cadarachessa, mutta yhteisyrityksen toimipaikka on Barcelonassa.

3.10.2. Yhteisyrityksen perustajaosakkaita ovat Euroopan atomienergiayhteisö

(Euratom), jota edustaa Euroopan komissio, sekä Euratomin jäsenvaltiot ja Sveitsi (joka
teki yhteistyösopimuksen Euratomin kanssa).

92

International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER, kansainvälinen
lämpöydinkoereaktori).

93

Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä maaliskuuta 2007, eurooppalaisen yhteisyrityksen
perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä
perustettavalle yhteisyritykselle (EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58). Päätöstä on muutettu
13 päivänä joulukuuta 2013 annetulla neuvoston päätöksellä (Euratom) 2013/791
(EUVL L 349, 21.12.2013, s. 100), 10 päivänä helmikuuta 2015 annetulla neuvoston
päätöksellä (Euratom) 2015/224 (EUVL L 37, 13.2.2015, s. 8) ja 22 päivänä helmikuuta 2021
annetulla neuvoston päätöksellä (Euratom) 2021/281 (EUVL L 62, 23.2.2021, s. 41).
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3.10.3. Taulukossa 3.10.1 esitetään yhteisyrityksen avainluvut 94.
Taulukko 3.10.1 – Yhteisyrityksen avainluvut
2020

2019

794,8

721,1

878

689,5

Käytettävissä olevat maksumäärärahat (miljoonaa
euroa) (1)

816,5

761,2

Käytettävissä olevat maksusitoumusmäärärahat
(miljoonaa euroa) (1)

885,7

729,7

435

439

Talousarvion maksumäärärahat (miljoonaa euroa)
Talousarvion maksusitoumusmäärärahat (miljoonaa
euroa)

Henkilöstö yhteensä 31. joulukuuta (2)
(1)

Käytettävissä oleviin määrärahoihin sisältyvät hallinnollisten sitoumusten siirrot
varainhoitovuodelta toiselle sekä käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, joita
hallintoneuvosto ei vielä ole vahvistanut.

(2)

Virkamiehiä, väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja kansallisia
asiantuntijoita.

Lähde: Yhteisyrityksen toimittamat tiedot.

3.10.4. Yhteisyritys oli vuoden 2020 loppuun mennessä käyttänyt 100 prosenttia

käytettävissä olleista maksusitoumusmäärärahoista ja 98 prosenttia käytettävissä
olleista maksumäärärahoista.

Tarkastuslausuman perustana olevat tiedot

3.10.5. Tilintarkastustuomioistuimen valitsema tarkastustapa käsittää analyyttiset
tarkastustoimenpiteet, tapahtumien suoran testaamisen yhteisyrityksen ja
edunsaajien tasolla sekä yhteisyrityksen valvontajärjestelmien keskeisten kontrollien
arvioinnin. Tämän työn tulosten lisäksi hyödynnettiin muiden tarkastajien työhön
perustuvaa evidenssiä ja analysoitiin yhteisyrityksen toimivan johdon toimittamat
tiedot.

94

Lisätietoja yhteisyrityksen toimivaltuuksista ja toiminnasta esitetään sen sivustolla
osoitteessa www.f4e.europa.eu.
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3.10.6. Lausunnon perusteluja, toimivan johdon ja hallintoelinten velvollisuuksia
sekä tarkastajan velvollisuuksia tilien ja niiden perustana olevien toimien
tarkastamisen yhteydessä kuvataan kertomuksen osassa 3.1. Allekirjoitus sivulla 164
on erottamaton osa lausuntoa.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma
Euroopan parlamentille ja neuvostolle – riippumattoman
tarkastajan kertomus

Lausunto
3.10.7. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut
a)

yhteisyrityksen tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat 95 ja
kertomukset talousarvion toteuttamisesta 96 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä
varainhoitovuodelta, ja

b)

tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklan mukaisesti.

Tilien luotettavuus
Lausunto tilien luotettavuudesta

3.10.8. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että yhteisyrityksen tilinpäätös

31. joulukuuta 2020 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta
osiltaan oikeat ja riittävät tiedot yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta
31. päivältä joulukuuta 2020 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja
nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä
varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän

95

Tilinpäätöslaskelmat sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman,
nettovarallisuuden muutoksia koskevan laskelman sekä yhteenvedon keskeisistä
tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot.

96

Kertomukset talousarvion toteuttamisesta käsittävät kertomukset, joissa on aggregoitu
kaikki talousarviotapahtumat, ja talousarvion liitetiedot.
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vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. Kirjanpitosäännöt perustuvat
kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin.

Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus
Tulot
Lausunto tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

3.10.9. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2020
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat tulot ovat kaikilta
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

Maksut
Lausunto tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

3.10.10.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2020
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat maksut ovat kaikilta
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

Tiettyjä seikkoja painottava kappale

3.10.11.

Asettamatta kyseenalaiseksi kohdissa 3.10.8 ja 3.10.10 esitettyä
lausuntoa tilintarkastustuomioistuin kiinnittää huomiota kohtiin 3.10.13—3.10.15.
Niistä ilmenee, että yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2020 tilinpäätöksessä
esitetään yhteisyrityksen arvio (17,97 miljardia euroa) ITER-hankkeen
toteuttamista koskevien velvoitteiden täyttämisestä aiheutuvista
kokonaiskustannuksista. Keskeisten oletusten muutokset arvion ja riskialttiuden
osalta voivat kuitenkin johtaa kustannusten merkittävään kasvuun ja/tai
lisäviivästyksiin ITER-hankkeen toteuttamisessa.

3.10.12.

Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa kyseenalaiseksi.
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Huomautukset ITERin lopullisia kustannuksia koskevasta
arviosta

3.10.13.

Yhteisyritys pitää yllä arviota kokonaiskustannuksista, jotka aiheutuvat
sille kuuluvien ITER-hankkeen toteuttamiseen liittyvien velvoitteiden täyttämisestä
vuoteen 2042 mennessä. Kyseessä on niin sanottu lopullisia kustannuksia koskeva
arvio (EaC). Yhteisyritys arvioi vuoden 2020 lopussa näiden kokonaiskustannusten
määräksi 17 968 miljoonaa euroa (vuoden 2020 hinnoin). Kyseessä on vuoden 2020
loppuun mennessä suoritettujen maksujen yhteismäärä (7 345 miljoonaa euroa) ja
arvio tulevista maksuista, joiden määräksi ennakoidaan 10 623 miljoonaa euroa
(vuoden 2020 hinnoin).

3.10.14.

Verrattuna vuoden 2019 tilinpäätökseen, jossa esitettiin arvion
täydentämiseen tarvittavat kustannukset ainoastaan ITER-hyvityksinä, yhteisyritys
paransi huomattavasti vuoden 2020 tilinpäätöksen tietojen laatua esittämällä arvion
täydentämiseen tarvittavat kustannukset euroina ja vuoden 2020 hintoina, brexitin ja
covid-19:n vaikutukset mukaan luettuina. Arvioihin ja riskialtistukseen liittyvien
keskeisten oletusten muutokset voivat kuitenkin johtaa kustannusten merkittävään
kasvuun ja lisäviivästyksiin hankkeen toteuttamisessa. Tämä käy ilmi seuraavista
esimerkeistä:
o

Ydinturvallisuutta koskevat vaatimukset: Vaikka yhteisyritys tekee ITERorganisaation kanssa yhteistyötä sen varmistamiseksi, että suunnittelussa otetaan
huomioon erilaiset ydinturvallisuusvaatimukset, Ranskan
ydinturvallisuusviranomaisella on ylin toimivalta ja turvallisuusvaatimuksiin
tehtävillä muutoksilla voi olla suuri kustannusvaikutus.

o

Hot Cell Complexin kustannusarvio: Arviota ei ole tarkistettu, eikä ITERorganisaation suunnitteluvaatimusten nykyinen kypsyystaso mahdollista sitä, että
F4E voisi laatia uskottavan kustannusarvion.

o

Vaatimusten muutokset: Vaikka tarvittavat muutokset rahoitetaan
ennakoimattomia menoja koskevista järjestelyistä (eli ITERin vararahastosta tai
ITERin jakamattomasta talousarviosta) ja yhteisyritys on pannut merkille tämän
toimintatavan myönteisen vaikutuksen, muutoksista aiheutuvia menoja on
mahdotonta vähentää nollaan. Nämä muutokset voivat aiheuttaa lisäviivästyksiä
ja -kustannuksia meneillään olevassa ja tulevassa rakennustoiminnassa.
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3.10.15.

Yhteisyritys arvioi, että covid-19-pandemian vaikutus on ollut vakava
mutta ei merkittävä. Pandemia oli huhtikuuhun 2021 mennessä aiheuttanut jopa
neljän kuukauden viiveitä joissakin kohdin hankkeen toteutusta, minkä vuoksi
kustannukset ovat nousseet koko ITER-hankkeen tasolla noin 47 miljoonaa euroa
(vuoden 2008 hinnoin). Lisävaikutukset ovat mahdollisia, jos pandemia pahenee
vuonna 2021.

Huomautukset sisäisistä kontrolleista

3.10.16.

Seuraavat huomautukset liittyvät yhteisyrityksen paikallisiin
tietoteknisiin sovelluksiin, joita käytetään oikeudellisten sitoumusten ja sopimusten
hallinnointiin (DACC) ja asiakirjahallintoon (IDM)97. Ne eivät koske komission
varainhoidon keskustietojärjestelmän (ABAC) järjestelmiä ja työnkulkua. Ne koskevat
yhteisyrityksen toimivaltaista tulojen ja menojen hyväksyjää kaikilla tasoilla sekä tämän
sijaisia.

3.10.17.

Yhteisyritys on vuosien mittaan tehnyt paljon työtä sähköisen
asiakirjahallintajärjestelmän käyttöönottamiseksi. Yhteisyrityksen pääjohtaja päätti
maaliskuun 2020 lopussa, että DACC-sovelluksen kehittyneitä sähköisiä allekirjoituksia
olisi käytettävä paitsi sopimusmuutosten hallinnointiin ja allekirjoittamiseen myös
alustaviin sopimuksiin. Tällainen käyttö olisi väliaikainen hallinnollinen toimenpide
covid-19-pandemian aikana.

3.10.18.

Yleisesti ottaen toimenpide mahdollisti sen, että yhteisyritys pystyi
ylläpitämään toiminnan jatkuvuutta ja sen henkilöstö pystyi tekemään etätyötä covid19-pandemian alusta lähtien. Yhteisyritys ei kuitenkaan täysin mukauttanut paikallisia
tietoteknisiä sovelluksiaan vastaamaan sisäisiä valtuutusprosesseja. Kuten seuraavissa
kohdissa kuvataan, merkittäviä puutteita on vielä korjattava seuraavissa asioissa:
o

oikeudelliset näkökohdat, jotka liittyvät yhteisyrityksen valtuutuskehyksen
toteuttamiseen ja kehittyneiden sähköisten allekirjoitusten käyttöön

o

tekniset näkökohdat, jotka liittyvät DACC- ja IDM-sovellusten teknisiin
järjestelyihin (käyttäjäoikeudet) toimivaltaisten tulojen ja menojen hyväksyjien

97

Huomautuksissa ei ole otettu huomioon tuoreita muutoksia, joita yhteisyritys on vuonna
2021 tehnyt tunnistettujen riskien lieventämiseksi.
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kohdalla; virtuaalisen identiteetin omaavien tilien käyttö ja sovellusten
käyttöliittymät
o

sisäisen valvonnan näkökohdat, jotka koskevat hyväksymiseen liittyvien
valtuutusoikeuksien soveltamista paikallisissa tietotekniikkajärjestelmissä sekä
kirjanpito- ja rahoitustietojen oikeellisuutta yhteisyrityksen
kirjanpitojärjestelmässä.

3.10.19.

Toisin kuin ABAC-työnkulussa, DACC-sovelluksen avulla ei pystytä
osoittamaan, että henkilöstö oli ymmärtänyt asiakirjan sisällön kunnolla ja suostunut
allekirjoittamaan sen henkilökohtaisella allekirjoituksellaan.

3.10.20.

Yhteisyritys perusti sopimusten hallinnoinnin keskitettyyn
todentamisjärjestelmäänsä yksittäisten käyttäjätilien lisäksi käyttäjäryhmätilejä, joilla
on virtuaalisia henkilöllisyyksiä. Tarkoituksena oli helpottaa yhteisyrityksen paikallisten
tietotekniikkasovellusten (DACC, IDM) hallinnointia. Asiointiin tarkoitettua ryhmätiliä,
joka oli luotu yhteisyrityksen johtajaa varten, käytettiin vuoden 2020 loppuun saakka
kuitenkin myös erilaisten tärkeiden asiakirjojen hyväksymiseen ja allekirjoittamiseen.
Käytäntö on vastoin yhteisyrityksen tieto- ja viestintätekniikan käyttöoikeuksien
hallintaa koskevia perusperiaatteita, joissa selkeästi vaaditaan, että käyttäjätilien on
oltava yksilöllisiä ja liityttävä yhteen ainoaan käyttäjään. Käytäntöä pidetään näin ollen
kriittisenä sisäisen valvonnan puutteena, koska se antaa kaikille ryhmätiliin kuuluville
henkilöille mahdollisuuden suorittaa toimintoja, jotka on tarkoitettu yksinomaan
toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän suoritettavaksi.

3.10.21.

Yhteisyrityksen valtuutuskehyksen tavoitteena on keskittää valtuutukset
toimivaltaisille tulojen ja menojen hyväksyjille, ja se tarjoaa muun muassa ajantasaisen
kokonaiskuvan kaikista hyväksytyistä valtuutuksista ja sijaisuusjärjestelyistä F4E:ssä.
Vuoden 2020 lopussa tilanne oli kuitenkin se, että yhteisyrityksen paikallisten
tietotekniikkasovellusten (DACC ja IDM) valtuutuskehys ei automaattisesti määrittänyt
teknisiä valtuutuksia (eli maksutapahtumien hyväksymistä koskevia käyttöoikeuksia).
Sen sijaan jokaisen toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän oli myönnettävä
valtuutus yhteisyrityksen johtajan hyväksymässä kehyksessä määrätylle henkilölle.
Lisäksi sopimusten mukaisia valtuutuksia (sitovien päätösten tekeminen tietyin
edellytyksin) annetaan toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän lisäksi
yhteisyrityksen muulle henkilöstölle (sopimusasioista vastaaville virkamiehille).
Toimintatapa ei sisälly yhteisyrityksen valtuutuskehykseen.
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3.10.22.

Toisin kuin työnkulkuun ABAC-järjestelmässä, DACC-sovellukseen ei ole
koskaan kohdistettu sisäisen valvonnan tarkastusta sen varmistamiseksi, että
maksutapahtumien hyväksymistä koskevat käyttöoikeudet vastaavat henkilöstölle
siirrettyjä toimivaltuuksia. Näin ollen on olemassa suuri riski, että käyttöoikeuksien ja
valtuutusten välistä vastaamattomuutta, joka johtuu siitä, että on toimittu toimivallan
siirtoa koskevien yhteisyrityksen periaatteiden vastaisesti, ei ehkä ole havaittu eikä
lievennetty.

3.10.23.

Yhteisyrityksen kirjanpitojärjestelmää ei ole validoitu vuoden 2013
jälkeen, vaikka yhteisyritys alkoi vuonna 2016 käyttää DACC-tietotekniikkasovellusta
oikeudellisiin sitoumuksiin ja sopimusten hallinnointiin (vuonna 2020 myös
alkuperäisten sopimusten osalta) – ja se toimii näin ollen kirjanpito- ja rahoitustietojen
lisälähteenä. Tämä on vastoin yhteisyrityksen varainhoitoasetusta, jossa vaaditaan
kirjanpitojärjestelmän validointia aina, kun tapahtuu merkittävä muutos.

3.10.24.

Tilintarkastustuomioistuin kehottaa kiinnittämään huomiota komission
sisäisen tarkastuksen suunnittelemaan tarkastukseen, joka koskee valtuutuksia,
päätöksenteon tehokkuutta F4E:ssä ja yhteistyömekanismeja komission energian
pääosaston kanssa. Tarkastus alkaa kesäkuun 2021 alussa.

Rekrytointimenettelyjä koskevat huomautukset

3.10.25.

Yhteisyrityksen vuonna 2020 toteuttamat palvelukseenottomenettelyt
eivät olleet avoimia laadittaessa lopullista luetteloa seuraavaan arviointivaiheeseen
(haastatteluihin ja kirjallisiin kokeisiin) kutsuttavista hakijoista. Erityisesti on epäselvää,
miten valintalautakunta otti huomioon hakijoiden eduksi luettavat perusteet
esivalinnassa.

Muut asiat

3.10.26.

Yhteisyrityksen osakkaiden vuoden 2020 rahoitusosuuksien
laskentamenetelmä ei ollut yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen asiaa koskevien
säännösten mukainen. Sen sijaan, että käytettäisiin yhteisyrityksen hallintoneuvoston
hyväksymiä rahoitusosuuksia koskevia arvioita, yhteisyritys peri maksut vielä
hyväksymättä olevan ennakkoarvioluonnoksen perusteella.
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3.10.27.

Yhteisyritys käyttää omaa sähköisten hankintamenettelyjen portaaliaan,
jota ei ole kaikilta osin synkronoitu komission sähköisten hankintamenettelyjen
ratkaisun kanssa. F4E-yhteisyrityksen sähköisten hankintamenettelyjen välineen
jatkokehittäminen voi johtaa tarpeettomaan päällekkäisyyteen komission
kehitystoimien ja investointien kanssa. Tämä ei tukisi periaatetta, jonka mukaan
osallistujia varten olisi oltava EU:n varainhoitoasetuksen mukainen keskitetty tietojen
vaihtamisjärjestelmä.

Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta

3.10.28.

Liitteessä on yhteenveto korjaavista toimenpiteistä, jotka yhteisyritys
on toteuttanut Euroopan tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina esittämien
huomautusten perusteella.
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Liite – Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta
Vuosi

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kommentit

Korjaavan toimenpiteen tilanne
(Toteutettu / Käynnissä /
Tekemättä / Ei relevantti)

2019

Talousarvion luvusta 3.4 ”Muut toimintamenot” katetaan laaja kirjo erityyppisiä menoja,
kuten tilapäistyövoimaa ja vuokrahenkilöstöä koskevia menoja, työmatkamenoja sekä
lainopillisesta neuvonnasta johtuvia menoja. Sen varmistamiseksi, että talousarviossa
noudatetaan avoimuuden ja erittelyn periaatteita, kullekin menotyypille olisi luotava
erillinen luku.

Toteutettu

2019

Eräässä raha-arvoltaan merkittävässä hankintamenettelyssä alun perin julkaistut aikataulut
ja määräpäivät olivat epärealistisia. Yhdessä tapauksessa hallinnollinen rasite, joka johtui
siitä, että osana valintaperusteita oli osoitettava vastaavuus tietyn sertifioinnin kanssa, on
saattanut johtaa siihen, että mahdolliset alihankkijat, joilla on ollut vastaavanlainen
sertifiointi, ovat jättäneet osallistumatta tarjouskilpailuun.

Ei relevantti

2019

Ulkopuolinen asiantuntijapaneeli arvioi yhteisyritystä vuosittain. Asiantuntijapaneeli
havaitsi useita ongelmia ja riskejä ylemmän johdon ja yrityskulttuurin tasolla. Jos tätä
tilannetta ei saada korjatuksi, henkilöstön työn tuloksellisuus voi heikentyä.

Kesken
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Vuosi

2019

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kommentit
Koska henkilöstötaulukossa on rajoituksia henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön osalta,
F4E käyttää yhä enemmän tilapäistyövoimaa ja vuokrahenkilöstöä. Vuonna 2019 näiden
resurssien määrä oli jo noin 62 prosenttia yhteisyrityksen henkilöstösääntöjen alaisen
henkilöstön määrästä. Yhteisyrityksen henkilöstöhallinnolla ei ole ajantasaista tietoa
kyseisten resurssien määrästä, sillä niiden hallinnointi on hajautettu yksikkö- tai
osastotasolle. Tilanne aiheuttaa merkittäviä riskejä yhteisyritykselle, sillä sen ote
keskeisistä osaamisalueista voi heiketä, vastuuvelvollisuus voi muodostua epäselväksi,
oikeudellisia kiistoja voi syntyä ja henkilöstön tehokkuus voi hajautetun
henkilöstöhallinnon vuoksi heiketä.

Korjaavan toimenpiteen tilanne
(Toteutettu / Käynnissä /
Tekemättä / Ei relevantti)

Kesken

160
ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys (F4E)

Vuosi
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Korjaavan toimenpiteen tilanne
(Toteutettu / Käynnissä /
Tekemättä / Ei relevantti)

2019

F4E-yhteisyrityksen hallintoneuvosto nimitti vuonna 2019 erityistyöryhmän, jonka
tehtävänä oli tarkistaa yhteisyrityksen raportointijärjestelmä ja ehdottaa tarpeellisia
muutoksia. Työryhmä ehdotti, että otettaisiin käyttöön uusi ansaitun arvon hallintaa
(Earned Value Management, EVM) koskeva järjestelmä. Yhteisyrityksen hallintoneuvosto
hyväksyi ehdotuksen huhtikuussa 201998. EVM-järjestelmää koskevassa ehdotuksessa ei
kuitenkaan oteta huomioon kaikkia riippumattomien asiantuntijoiden suosituksia 99. Siinä ei
myöskään anneta selkeää tietoa siitä, kuinka paljon teknistä edistystä on tähän mennessä
toteutuneiden kulujen avulla saatu aikaan, kun asiaa tarkastellaan kaikkien niiden
yhteisyrityksen velvoitteiden valossa, jotka koskevat ITER-hankkeen toteuttamista. Uusi
EVM-järjestelmä on merkittävä väline tuloksellisuuden seurannassa. Siksi on keskeisen
tärkeää, että yhteisyritys tarkkailee järjestelmän vaikuttavuutta toteutusvaiheessa ja
ilmoittaa hallintoneuvostolle aina kun merkittäviä kysymyksiä tulee esiin.

Toteutettu

98

F4E-yhteisyrityksen hallintoneuvoston 43. kokous, 5.4.2019.

99

Riippumattoman tarkasteluryhmän seitsemäs vuotuinen arviointi (30.11.2018), s. 30 ja 31.
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Yhteisyrityksen vastaus
3.10.16–3.10.20
ITER-yhteisyrityksen sopimuksenhallinta-alusta DACC (poikkeus-, tarkistus- ja
sopimusmuutosportaali eli Deviations, Amendments and Contract Changes Portal) on
sähköinen tiedonvaihtojärjestelmä, joka kehitettiin vastauksena Euroopan komission
sisäisen tarkastuksen toimialan vuonna 2014 sopimusmuutosten osalta antamiin
kriittisiin suosituksiin. Työkalun ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 2016. Siinä
yhdistettiin poikkeukset/muutokset tarkistuksiin (lakisääteinen velvoite) ja
varmistettiin ITER-yhteisyrityksen sopimuksiin tehtävien muutosten hallinta. Työkalu
suunniteltiin myös seuraamaan sopimusmuutosten kustannuksia verrattuna lopullisia
kustannuksia koskevaan arvioon ja sen riskejä koskeviin säännöksiin. Toisessa
vaiheessa työkalua kehitettiin edelleen niin, että siinä voidaan käsitellä kaupallisia
muutoksia (esim. kirjeenvaihtoa), kaupallisia käyttöönottoja (esim. vaihtoehtojen
julkaisua), puitesopimusten muutoksia jne. Covid-19-tilanteen vuoksi kehitettiin
kiireellisesti lisämoduuli, jolla sopimukset voidaan allekirjoittaa suoraan verkossa.
Moduuli otettiin huhtikuussa 2020 käyttöön operatiivisia sopimuksia varten.
Vuoden 2021 alusta lähtien on otettu eri moduuleja käyttöön hallinnollisia sopimuksia
varten. Tällaisen sähköisen järjestelmän teknisten vaatimusten osalta ITER-yhteisyritys
tukeutui ITER-yhteisyrityksen varainhoitoasetuksessa esitettyihin vaatimuksiin
(voimassa oleva 88 artikla) viitaten myös yleiseen varainhoitoasetukseen (voimassa
oleva 148 artikla). Vuoden 2021 alussa ITER-yhteisyrityksen sisäinen
valvontakoordinaattori havaitsi ITER-yhteisyrityksen sisäisen valvontajärjestelmän
vuotuisessa arvioinnissa virheitä, jotka koskivat joidenkin operatiivisten sopimusten
allekirjoitusvaihetta DACC-portaalissa. ITER-yhteisyritys tunnisti joitakin tapahtumia,
joissa päälliköt olivat pyytäneet toista henkilöä hyväksymään puolestaan oikeudellisen
sitoumuksen DACC-portaalissa. Tällaisista toimista ei määrätä ITER-yhteisyrityksen
rahoitukseen liittyvää valtuuttamista ja sijaisena toimimista koskevassa sisäisessä
rahoituskehyksessä, eikä se ole siten ITER-yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen
mukaista.
Vaikka sopimukset katsotaan edelleen laillisiksi Espanjan ja Ranskan lainsäädännön
mukaan, tapaus toi esiin vakavia puutteita ITER-yhteisyrityksen sisäisissä
valvontajärjestelmissä. Siksi ITER-yhteisyrityksen johtaja sisällytti vuoden 2020
vuotuiseen vahvistuslausumaansa muun kuin määrällisen maineeseen liittyvän
varauman.
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ITER-yhteisyritys vahvistaa kuitenkin, että vuodesta 2021 alkaen ITER-yhteisyrityksen
sisäisen tarkastuksen yksikkö laajentaa ABAC-kirjanpitojärjestelmän käyttöoikeuksien
vuotuisen arvioinnin alaa siten, että se sisältää myös DACC-portaalin. Sisäisen
tarkastuksen toimiala käynnisti lisäksi kesäkuussa 2021 tarkastuksen valtuutuksista ja
päätöksenteon tehokkuudesta ITER-yhteisyrityksessä sekä yhteistyömekanismeista
energian pääosaston kanssa. Molemmilla toimilla pyritään lisäämään nykyistä
varmuutta ITER-yrityksen valtuutuslinjausten ja sisäisen valvontajärjestelmän
noudattamisesta.
ITER-yhteisyritys ryhtyi myös välittömiin korjaaviin toimiin, joilla puututaan näihin
heikkouksiin ja varmistetaan, että samoja virheitä ei tapahdu uudelleen. Toimiin
kuuluu rahoitustarkastusten ja -valvonnan vahvistamista DACC-portaalissa ja
tietämyksen lisäämistä ITER-yhteisyrityksen henkilöstön keskuudessa.
3.10.21
Sopimuksissa muulle henkilöstölle kuin vastuulliselle tulojen ja menojen hyväksyjälle
annetut valtuutusoikeudet koskevat yksinomaan sopimuksen päivittäisiä hallintotoimia
eivätkä muuta itse sopimusta. ITER-yhteisyritys päivittää asiaa koskevan lausekkeen
mallisopimuksessa.
3.10.22
ITER-yhteisyritys vahvistaa, että kolmas osapuoli suorittaa käyttöoikeuksien validointia
varmistuksen tekemiseksi.
3.10.23
ITER-yhteisyritys vahvistaa, että kirjanpitojärjestelmien validointi käynnistetään
vuonna 2021. ITER-yhteisyritys haluaisi kuitenkin korostaa, että DACC-portaalia ei
synkronoida automaattisesti ABAC-järjestelmän kanssa. Kaikki kirjanpitojärjestelmään
syötetyt tiedot validoidaan sisäisen valvontajärjestelmän mukaisesti: kirjanpitotietojen
laadun varmistamiseksi tehdään ennakko- ja jälkitarkastuksia.
3.10.25
ITER-yhteisyritys on jatkanut palvelukseenottomenettelyidensä kehittämistä.
Vuoden 2021 alusta lähtien siihen on kuulunut hakemusten täysi määrällinen arviointi.
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3.10.26
ITER-yhteisyritys on ottanut käyttöön toimenpiteitä, joilla tämän ongelman
toistuminen estetään. Siihen pyritään erityisesti hyväksymällä vuoden viimeisessä
hallintoneuvoston kokouksessa seuraavan vuoden yhtenäisen ohjelma-asiakirjan
luonnos.
3.10.27
ITER-yhteisyritys teki päätöksen kaupallisesti saatavilla olevan sähköisen
tietojentoimitustyökalun käyttöönotosta, koska komission työkalun soveltamisala oli
rajallinen (vain avoimia menettelyjä varten) ja häiriöistä ja vakausongelmista
ilmoitettiin useasti. Kun komission tarjoamalla työkalulla voidaan käsitellä kaikki ITERyhteisyrityksen kannalta merkitykselliset hankintamenettelyjen tyypit ja häiriötaso
laskee, ITER-yhteisyritys arvioi mahdollista siirtymistä komission työkaluvalikoimaan.
Päätös tehdään ITER-yhteisyrityksen operatiivisten vaatimusten perusteella. ITERyhteisyrityksen kaupallisesti saatavilla oleva työkalu on lisäksi täysin yhteensopiva
julkisia hankintoja koskevien EU:n direktiivien säännösten kanssa. Siinä ITERyhteisyrityksen julkaisemat tarjouspyynnöt ovat saatavilla sähköisesti maksutta, ja se
on liitetty TED-portaalin sähköisiin ilmoituksiin ja TED-verkkosivustoon, jolla ITERyhteisyrityksen julkisia hankintoja koskevat ilmoitukset julkaistaan.
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