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

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

1.3. Denne beretning præsenterer resultaterne af vores revision af 
fællesforetagenderne for regnskabsåret 2021. Beretningen er opbygget som følger: 

o Kapitel 1 beskriver fællesforetagenderne, herunder deres udvikling efter 2021, og 
vores revision. 

o Kapitel 2 præsenterer de samlede resultater af revisionen og en analyse af 
fællesforetagendernes personalesituation. 

o Kapitel 3 indeholder for hvert af de ni fællesforetagender en revisionserklæring 
med vores erklæringer om regnskabernes rigtighed og om lovligheden og den 
formelle rigtighed af de underliggende indtægter og udgifter samt med 
oplysninger og bemærkninger, der ikke rejser tvivl om disse erklæringer. 

                                                      
1 Artikel 285-287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) (EUT C 202 af 

7.6.2016, s. 1). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN
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1.4. Vores revision af fællesforetagenderne vedrørende det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, bekræftede samlet set de positive resultater fra 
de foregående år. I vores revisionserklæringer vedrørende de enkelte 
fællesforetagender har vi: 

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

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

1.5. Ikke desto mindre har vi fremhævet væsentlige forhold for læseren i punkter 
om andre forhold og punkter med supplerende oplysninger samt omtalt muligheder 
for forbedring i bemærkninger, der ikke rejser tvivl om erklæringerne. 
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EU-fællesforetagenderne 
1.6. Fællesforetagender er partnerskaber mellem Kommissionen og industrien, og 
somme tider er forskningsorganisationer, mellemstatslige organisationer og 
deltagende stater også involveret. Fællesforetagendernes vigtigste opgave er at 
fremme omsætningen af videnskabelig viden til banebrydende innovationer, der kan 
markedsføres, inden for en strategisk vision, der deles af industri- og 
forskningspartnerne. Desuden skal fællesforetagenderne reagere på sociale 
udfordringer i EU, som i øjeblikket ikke adresseres tilstrækkeligt af industrien. 

Fællesforetagenderne under EU's flerårige forsknings- og 
innovationsprogrammer 

Udviklingen af fællesforetagenderne under EU's forsknings- og 
innovationsprogrammer 

1.7. Under den flerårige finansielle rammes (FFR's) programmer for forskning og 
innovation har fællesforetagenderne status som særskilte juridiske personer, der 
vedtager deres egne forsknings- og innovationsdagsordener vedrørende deres 
strategiske forskningsområder og gennemfører disse dagsordener via indkaldelser af 
forslag eller udbud. 

1.8. Figur 1.1 viser fællesforetagendernes udvikling under syvende rammeprogram 
for forskning og teknologisk udvikling (RP7) i FFR for 2007-2013 - hvor de første seks 
blev oprettet - under Horisont 2020-programmet i FFR for 2014-2020 og under 
Horisont Europa-programmet og programmet for et digitalt Europa i FFR for 2021-
2027. 



8 

 

Figur 1.1 - EU-fællesforetagendernes udvikling 

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

1.9. Fællesforetagenderne under FFR for 2021-2027 gennemfører deres specifikke 
forsknings- og innovationsdagsordener inden for transport, energi, sundhed, 
biobaserede industrier, elektronikkomponenter, supercomputere og netsystemer. De 
er nyoprettet på grundlag af de rådsforordninger, der beskrives i de følgende punkter. 

1.10. I november 2021 vedtog Rådet den enkelte basisretsakt om oprettelse af ni 
fællesforetagender til gennemførelse af aktioner under Horisont Europa-programmet - 
det flerårige forsknings- og innovationsprogram i den nye FFR for 2021-2027 - for en 
periode, der udløber den 31. december 20312. Det overordnede mål er, at 
fællesforetagenderne under Horisont Europa-programmet skal være mere 
målorienterede og have mere ambitiøse partnerskaber med de respektive 
industrisektorer end under de foregående programmer. De syv fællesforetagender, der 

                                                      
2 Rådets forordning (EU) 2021/2085 af 19. november 2021 om oprettelse af 

fællesforetagenderne under Horisont Europa. 
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allerede fandtes under Horisont 2020-programmet (SESAR, ECSEL, IMI 2, Clean Sky 2, 
BCB 2, Shift2Rail og BBI), fortsætter under Horisont Europa-programmet som nye 
juridiske enheder med nye navne og ændrede ansvarsområder, og der er oprettet to 
nye fællesforetagender: fællesforetagendet for intelligente net og tjenester (SNS) og 
fællesforetagendet Global Health (GH) som efterfølger til partnerskabet mellem de 
europæiske lande og udviklingslandene vedrørende kliniske forsøg. 

1.11. I maj 2021 blev Det Europæiske Kompetencecenter for Cybersikkerhed 
(ECCC) oprettet ved en særskilt forordning3. Den første revision af disse tre nye 
fællesforetagender (SNS, GH og ECCC) vil dog først blive foretaget, når de har opnået 
finansiel uafhængighed, hvilket forventes at ske i 2023. 

1.12. I juli 2021 vedtog Rådet en ny oprettelsesforordning for fællesforetagendet 
for europæisk højtydende databehandling (EuroHPC)4 under den nye FFR for 2021-
2027, som forlænger dets levetid til den 31. december 2033. EuroHPC vil modtage ca. 
2 milliarder euro i yderligere finansiering fra programmet for et digitalt Europa og 
200 millioner euro fra Connecting Europe-faciliteten (CEF) med henblik på at støtte 
anskaffelse, idriftsættelse, opgradering og drift af infrastruktur til supercomputere og 
kvantecomputere. 

1.13. Endelig foreslog Kommissionen i februar 2022, at fællesforetagendet for 
centrale digitale teknologier omdannes til fællesforetagendet for mikrochips. Det vil få 
den supplerende opgave at gennemføre kapacitetsopbygningsaktiviteter vedrørende 
"Mikrochips til Europa-initiativet" under FFR for 2021-2027. I den forbindelse vil 
fællesforetagendet anvende midler fra programmet for et digitalt Europa til at fremme 
udviklingen af næste generation af innovative halvlederteknologier og styrke den 
europæiske mikrochipproduktion5. 

                                                      
3 Forordning (EU) 2021/887 af 20. maj 2021 om oprettelse af Det Europæiske Industri-, 

Teknologi- og Forskningskompetencecenter for Cybersikkerhed og Netværket af Nationale 
Koordinationscentre. 

4 Rådets forordning (EU) 2021/1173 af 13. juli 2021 om oprettelse af et fællesforetagende for 
europæisk højtydende databehandling og om ophævelse af forordning (EU) 2018/1488. 

5 Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2021/2085 om oprettelse af 
fællesforetagenderne under Horisont Europa for så vidt angår fællesforetagendet for 
mikrochips, COM(2022) 47 final af 8.2.2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0887&qid=1656408940989&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656408976304&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&qid=1656410954882&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1656409071257&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&qid=1656410954882&from=EN
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Finansieringen af fællesforetagenderne under EU's forsknings- og 
innovationsprogrammer 

1.14. Alle medlemmer bidrager til finansieringen af fællesforetagendernes 
forsknings- og innovationsaktiviteter. Kommissionen medfinansierer 
fællesforetagendernes forsknings- og innovationsdagsordener med kontantbidrag fra 
EU's forsknings- og innovationsprogrammer. De private industri- og 
forskningsmedlemmer yder bidrag i naturalier ved at gennemføre 
fællesforetagendernes forsknings- og innovationsaktiviteter og i den forbindelse selv 
investere finansielle midler, menneskelige ressourcer, aktiver og teknologier. I nogle 
tilfælde yder deltagende stater eller mellemstatslige organisationer også finansielle 
bidrag til fællesforetagendernes aktiviteter. Både EU og de private medlemmer yder 
kontantbidrag til at finansiere fællesforetagendernes administrationsomkostninger, 
undtagen i EuroHPC. Endvidere kan juridiske enheder eller lande, der er interesseret i 
at understøtte et fællesforetagendes målsætninger inden for dets specifikke 
forskningsområder, søge om at blive associerede medlemmer eller bidragende 
partnere i stedet for fulde medlemmer. 

1.15. Figur 1.2 viser medlemsbidragene til fællesforetagenderne under den 
foregående FFR for 2014-2020 og den aktuelle FFR for 2021-2027 som defineret i de 
respektive oprettelsesforordninger og i Kommissionens forslag om at omdanne KDT til 
fællesforetagendet for mikrochips. Under FFR for 2021-2027 har EuroHPC og det 
foreslåede fællesforetagende for mikrochips fået de største budgetforøgelser. 
EuroHPC og KDT modtager finansielle bidrag fra deltagende stater, og det vil det 
fremtidige fællesforetagende for mikrochips også gøre.  
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Figur 1.2 - Medlemsbidrag (inklusive kontantbidrag) til 
fællesforetagenderne under EU's forsknings- og innovationsprogrammer 
(i millioner euro)6 

 
Kilde: Revisionsretten. 

1.16. I princippet skal private medlemmer yde et minimum af bidrag i naturalier til 
operationelle aktiviteter (IKOP) og - i de fleste tilfælde - yde bidrag i naturalier til 
yderligere aktiviteter (IKAA). For nærmere oplysninger jf. tekstboks 2.1. 

1.17. Som vist i figur 1.3 er det under FFR for 2021-2027 Horisont Europa og 
programmet for et digitalt Europa, der leverer hovedparten af fællesforetagendernes 
finansielle ressourcer med i alt 15,1 milliard euro til medfinansiering af 
fællesforetagendernes forsknings- og innovationsaktiviteter. Fællesforetagenderne 
forvalter 11,6 milliarder euro af det samlede Horisont Europa-budget på 
95,5 milliarder euro, hvilket svarer til ca. 12 %. Derudover skal EuroHPC og det 
foreslåede fremtidige fællesforetagende for mikrochips gennemføre store 
kapacitetsopbygnings-, udrulnings- og investeringsprojekter vedrørende strategien for 
det europæiske digitale indre marked under programmet for et digitalt Europa7. Til 
gennemførelse af disse aktiviteter vil EuroHPC og det foreslåede fremtidige 
fællesforetagende for mikrochips modtage 3,4 milliarder euro fra programmet for et 
digitalt Europa, svarende til 39 % af programmets samlede finansiering på 
8,6 milliarder euro. 

                                                      
6 Figur 1.2 viser de beløb, der er angivet i den enkelte basisretsakt og i Kommissionens 

forslag om at omdanne KDT til fællesforetagendet for mikrochips. Forslaget var ikke 
vedtaget, da denne beretning blev udarbejdet. 

7 Forordning (EU) 2021/694 af 29. april 2021 om programmet for et digitalt Europa. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0694&qid=1656409151083&from=EN
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1.18. Under den foregående FFR for 2014-2020 (Horisont 2020 og Connecting 
Europe-faciliteten) forventes fællesforetagendernes EU-finansiering på 
7,6 milliarder euro at mobilisere 12,2 milliarder euro (med en løftestangseffekt på 
161 %), så ca. 19,8 milliarder euro kan gå til forsknings- og innovationsprojekter på de 
områder, der er tildelt fællesforetagenderne, medregnet de deltagende staters og 
internationale organisationers direkte bidrag (jf. tabel 2.1). Under den nye FFR for 
2021-2027 (Horisont Europa og et digitalt Europa) forventes fællesforetagendernes 
EU-finansiering på 15,1 milliard euro at mobilisere i alt 19,1 milliard euro (med en 
løftestangseffekt på 126 %), så ca. 34,2 milliarder euro kan gå til forsknings- og 
innovationsprojekter på de områder, der er tildelt fællesforetagenderne, medregnet 
de deltagende staters og internationale organisationers direkte bidrag (jf. figur 1.3). 
Det relative fald i mobiliseringen skyldes hovedsagelig Det Forenede Kongeriges 
udtræden af EU. 

Figur 1.3 - Samlede bidrag til fællesforetagenderne og mobilisering af 
bidrag fra andre medlemmer8 

 
Kilde: Revisionsretten. 

Forvaltningsmodeller for fællesforetagenderne under EU's forsknings- og 
innovationsprogrammer 

1.19. For at sikre et stærkt samarbejde og en stærk koordinering med partnere og 
interessenter har hvert fællesforetagende en omfattende forvaltningsstruktur, normalt 
bestående af en bestyrelse, et videnskabeligt rådgivende organ, en gruppe af 

                                                      
8 Figur 1.2 viser de beløb, der er angivet i den enkelte basisretsakt og i Kommissionens 

forslag om at omdanne KDT til fællesforetagendet for mikrochips. Forslaget var ikke 
vedtaget, da denne beretning blev udarbejdet. 
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repræsentanter for staterne samt en eller flere interessentgrupper, der er aktive på 
fællesforetagendets forskningsområde. 

1.20. Fællesforetagenderne er baseret på samme juridiske struktur, men har hver 
især specifikke karakteristika, der er nødvendige i relation til innovation og forskning i 
deres forskellige sektorer, som er bygget op omkring forskellige markeder. De fleste 
fællesforetagender har en topartsmodel, hvor Kommissionen og de private 
medlemmer fra industrien og forskningsmiljøet er repræsenteret i bestyrelsen og 
bidrager til fællesforetagendets operationelle aktiviteter (CA, IHI, CH, CBE, SNS og EU-
Rail). Fire fællesforetagender har en trepartsmodel, hvor også de deltagende stater 
(KDT og EuroHPC) eller mellemstatslige organisationer, som er førende på deres 
specifikke område (SESAR og GH), er repræsenteret i bestyrelsen og bidrager til 
fællesforetagendets aktiviteter.  

Det europæiske fællesforetagende for ITER og 
fusionsenergiudvikling 

1.21. Aftalen om den internationale termonukleare forsøgsreaktor (ITER-aftalen) 
trådte i kraft den 24. oktober 2007, som er datoen for den juridiske oprettelse af 
Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER (ITER-IO). ITER-IO er ansvarlig 
for gennemførelsen af ITER-projektet og har hjemsted i Saint-Paul-lès-Durance 
(Frankrig), og de vigtigste fusionsfaciliteter er ved at blive bygget ved Cadarache 
(Frankrig). 

1.22. ITER-projektet har deltagelse af syv globale partnere: EU repræsenteret ved 
Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom)9, USA, Rusland, Japan, Kina, 
Sydkorea og Indien. EU10 har påtaget sig en ledende rolle og står for 45,4 % af 
byggeomkostningerne. De andre ITER-medlemmer afholder ca. 9,1 % hver. Denne 
omkostningsfordeling vil ændre sig i den operationelle fusionstestfase, hvor EU vil 
afholde 34 % af driftsomkostningerne11. EU forventer, at det vil kræve i alt 

                                                      
9 Euratom består af EU-medlemsstaterne og omfattede indtil 2020 også Schweiz og 

Det Forenede Kongerige som associerede lande. 

10 EU-medlemsstaterne og - indtil 2020 - Schweiz og Det Forenede Kongerige som associerede 
lande. 

11 ITER-dokumenterne "Value estimates for ITER Phases of Construction, Operation, 
Deactivation and Decommissioning and Form of Party Contributions" og "Cost Sharing for 
all Phases of the ITER Project". 
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18,2 milliarder euro (i løbende priser) at opfylde dets forpligtelser vedrørende ITER-
aftalen og gennemføre de dermed forbundne aktiviteter indtil 203512. 

1.23. Medlemmerne af ITER-IO bidrager via deres interne agenturer hovedsagelig 
til projektet ved at levere komponenter, udstyr, materialer, bygninger og tjenester 
direkte til ITER-IO (bidrag i naturalier). De yder dog også finansielle bidrag til ITER-IO's 
budget (kontantbidrag). ITER-medlemmerne deler ansvaret for fremstillingen af 
centrale reaktorkomponenter, og fordelingen af opgaver vedrørende fremstilling af 
bidrag i naturalier er foretaget på grundlag af de enkelte medlemmers interesser såvel 
som deres tekniske og industrielle kapacitet13. 

1.24. Det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (F4E) 
blev i april 2007 oprettet for en periode på 35 år som EU's interne agentur. En af F4E's 
hovedopgaver er at forvalte det europæiske bidrag til ITER-projektet. F4E koordinerer 
aktiviteter og gennemfører de nødvendige udbud med henblik på at forberede 
opførelsen af en demonstrationsreaktor for fusionsenergi og de relaterede anlæg. F4E 
finansieres hovedsagelig af Euratom (ca. 80 %) og af ITER's værtsland, Frankrig (ca. 
20 %). 

1.25. Hvis F4E skal kunne finansiere den europæiske del af ITER-projektets 
gennemførelse og de dermed forbundne aktiviteter, vil det ifølge Kommissionens 
aktuelle skøn kræve et samlet Euratombudget på 15 milliarder euro (i løbende priser) 
indtil 2035. Værtsmedlemsstaten (Frankrig) og Euratoms medlemsstater (herunder 
Schweiz og Det Forenede Kongerige indtil 2020) skal bidrage med yderligere 
3,2 milliarder euro14. 

1.26. Det Forenede Kongerige udtrådte af EU og Euratom den 31. januar 2020. 
Handels- og samarbejdsaftalen mellem EU (Euratom) og Det Forenede Kongerige blev 
indgået den 30. december 2020. Denne aftale fastsætter, at Det Forenede Kongerige 
deltager i og bidrager til de EU-programmer, der er anført i protokol I, herunder 
Euratoms forsknings- og uddannelsesprogram og F4E's ITER-aktiviteter. Eftersom 
parterne ikke kunne nå til enighed om protokollen, er Det Forenede Kongerige dog 

                                                      
12 Skøn baseret på Kommissionens meddelelse COM(2017) 319 og det relaterede 

arbejdsdokument SWD(2017) 232, tabel 4. 

13 ITER.org. 

14 Skøn baseret på Kommissionens meddelelse COM(2017) 319 og det relaterede 
arbejdsdokument SWD(2017) 232, tabel 4. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(01)&from=EN
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
https://www.iter.org/legal/status
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
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stadig ikke tilknyttet Euratoms forsknings- og uddannelsesprogram og F4E's ITER-
aktiviteter. Derfor er Det Forenede Kongerige i øjeblikket ikke medlem af F4E. 

Fællesforetagendernes betalingsbudget og menneskelige 
ressourcer i regnskabsåret 2021 

1.27. I 2021 udgjorde det samlede betalingsbudget for alle fællesforetagenderne 
1,7 milliarder euro (2020: 2,3 milliarder euro), hvoraf F4E's betalingsbudget beløb sig 
til 0,8 milliarder euro (2020: 0,8 milliarder euro). Det reducerede betalingsbudget i 
2021 skyldes, at fællesforetagenderne til afslutning af Horisont 2020-opgaverne 
hovedsagelig anvendte uudnyttede betalingsbevillinger fremført til 2021 fra de 
foregående år, og at de endnu ikke havde fået et betalingsbudget til forfinansiering af 
projekter under det nye FFR-program. Tabel 1.1 giver et overblik over 
fællesforetagendernes specifikke innovations- og forskningsområder samt deres 
respektive betalingsbudgetter og menneskelige ressourcer i regnskabsåret 2021. 

Tabel 1.1 - Fællesforetagendernes betalingsbudgetter og menneskelige 
ressourcer i 2021 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra fællesforetagenderne. 

1.28. Ved udgangen af 2021 havde fællesforetagenderne under EU's forsknings- og 
innovationsprogrammer 234 ansatte (midlertidigt ansatte og kontraktansatte) og otte 
udstationerede nationale eksperter (2020: 250 ansatte). F4E havde 439 ansatte 
(tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte) og to udstationerede 
nationale eksperter (2020: 435 ansatte).  

Forskningsområde
Endeligt 

budget 2021 
(mio. euro)

Ansatte i alt ultimo 
2021 

(midlertidigt ansatte, 
kontraktansatte, 
udstationerede 

nationale eksperter)

Endeligt 
budget 2020 
(mio. euro)

Ansatte i alt ultimo 
2020 (midlertidigt 

ansatte, 
kontraktansatte, 
udstationerede 

nationale eksperter)

Forsknings- og 
innovationsprogram 

med betalinger i 2021
Ansvarligt GD

SESAR
Fællesforetagendet for forskning 
i lufttrafikstyring i det fælles 
europæiske luftrum

Lufttrafikstyring 44,6 37 119,5 38 Horisont 2020, CEF (1) GD MOVE

CA
Fællesforetagendet for ren 
luftfart

Grønne fly 89,3 42 356,6 43 Horisont 2020 GD RTD

IHI Initiativet om innovativ sundhed Innovativ sundhed 207,1 50 241,6 53 RP7, Horisont 2020 GD RTD
CH Fællesforetagendet for ren brint Brændselsceller og brint 50 27 101,3 29 RP7, Horisont 2020 GD RTD

KDT
Fællesforetagendet for centrale 
digitale teknologier

Elektronikkomponenter og 
-systemer

155,8 29 212,5 29 RP7, Horisont 2020 GD CNECT

CBE
Fællesforetagendet for et 
cirkulært biobaseret Europa

Cirkulære biobaserede industrier 127,2 22 191,2 23 Horisont 2020 GD RTD

EU-Rail
Fællesforetagendet for Europas 
jernbaner 

Europæisk jernbanetrafik 42,7 19 75,8 24 Horisont 2020 GD MOVE

EuroHPC
Fællesforetagendet for 
europæisk højtydende 
databehandling 

Supercomputere og behandling 
af big data

207,5 15 181,5 11 Horisont 2020, CEF (1) GD CNECT

F4E
Fællesforetagendet Fusion for 
Energy (ITER)

Udvikling og demonstration af 
fusionsenergi

764,6 441 816,4 435 Euratom GD ENER

 (1) Under FFR for 2014-2020 modtog EuroHPC 100 millioner euro fra CEF, og SESAR modtog ca. 10 millioner euro.

Fællesforetagende
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Alle fællesforetagenderne er underlagt de samme budget- og 
dechargeordninger 

1.29. Europa-Parlamentet og Rådet varetager de årlige budget- og 
dechargeprocedurer for fællesforetagenderne. Tidsforløbet i dechargeproceduren 
vises i figur 1.4. 

Figur 1.4 - Den årlige dechargeprocedure 

 
Kilde: Revisionsretten. 

  

Senest 1. juli
år n+1

Fællesforetagender
ne vedtager deres 

endelige 
regnskaber

Mellem december år n+1 
og udgangen af januar

år n+2
Høring af fællesforetagendernes 

direktører i Parlamentets 
Budgetkontroludvalg (CONT) og 

Rådets Budgetudvalg

Senest ved 
udgangen af marts 

år n+2
Parlamentets 

betænkninger vedtages 
på plenarmødet -

Parlamentet træffer 
afgørelse om at meddele 
eller udsætte decharge

Revisionsretten sender 
Parlamentet og Rådet sin årlige 

beretning om 
fællesforetagenderne med sin 

revisionserklæring

Senest 15. november
år n+1 

Rådet vedtager sine 
henstillinger om meddelelse 

af decharge vedrørende 
fællesforetagenderne og 

sender dem til Parlamentet

Senest medio februar 
år n+2  

Senest 1. marts
år n+1 

Fællesforetagenderne 
sender Revisionsretten 

deres foreløbige 
regnskaber

Revisionsretten vedtager 
sine foreløbige 

bemærkninger om 
fællesforetagenderne

Senest 1. juni
år n+1 
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Vores revision 

Vi afgiver en revisionserklæring for hvert fællesforetagende 

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

a) revideret alle ni fællesforetagenders årsregnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, og 

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

1.31. På grundlag af resultaterne af vores revision afgiver vi én revisionserklæring 
for hvert fællesforetagende til Europa-Parlamentet og Rådet om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Når det 
er passende og relevant, supplerer vi revisionserklæringerne med bemærkninger (jf. 
kapitel 3), der ikke rejser tvivl om erklæringerne. 

1.32. I overensstemmelse med artikel 70, stk. 6, og artikel 71 i EU's 
finansforordning er revisionen af regnskabernes rigtighed i forbindelse med samtlige 
fællesforetagender outsourcet til uafhængige eksterne revisionsfirmaer. I 
overensstemmelse med de internationale revisionsstandarder har vi efterprøvet 
kvaliteten af disse eksterne revisionsfirmaers arbejde og opnået tilstrækkelig sikkerhed 
for, at vi kan bruge det som grundlag for vores revisionserklæringer om rigtigheden af 
fællesforetagendernes årsregnskaber for 2021. 

Vores revisionsmetode er baseret på vurdering af centrale risici 

1.33. Vores revisioner er udformet til at adressere de centrale risici, vi identificerer. 
For så vidt angår 2021 blev vores revision af fællesforetagendernes årsregnskaber og 
underliggende transaktioner udført på grundlag af vores 2021-risikovurdering, som 
beskrives kort nedenfor. 

Risikoen vedrørende regnskabernes rigtighed var lav til mellemhøj 

1.34. Samlet set mente vi, at risikoen vedrørende årsregnskabernes rigtighed var 
lav. Fællesforetagendernes regnskaber er opstillet efter de regnskabsregler, 
Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt 
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anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor. For EuroHPC's 
vedkommende vurderede vi, at risikoen var mellemhøj, fordi der endnu ikke var 
fastlagt procedurer for bogføring og forvaltning af aktiver samt for rapportering, 
certificering og validering af medlemmernes bidrag i naturalier. 

Risikoen vedrørende indtægternes lovlighed og formelle rigtighed var 
samlet set lav 

1.35. Eftersom fællesforetagendernes indtægter i 2021 hovedsagelig var finansielle 
bidrag fra Kommissionens budgetter for Horisont 2020 og Euratom, var risikoen 
vedrørende indtægternes lovlighed og formelle rigtighed lav for alle 
fællesforetagenders vedkommende. Som fastlagt i forordningerne om 
fællesforetagenderne aftales deres budgetter og indtægter med budgetmyndigheden 
under de årlige budgetplanlægningsprocedurer. 

Risikoen vedrørende administrationsudgifternes lovlighed og formelle 
rigtighed var samlet set lav 

1.36. Lønninger og administrative betalinger er hovedsagelig rutinebetalinger. 
Lønningerne håndteres desuden af Kommissionens Kontor for Forvaltning og 
Fastsættelse af Individuelle Rettigheder, som vi reviderer i forbindelse med vores 
specifikke vurderinger af administrationsudgifterne. Vi har ikke konstateret væsentlige 
fejl vedrørende personaleudgifterne i de seneste år. Risikoen vedrørende lovligheden 
og den formelle rigtighed af ansættelsesprocedurerne var generelt lav, men blev 
opjusteret til mellemhøj for de fællesforetagender, hvor der blev rekrutteret mange 
ansatte i de første driftsår (EuroHPC), og hvor der tidligere var konstateret svagheder i 
ansættelsesprocedurerne (F4E). 

Risikoen vedrørende aktionsudgifternes lovlighed og formelle rigtighed 
var samlet set mellemhøj 

1.37. Med hensyn til de mellemliggende og endelige tilskudsbetalinger blev 
risikoen vurderet som mellemhøj, da de er baseret på støttemodtagernes 
omkostningsanmeldelser, som generelt er komplekse. For så vidt angår 
tilskudsbetalinger under Horisont 2020 kræves det endvidere kun, at støttemodtagere 
fremlægger regnskabsattester vedrørende endelige betalinger (tillidsprincippet). En 
regnskabsattest er en faktuel rapport udarbejdet af en uafhængig revisor eller en 
offentligt ansat. Den skal gøre det muligt for Kommissionen eller det tilskudsydende 
EU-organ at kontrollere, om de anmeldte omkostninger i regnskabet er 
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støtteberettigede. Eftersom den sidste indkaldelse af forslag til Horisont 2020-
aktiviteter skulle iværksættes senest i december 2020, havde fællesforetagenderne 
ingen risiko vedrørende tilskudstildelinger i 2021. For EuroHPC, som fortsatte med at 
iværksætte omfattende indkaldelser af forslag i 2021, vurderedes risikoen vedrørende 
tilskudstildelinger dog at være mellemhøj. 

1.38. Risikoen vedrørende kontraktbetalinger og offentlige udbud blev vurderet 
som lav for de fællesforetagender, der gennemførte forsknings- og 
innovationsaktiviteter, fordi de kun afholdt et begrænset antal udbud. Risikoen blev 
opjusteret til mellemhøj for F4E og EuroHPC på grund af deres komplekse udbud om 
kontrakter af høj værdi. 

Risikoen vedrørende budgetforvaltningen var lav til mellemhøj 

1.39. Risikoen blev vurderet som mellemhøj for EuroHPC på grund af svagheder i 
dets budgetplanlægning og -overvågning og på grund af kompleksiteten og den 
flerårige karakter af dets kontrakter samt for F4E på grund af dets komplekse 
kontrakter af høj værdi. For alle andre fællesforetagender blev risikoen vurderet som 
lav. 

Andre risici 

1.40. Covid-19-pandemien har påvirket vores arbejde: I mange tilfælde betød 
rejserestriktioner og telearbejdsordninger hos fællesforetagenderne og 
støttemodtagerne, at vi ikke kunne foretage kontrol på stedet, indhente originale 
dokumenter og afholde fysiske møder med de reviderede enheders ansatte. Vi 
gennemførte derfor størstedelen af vores arbejde som skrivebordskontrol og ved 
hjælp af videomøder. Manglende kontrol på stedet kan øge risikoen for, at fejl ikke 
opdages, men den dokumentation, vi indhentede fra de reviderede enheder, gjorde 
det muligt for os at færdiggøre vores arbejde og drage meningsfulde konklusioner. 

Vi rapporterer formodet svig til de relevante EU-organer 

1.41. Vi samarbejder med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) 
om spørgsmål vedrørende formodet svig og anden ulovlig aktivitet, der skader EU's 
finansielle interesser, og med Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) om 
spørgsmål vedrørende formodede lovovertrædelser, der skader EU's finansielle 
interesser. Vi underretter OLAF eller EPPO om enhver mistanke om svig, som opstår i 
løbet af vores revisionsarbejde, selv om vores revisioner ikke er specifikt udformet 
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med henblik på at konstatere svig. For regnskabsåret 2021 anmeldte vi én sag til 
OLAF/EPPO. 

Vores revisionstilgang vedrørende tilskudsbetalinger 

1.42. I 2018 og 2019 gennemgik vi på stikprøvebasis de efterfølgende revisioner af 
fællesforetagendernes tilskudsbetalinger, der var foretaget af den fælles 
revisionstjeneste i Kommissionens GD RTD (CAS) og dens tilknyttede eksterne 
revisorer, og vi fulgte op på dette i 2020 og 2021. Som beskrevet i de relevante kapitler 
i vores årsberetninger15 afslørede disse gennemgange vedvarende metodeforskelle og 
svagheder i revisionskvaliteten, som førte til en for lav ansættelse af fejlfrekvensen for 
Horisont 2020-betalingerne. Endvidere er den restfejlfrekvens, som 
fællesforetagenderne rapporterer i deres respektive årlige aktivitetsrapporter, ikke 
direkte sammenlignelig med den fejlforekomst, som vi i vores årsberetning offentliggør 
vedrørende Kommissionens forskningsudgifter16. 

1.43. Ved revisionen af tilskudsbetalingerne fra de otte fællesforetagender, der 
gennemførte projekter under Horisont 2020 og RP7, supplerede vi derfor sikkerheden 
fra de efterfølgende revisioner med en detaljeret revision hos støttemodtagerne 
(direkte substanstest) af en stikprøve på 32 tilskudsbetalingstransaktioner. Disse 
transaktioner blev udvalgt tilfældigt (MUS-baseret stikprøve) fra en population 
bestående af alle de mellemliggende og endelige tilskudsbetalinger, der var foretaget 
af disse fællesforetagender i 2021. 

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

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

16 I modsætning til Revisionsrettens beregning af fejlforekomsten tager fællesforetagendernes 
beregning af restfejlfrekvensen (på grundlag af resultaterne af de efterfølgende revisioner 
og i overensstemmelse med CAS' strategi for efterfølgende revision vedrørende Horisont 
2020) hensyn til korrektion af alle konstaterede fejl i de reviderede betalinger såvel som 
korrektion af systemiske fejl i de ikkereviderede betalinger til reviderede støttemodtagere 
(kaldet "udvidelse"). 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_DA.pdf
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1.44. For hvert fællesforetagende baserede vi vores erklæring om lovligheden og 
den formelle rigtighed af de underliggende betalinger på en særskilt vurdering af 
følgende kvantitative elementer: 

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

b) vores beregning af fejlforekomsten baseret på resultaterne af vores substanstest 
af tilskudsbetalinger 

c) revisionsresultaterne vedrørende de af fællesforetagendets transaktioner, der var 
omfattet af vores substanstest.  
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Oversigt over resultaterne af revisionen 
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Indledning 
2.1. Dette kapitel giver en oversigt over resultaterne af vores årlige revision af 
fællesforetagenderne for regnskabsåret 2021, herunder vores arbejde med et 
tværgående emne vedrørende menneskelige ressourcer, samt over resultaterne af 
andet tværgående revisionsarbejde vedrørende fællesforetagenderne i løbet af året. Vi 
foreslår på grundlag af vores revisionsarbejde, at fællesforetagenderne træffer 
adskillige foranstaltninger. 
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Den årlige revision vedrørende 2021 
resulterede i blanke 
revisionserklæringer for samtlige 
fællesforetagender 
2.2. Vores revision af fællesforetagendernes årsregnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021 - og af de transaktioner, der ligger til grund for 
disse regnskaber - afslørede ligesom de foregående års revisioner ingen væsentlige 
problemer. 

"Blanke" erklæringer om regnskabernes rigtighed for samtlige 
fællesforetagender 

2.3. Vi afgav revisionserklæringer uden forbehold ("blanke" erklæringer) om 
årsregnskaberne for samtlige fællesforetagender. Det er vores opfattelse, at disse 
regnskaber i alt væsentligt giver et retvisende billede af fællesforetagendernes 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 og af resultaterne af deres transaktioner og 
pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med de gældende 
finansielle bestemmelser og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har 
fastlagt.  

Supplerende oplysninger om EU's bidrag til ITER 

2.4. F4E beregner løbende et overslag over de samlede omkostninger vedrørende 
opfyldelsen af sine leveringsforpligtelser med hensyn til ITER-projektet, og det lød i 
2021 på 18,3 milliarder euro (i 2021-priser). I afsnittet med supplerende oplysninger 
gør vi opmærksom på, at ændringer i de vigtigste antagelser bag beregningen af 
overslaget og risikoeksponeringen17 kan føre til betydelige omkostningsstigninger 
og/eller yderligere forsinkelser i gennemførelsen af ITER-projektet18. Følgende 

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

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

18 Supplerende oplysninger anvendes til at gøre opmærksom på et forhold, der ikke i 
væsentlig grad er oplyst forkert i regnskabet, men som er så betydeligt, at det er afgørende 
for brugernes forståelse af regnskabet. 
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begivenheder kan få betydelig indvirkning på ITER-fristerne og -omkostningerne: det 
nye referencescenario for ITER-projektet, som efter planen skal udarbejdes i første 
kvartal af 2023 og tage hensyn til konsekvenserne af covid-19-pandemien, den 
forsinkede levering af komponenter, sanktionerne mod Rusland (som er medlem af 
ITER-projektet), den franske nukleare sikkerhedsmyndigheds igangværende 
godkendelse af samlingen af komponenterne i tokamak-gruben og den forventede 
revision af omkostningsoverslaget vedrørende Hot Cell Complex. 

Oplysninger fra fællesforetagenderne om angrebskrigen mod Ukraine 

2.5. I overensstemmelse med Kommissionens regnskabsregel 19 om begivenheder, 
der indtræffer efter balancedatoen, er invasionen af Ukraine, som blev indledt i 
februar 2022, en ikkeregulerende begivenhed for så vidt angår årsregnskabet for 2021. 
Alle fællesforetagenderne har anført i deres årsregnskaber, at det på grund af de 
faktiske forhold og omstændigheder på tidspunktet for udarbejdelsen af disse 
regnskaber - navnlig den stadige udvikling i situationen - ikke var muligt at foretage en 
pålidelig vurdering af, hvilken finansiel effekt den russiske angrebskrig mod Ukraine 
ville få på fællesforetagenderne. 

2.6. Vi gør dog opmærksom på, at Rusland er medlem af ITER-IO med forpligtelser 
til at levere flere komponenter til ITER-projektets anlægssted i Frankrig (Cadarache) og 
yde årlige bidrag til ITER-IO. Der er derfor en risiko for forsinkelser og øgede 
omkostninger i forbindelse med ITER-projektet. 

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

2.7. For alle fællesforetagenderne afgav vi revisionserklæringer uden forbehold 
("blanke" erklæringer) om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der 
ligger til grund for årsregnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 
31. december 2021. Det er vores opfattelse, at transaktionerne i alt væsentligt er 
lovlige og formelt rigtige. 
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"Blanke" erklæringer om lovligheden og den formelle rigtighed 
af de betalinger, der ligger til grund for samtlige 
fællesforetagenders regnskaber 

2.8. For alle fællesforetagenderne afgav vi revisionserklæringer uden forbehold 
("blanke" erklæringer) om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der 
ligger til grund for årsregnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 
31. december 2021. Det er vores opfattelse, at transaktionerne i alt væsentligt er 
lovlige og formelt rigtige. 

2.9. Figur 2.1 giver et overblik over udviklingen i vores årlige revisionserklæringer 
om fællesforetagendernes årsregnskaber, indtægter og betalinger fra 2019 til 2021. 

Figur 2.1 - Udviklingen i Revisionsrettens erklæringer om 
fællesforetagenderne fra 2019 til 2021 

 
Kilde: Revisionsretten. 

  

2021

Betalinger
Indtægter
Regnskaber

Erklæringer

Erklæring uden forbehold ("blank")
Erklæring med forbehold
Afkræftende erklæring

20202019
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Vores bemærkninger udpeger flere 
områder, hvor der kan ske forbedringer 
2.10. Uden at rejse tvivl om vores erklæringer fremsætter vi forskellige 
bemærkninger for at fremhæve forhold, der kan forbedres vedrørende 
transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed, den budgetmæssige og økonomiske 
forvaltning, andre medlemmers bidrag i naturalier, forvaltnings- og kontrolsystemet i 
forbindelse med betalinger samt menneskelige ressourcer. Disse bemærkninger, hvis 
fulde ordlyd kan findes i kapitel 3, er sammenfattet nedenfor. 

Manglende arbejdsgiverbidrag til EU-pensionsordningen fra 
fællesforetagenderne 

2.11. Siden januar 2016 har fællesforetagender, som kun delvis finansieres over 
EU-budgettet, skullet betale den del af arbejdsgiverbidraget til EU-pensionsordningen, 
som svarer til ikke-EU-delen af deres samlede indtægter19. Da Kommissionen hverken 
har taget højde for disse udgifter i fællesforetagendernes budgetter eller formelt har 
anmodet om betalingerne, har fællesforetagenderne (og deres forgængere) endnu 
ikke betalt sådanne bidrag. 

2.12. Ifølge den vejledning til fællesforetagenderne, hvor Kommissionen meddeler 
sin holdning til vores revisionsresultat, skal Kommissionens Kontor for Forvaltning og 
Fastsættelse af Individuelle Rettigheder beregne hvert fællesforetagendes 
arbejdsgiverbidrag til EU-pensionsordningen. Bidraget skal beregnes som en 
procentdel af ikke-EU-delen af fællesforetagendets samlede indtægter, herunder ikke-
EU-indtægter til dækning af aktionsudgifter20. Kontantbidrag fra deltagende stater, 
som ikke kanaliseres via EU-budgettet, skal også betragtes som ikke-EU-indtægter. 
Denne vejlednings indtægtsbaserede metode til beregning af et fællesforetagendes 
arbejdsgiverbidrag til EU-budgettet bygger kun på de relevante bestemmelser i 

                                                      
19 Artikel 83a i forordning nr. 31 (EØF), nr. 11 (Euratom) om vedtægten for tjenestemænd og 

om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og 
Det Europæiske Atomenergifællesskab. 

20 Af forenklingshensyn har Kommissionen foreslået, at et fællesforetagendes 
arbejdsgiverbidrag til pensionsordningen i hele dets levetid beregnes ved hjælp af en enkelt 
procentsats, der fastsættes på grundlag af EU's og de øvrige medlemmers respektive bidrag 
i henhold til den relevante retsakt. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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personalevedtægten21. Den enkelte basisretsakt22 fastsætter imidlertid, at dækningen 
af et fællesforetagendes administrationsomkostninger skal fordeles ligeligt på årsbasis 
mellem EU og de andre medlemmer, de relevante bestemmelser i EuroHPC's 
vedtægter23 fastsætter, at dette fællesforetagendes administrationsomkostninger skal 
dækkes 100 % af EU, og de relevante bestemmelser i F4E's vedtægter24 fastsætter, at 
medlemmernes bidrag til dækning af dette fællesforetagendes 
administrationsomkostninger (administrative indtægter) ikke må overstige 10 % af 
disse omkostninger. Det forhold, at disse forskellige bestemmelser gælder på samme 
tid, kan føre til, at fællesforetagendernes arbejdsgiverbidrag beregnes efter forskellige 
fortolkninger med forskellig finansiel effekt. 

Foranstaltning 1 

Fællesforetagenderne bør i overensstemmelse med artikel 83a, stk. 2, i 
personalevedtægten betale deres del af arbejdsgiverbidraget til EU-
pensionsordningen, når Kommissionen giver meddelelse om den årlige beregning. 

Fællesforetagenderne bør endvidere anmode Kommissionen om i forbindelse med 
forslag til ændring af personalevedtægten og fællesforetagendernes individuelle 
oprettelsesforordninger at forsøge at sikre bedre overensstemmelse mellem disse 
retsakters bestemmelser om arbejdsgiverbidraget til EU's pensionsordning. 

Ingen harmoniseret definition af 
"administrationsomkostninger" på tværs af 
fællesforetagenderne 

2.13. Den enkelte basisretsakt fastsætter, at "administrationsomkostningerne" skal 
dækkes af finansielle bidrag fordelt ligeligt på årsbasis mellem EU og de andre 
medlemmer25. Fordi der mangler en definition af "administrationsomkostninger" på 
tværs af fællesforetagenderne, anvendte de imidlertid deres egne metoder til at 

                                                      
21 Artikel 83a i forordning nr. 31 (EØF), nr. 11 (Euratom) om vedtægten for tjenestemænd og 

om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og 
Det Europæiske Atomenergifællesskab. 

22 Artikel 28 i Rådets forordning (EU) 2021/2085. 

23 Rådets forordning (EU) 2021/1173, betragtning 22 og artikel 15 i bilag 1. 

24 Artikel 12 i vedtægterne for fællesforetagendet F4E, knyttet som bilag til dets 
oprettelsesforordning, og artikel 2 og 3 i bilag II til vedtægterne for fællesforetagendet F4E. 

25 Artikel 28 i Rådets forordning (EU) 2021/2085. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1651596997662&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0198-20210101&qid=1651742516246&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596167469&from=EN
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beregne medlemmernes finansielle bidrag, hvilket påvirkede omfanget af de 
budgetindtægter, de anmodede deres medlemmer om. Fællesforetagenderne 
anvender i princippet årets endelige betalingsbudget som beregningsgrundlag for 
"administrationsomkostningerne", men der er ikke fastlagt en harmoniseret tilgang til 
klassificering af visse kategorier af administrationsudgifter, f.eks. udgifter til høringer, 
undersøgelser, analyser, evalueringer og teknisk bistand. 

Foranstaltning 2 

De fællesforetagender, der er omfattet af den enkelte basisretsakt, bør fastlægge 
fælles retningslinjer, der harmoniserer begrebet administrationsomkostninger på 
tværs af fællesforetagenderne, og anvende disse som grundlag for beregningen af 
medlemmernes årlige finansielle bidrag. 

Der er givet tilsagn om hele finansieringen af 
fællesforetagendernes forsknings- og innovationsdagsordener 
under Horisont 2020, men et stort antal projekter vil blive 
afsluttet under den nye FFR-programmeringsperiode 

2.14. Under Horisont 2020-programmet yder EU kontantbidrag til 
fællesforetagenderne, mens de private medlemmer yder to typer bidrag i naturalier 
ved selv at investere finansielle midler, menneskelige ressourcer, aktiver og 
teknologier (jf. tekstboks 2.1). De deltagende stater yder kontantbidrag direkte til 
støttemodtagere, der er etableret i disse stater. 
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Tekstboks 2.1 

 

2.15. Der gælder ingen frister for et fællesforetagendes gennemførelse af 
projekter finansieret under tidligere FFR'er, når først dets levetid er blevet fornyet 
under efterfølgende FFR'er. Tabel 2.1 giver en oversigt over medlemmernes bidrag til 
fællesforetagendernes Horisont 2020-aktiviteter ved udgangen af 2021. Ved udgangen 
af 2021, Horisont 2020-programmets ottende år, havde fællesforetagenderne i 
gennemsnit udnyttet 73 % af målbidragene fra deres medlemmer, når IKAA medregnes 
(64 %, når IKAA ikke medregnes). Et stort antal Horisont 2020-projekter vil således 
blive afsluttet under den nye FFR for 2021-2027. 

Private medlemmers bidrag i naturalier til 
fællesforetagendernes operationelle aktiviteter 
(IKOP)

Private medlemmers bidrag i naturalier til 
yderligere aktiviteter (IKAA)

Som fastsat i fællesforetagendernes 
oprettelsesforordninger skal alle private 
medlemmer yde et minimumsbidrag til dækning 
af omkostningerne til fællesforetagendernes 
forsknings- og innovationsprojekter. Under 
Horisont 2020 er IKOP de samlede omkostninger, 
som private medlemmer har afholdt ved 
gennemførelsen af et fællesforetagendes 
forsknings- og innovationsaktioner, med fradrag 
af bidrag fra fællesforetagendets andre 
medlemmer (EU-medfinansiering og bidrag fra 
deltagende stater eller mellemstatslige 
organisationer) og andre EU-bidrag til dækning af 
disse omkostninger. Under Horisont Europa og 
programmet for et digitalt Europa er IKOP de 
støtteberettigede omkostninger, som private 
medlemmer har afholdt i forbindelse med 
gennemførelsen af indirekte aktioner, med 
fradrag af bidrag fra fællesforetagendet, bidrag 
fra de deltagende stater og andre EU-bidrag til 
dækning af disse omkostninger. Det samlede 
beløb for attesterede og validerede IKOP opføres 
i fællesforetagendets årsregnskab.

Under Horisont 2020 skal private medlemmer af 
nogle fællesforetagender (CS, BCB, BBI, S2R) 
også yde et minimumsbidrag i naturalier til 
dækning af omkostninger til yderligere 
aktiviteter, der ligger uden for 
fællesforetagendets arbejdsplaner og budget, 
men bidrager til at opfylde dets generelle mål. 
Under Horisont Europa omfatter IKAA også 
ikkestøtteberettigede omkostninger til 
aktiviteter direkte finansieret af 
fællesforetagendet, med fradrag af andre EU-
bidrag til dækning af disse omkostninger. Et 
fællesforetagendes private medlemmer skal yde 
IKAA ud over deres IKOP, men der er ikke fastsat 
et minimumsbidrag. IKAA-beløbene opføres i 
fællesforetagendets årlige plan for yderligere 
aktiviteter. Det samlede beløb for attesterede og 
validerede IKAA oplyses i bemærkningerne til 
fællesforetagendets årsregnskab. IKAA er således 
ikke omfattet af Revisionsrettens revision.
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Tabel 2.1 - FFR for 2014-2020: Samlede medlemsbidrag (i millioner euro) 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra fællesforetagenderne. 

2.16. Det fremgår af tabel 2.1, at der ved udgangen af 2021 var forskel på, hvor 
langt fællesforetagenderne var nået i forhold til de målbidrag, der i deres respektive 
oprettelsesforordninger er fastsat for Horisont 2020-aktiviteter. Denne forskel kan til 
dels forklares med, at fællesforetagenderne opererer på forskellige 
forskningsområder. F.eks. er IHI's udnyttelse af målbidragene fra dets medlemmer 
forholdsvis lav. Det skyldes imidlertid, at projekter vedrørende forskning i innovativ 
sundhed i sagens natur er langvarige, og at IHI's projekter gennemføres af store 
globale konsortier. I de kommende år skal IHI således betale 84,3 millioner euro 
vedrørende igangværende RP7-projekter. Det forhold, at et stigende antal 
igangværende projekter fra flere FFR-programmer gennemføres samtidig, skaber en 
risiko for, at de administrative ressourcer, som IHI har afsat til at sikre en effektiv 
forvaltning af midlerne, ikke vil være tilstrækkelige. For KDT er den lave 
udnyttelsesgrad ikke et problem, eftersom de andre medlemmer har givet tilsagn om 
hele deres IKOP-beløb ved at underskrive tilskudsaftaler, jf. tabel 2.2. 

2.17. EuroHPC havde ved udgangen af 2021 allerede givet tilsagn om 50 %-
medfinansiering af Horisont 2020-tilskud til forskning og innovation for hele det beløb 
på 180 millioner euro, der var fastsat som minimumsmål i fællesforetagendets 
oprettelsesforordning26. De deltagende stater finansierer de resterende 50 % af de 
samlede projektomkostninger, og de private medlemmer bidrager kun ud over 
tilskudsaktionernes maksimale støtteberettigede omkostninger. Ved udgangen af 2021 
havde de private medlemmer dog kun rapporteret bidrag i naturalier til en værdi af 
4,2 millioner euro. Der er derfor en høj risiko for, at de 420 millioner euro i bidrag fra 
private medlemmer, som er fastsat i fællesforetagendets oprettelsesforordning, ikke 
vil være opnået, når tilskudsprojekterne er gennemført. Endvidere mangler 
fællesforetagendet stadig pålidelige procedurer for certificering og validering af bidrag 

                                                      
26 Artikel 4, stk. 2, i Rådets forordning (EU) 2018/1488. 

EU-kontant-
bidrag

(a)

Andre medlemmers 
IKOP og kontant-

bidrag (1)
(b)

Andre 
medlemmers 

IKAA (2)
(c)

I alt
(d)= 

(a)+(b)+(c)

Fællesforetagender 
under Horisont 2020

EU-kontant-
bidrag

(e)

Andre 
medlemmers 

validerede 
IKOP og 
kontant-

bidrag
(f)

Andre 
medlemmers 

rapporterede, 
men ikke 

validerede IKOP
(g)

IKAA
(h)

I alt
(i) = 

(e)+(f)+(g)+(h)

Udnyttelsesgrad 
med IKAA

(j) = (i) / (d)

Udnyttelsesgrad 
uden IKAA

(k) = ((e)+(f)+(g)) / 
((a)+(b))

585,0 789,0 Ikke relevant 1 374,0 SESAR 536,2 447,8 87,1 Ikke relevant 1 071,0 Ikke relevant 78 %
1 755,0 1 228,5 965,3 3 948,8 CS 2 - CA 1 536,0 608,7 242,5 1 290,0 3 677,2 93 % 80 %
1 638,0 1 638,0 Ikke relevant 3 276,0 IMI 2 - IHI 838,0 638,2 251,0 Ikke relevant 1 727,2 Ikke relevant 53 %

665,0 95,0 285,0 1 045,0 BCB 2 - CH 545,5 50,0 51,3 1 039,0 1 685,8 161 % 85 %
1 185,0 2 827,5 Ikke relevant 4 012,5 ECSEL - KDT 1 058,1 322,8 968,2 Ikke relevant 2 349,1 Ikke relevant 59 %

835,0 504,6 2 225,4 3 565,0 BBI - CBE 728,2 70,1 79,9 1 646,5 2 524,7 71 % 66 %
398,0 350,0 120,0 868,0 S2R - EU-RAIL 339,2 189,6 96,4 208,8 834,0 96 % 84 %
536,0 908,0 Ikke relevant 1 444,0 EuroHPC (3) 307,0 120,3 17,2 Ikke relevant 444,5 Ikke relevant 31 %

7 597,0 8 340,6 3 595,7 19 533,2 I alt 5 888,2 2 447,5 1 793,6 4 184,3 14 313,6 73 % 64 %

(1) Bidrag i naturalier og kontantbidrag til fællesforetagendernes operationelle aktiviteter fra deltagende stater/internationale organisationer.
(2) Bidrag i naturalier til yderligere aktiviteter uden for fællesforetagendernes arbejdsplan.
(3) For EuroHPC's vedkommende omfatter EU-bidraget 100 millioner euro fra CEF.

Medlemsbidrag
(som fastsat i oprettelsesforordninger og afgørelser)

Medlemsbidrag
(pr. 31.12.2021)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1488&qid=1651597024827&from=EN
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i naturalier, der rapporteres af dets private medlemmer og deltagende stater. Desuden 
er EuroHPC det eneste fællesforetagende, der ikke har en strategisk plan for 
udnyttelse af de andre medlemmers bidrag. 

Foranstaltning 3 

EuroHPC bør indføre pålidelige procedurer for certificering og validering af bidrag i 
naturalier og vedtage en strategisk udnyttelsesplan (køreplan) med realistiske 
delmål og årlige målbidrag for både deltagende stater og private medlemmer på 
programniveau. 

2.18. Som vist i tabel 2.2 havde samtlige fællesforetagender ved udgangen af 2021 
allerede tildelt og/eller undertegnet tilskudsaftaler om projekter for 100 % af det 
maksimale EU-kontantbidrag, der var til rådighed til medfinansiering af deres Horisont 
2020-aktiviteter. Parallelt hermed havde fællesforetagendernes andre medlemmer 
(private medlemmer, deltagende stater og internationale organisationer) givet tilsagn 
om bidrag i naturalier til disse projekter (IKOP) ved at underskrive tilskudsaftalerne. 
Nogle fællesforetagender (IHI, CH, KDT og EU-Rail) forventer at mobilisere mere fra 
deres private medlemmer end det IKOP-minimumsmålbidrag, der er fastsat i de 
respektive oprettelsesforordninger eller afgørelser. Eftersom alle 
forslagsindkaldelserne under Horisont 2020 allerede var afsluttet ved udgangen af 
2020, er der en høj risiko for, at CBE og EuroHPC ikke vil have modtaget IKOP-
minimumsmålbidraget fra deres private medlemmer, når Horisont 2020-
tilskudsprojekterne er gennemført. 
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Tabel 2.2 - FFR for 2014-2020: Tilsagn om medlemsbidrag til 
operationelle omkostninger (i millioner euro) 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra fællesforetagenderne. 

Der er oftere fejl i personaleomkostningerne hos SMV'er og nye 
støttemodtagere 

2.19. Ligesom tidligere år bekræftede vores revisioner hos støttemodtagerne, at 
der i 2021 var systemiske fejl - hovedsagelig vedrørende personaleomkostninger. Som 
vi rapporterede i vores tidligere årsberetninger27 og vores særberetning 28/2018, er 
metoden til beregning af personaleomkostninger i visse henseender blevet mere 
kompleks under Horisont 2020, hvilket har øget risikoen for fejl. Vedrørende 2021-
tilskudsbetalingerne var de væsentligste konstaterede fejlkilder: 

o underleverandøromkostninger ukorrekt anmeldt som direkte 
personaleomkostninger 

o ukorrekt beregning af timesatser og anvendelse af planlagte omkostninger til 
beregning af enhedspriser 

o medregning af timer arbejdet uden for rapporteringsperioden 

                                                      
27 Årsberetningen for 2017, punkt 5.34, årsberetningen for 2018, punkt 5.16, årsberetningen 

for 2019, punkt 4.11, årsberetningen for 2020, punkt 4.13, og årsberetningen for 2021, 
punkt 4.12-4.16. 

Maksimalt EU-
kontant-

bidrag

Andre 
medlemmers 

minimum af IKOP 
og kontant-

bidrag (1)

I alt
Fællesforetagender 

under Horisont 2020
Tilsagn om EU-

medfinansiering %

Andre 
medlemmers IKOP 

og kontant-
bidrag (skøn)

% I alt

Pr
og

ra
m

-
ge

nn
em

fø
re

lse
sg

ra
d

555,8 789,0 1 344,8 SESAR 554,3 100 % 713,4 90 % 1 267,7 94 %
1 716,0 1 189,6 2 905,6 CS 2 - CA 1 707,5 100 % 1 175,8 99 % 2 883,3 99 %
1 595,0 1 595,0 3 190,0 IMI 2 - IHI 1 452,1 91 % 1 520,7 95 % 2 972,8 93 %

646,0 76,0 722,0 BCB 2 - CH 646,0 100 % 158,3 208 % 804,3 111 %
1 169,7 2 787,5 3 957,2 ECSEL - KDT (2) 1 169,7 100 % 3 548,8 127 % 4 718,5 119 %

815,8 475,3 1 291,1 BBI - CBE (3) 815,0 100 % 266,6 56 % 1 081,6 84 %
384,5 336,5 721,0 S2R - EU-RAIL 384,5 100 % 572,6 170 % 957,1 133 %
426,0 796,0 1 222,0 EuroHPC (2) (4) 425,6 100 % 451,5 57 % 877,1 72 %

7 308,8 8 044,9 15 353,7 I alt 7 154,7 98 % 8 407,7 105 % 15 562,4 101 %

(4) De deltagende stater finansierer den del, der ikke dækkes af EU, og de private medlemmer bidrager ud over tilskudsaktionernes maksimale støtteberettigede 
omkostninger.

Medlemsbidrag til operationelle omkostninger
(som fastsat i oprettelsesforordninger og 

afgørelser)

Tilskudsaftaler og kontrakter tildelt og/eller underskrevet
(pr. 31.12.2021)

(1) Fastsat som minimumsmål i fællesforetagendernes oprettelsesforordninger.
(2) Med andre medlemmers bidrag menes bidrag fra de deltagende stater og de private medlemmer.
(3) Mål for IKOP-bidrag som fastsat i fællesforetagendets årlige arbejdsplaner plus det reducerede kontantbidrag til operationelle aktiviteter.

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2017/annualreports-2017-DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_DA.pdf
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o anmeldelse af direkte personaleomkostninger vedrørende en person, som 
hverken var ansat af støttemodtageren eller direkte tilknyttet projektet. 

2.20. En af fællesforetagendernes strategier for at styrke europæisk forskning er at 
sikre øget inddragelse af aktører fra den private sektor, især SMV'er og nye 
støttemodtagere. Vores direkte revision af tilskudsbetalinger hos støttemodtagerne 
viste imidlertid, at blandt de ti støttemodtagere i den private sektor, der havde 
kvantificerbare fejl, tegnede seks SMV'er sig for ca. 90 % af de samlede konstaterede 
fejl. 

2.21. Kommissionen stiller et værktøj til rådighed ("Personnel Costs Wizard"), som 
hjælper deltagerne med at indberette personaleomkostninger, og den fremmer 
regelmæssigt dets brug. 

Foranstaltning 4 

Fællesforetagenderne bør styrke deres interne kontrolsystemer for at imødegå 
den øgede risiko vedrørende SMV'er og nye støttemodtagere, og de bør kraftigt 
fremme anvendelsen af "Personnel Costs Wizard" i visse kategorier af 
støttemodtagere, som er mere tilbøjelige til at begå fejl, f.eks. SMV'er og nye 
støttemodtagere. 
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Fællesforetagenderne har fulgt op på 
tidligere års bemærkninger i de fleste 
henseender 
2.22. I de fleste tilfælde har fællesforetagenderne truffet korrigerende 
foranstaltninger som opfølgning på bemærkningerne i vores særlige årsberetninger for 
tidligere år. Nærmere oplysninger kan findes i bilagene til vores erklæringer i kapitel 3. 

2.23. Tekstboks 2.2 viser vores model for vurdering af opfølgningsstatus 
vedrørende tidligere års bemærkninger. 

Tekstboks 2.2 

Model for opfølgning på tidligere års bemærkninger 

Afsluttet 

Fællesforetagendet har foretaget rimelige forbedringer som opfølgning på vores 
bemærkning. 

I gang 

Fællesforetagendet er begyndt at foretage rimelige forbedringer som opfølgning 
på vores bemærkning. Dog er processen endnu ikke afsluttet, eller også følger de 
foretagne forbedringer kun delvis op på vores bemærkning. 

Ikke igangsat 

Fællesforetagendet har ikke reageret på vores bemærkning, eller også er dets 
korrigerende foranstaltninger i væsentlig grad utilstrækkelige. 

Ikke relevant 

Bemærkningen er ikke længere relevant, fordi den er afløst af en ny bemærkning 
med yderligere eller korrigerende elementer, eller fordi fællesforetagendets 
aktiviteter eller retlige kontekst har ændret sig. Denne vurdering anføres også, når 
omkostningerne ved at adressere problemet opvejer fordelene. 

2.24. Figur 2.2 viser effekten af de korrigerende foranstaltninger i 2021 med 
hensyn til de 24 bemærkninger, der ikke var adresseret tilstrækkeligt ved udgangen af 
2020, nemlig at opfølgningen vedrørende 18 (75 %) af dem var afsluttet eller ikke 
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længere relevant, mens opfølgningen vedrørende 6 (25 %) stadig var i gang eller endnu 
ikke var igangsat ved årets udgang28. 

Figur 2.2 - Fællesforetagendernes opfølgning på tidligere års 
bemærkninger 

 
Kilde: Revisionsretten. 

  

                                                      
28 NB: Opfølgningen af alle bemærkninger fra tidligere år vedrørende SESAR, IHI, CH, KDT og 

EU-Rail blev afsluttet ved hjælp af korrigerende foranstaltninger, som fællesforetagenderne 
traf under 2021-revisionen. 

I alt:  24

Ikke igangsat I gang Afsluttet Ikke relevant

1
5

13
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Fællesforetagenderne har udfordringer 
med hensyn til menneskelige 
ressourcer 

Metoden bag vores tværgående undersøgelse 

2.25. I 2021 analyserede vi personalesituationen i fællesforetagenderne under 
Horisont 2020-programmet. Vi undersøgte bl.a. anvendelsen af vikarer (fra 
vikarbureauer) og andre personalerelaterede tjenesteydelseskontrakter samt 
Kommissionens personaleplanlægning for de nye fællesforetagender, der er oprettet 
under FFR for 2021-2027. På grundlag af resultaterne drog vi konklusioner om de 
relaterede konsekvenser og risici. Vi foretog en særskilt vurdering af 
personalesituationen i F4E, og resultaterne af denne vurdering præsenteres sidst i 
dette kapitel. 

2.26. Vi baserede vores analyse på data fra Kommissionens finansielle system og e-
tilskudssystem samt fra fællesforetagendernes årlige forvaltningsrapporter. Dataene 
blev suppleret af samtaler med ansatte i fællesforetagenderne og Kommissionen samt 
en analyse af fremlagte dokumenter og personalerelaterede data. I forbindelse med 
vores analyse sammenlignede vi også situationen i fællesforetagenderne med 
situationen i forvaltningsorganerne, navnlig Det Europæiske Forvaltningsorgan for 
Forskning (REA), der beskæftiger sig med samme type programmer som 
fællesforetagenderne. 

2.27. På grundlag af de data og dokumenter, vi indsamlede fra 
fællesforetagenderne vedrørende perioden 2018-2021, beregnede vi nogle 
grundlæggende nøgleindikatorer, der giver nyttige oplysninger om 
fællesforetagendernes personalesituation. Vi supplerede resultaterne med 
bemærkninger fra tidligere år, som var relevante i denne forbindelse. 
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Fællesforetagendernes personalesituation var vanskelig i 
perioden 2018-2021 

2.28. I henhold til princip nr. 4 for intern kontrol29 skal hvert fællesforetagende 
med henblik på at opfylde sine mål udvise vilje til at tiltrække, udvikle og fastholde 
kompetente personer. I den forbindelse bør ledelsen definere de kompetencer, der er 
nødvendige for at understøtte opfyldelsen af målene, regelmæssigt evaluere dem på 
tværs af fællesforetagendet og træffe foranstaltninger til at afhjælpe mangler, hvor 
det er nødvendigt. Der bør være stedfortræderordninger vedrørende operationelle 
aktiviteter og finansielle transaktioner for at sikre operationel kontinuitet. 

2.29. Fællesforetagenderne vurderede, at deres risiko vedrørende menneskelige 
ressourcer var mellemhøj til høj i referenceperioden. De henviste hovedsagelig til 
risikoen for, at der ikke var tilstrækkelige kompetente ressourcer til rådighed, når der 
var behov for det, hvilket skyldtes den stigende arbejdsbyrde, den relativt høje 
personaleudskiftning og afhængigheden af nogle få medarbejderes ekspertviden. 

2.30. I perioden 2018-2021 lå den gennemsnitlige årlige personaleudskiftning for 
alle fællesforetagenderne undtagen F4E mellem 10 og 12 %. Den gennemsnitlige 
personaleudskiftning i perioden var højest for CBE og EU-Rail (henholdsvis 15 % og 
19 %). Til sammenligning var REA's personaleudskiftning i 2021 på 6 %. Ifølge 
fællesforetagenderne skyldtes dette hovedsagelig, at Kommissionen og 
forvaltningsorganerne tilbyder mere konkurrencedygtige ansættelsesvilkår og 
karrieremuligheder. På grund af deres begrænsede levetid kan fællesforetagenderne 
f.eks. først tilbyde medarbejdere en tidsubegrænset ansættelseskontrakt efter syv år, 
mens andre EU-organer (f.eks. agenturer) kan gøre det efter tre år. Desuden kan 
midlertidigt ansatte og kontraktansatte i fællesforetagenderne søge ledige stillinger i 
andre EU-organer inden for rammerne af den interinstitutionelle mobilitet.  

2.31. For alle fællesforetagenderne undtagen F4E var det gennemsnitlige årlige 
antal vikarer fortsat højt i perioden, idet det svarede til ca. 11 % af det 
vedtægtsomfattede personale. Den var særlig høj i CA, CBE og EU-Rail (svarende til 
henholdsvis 13 %, 19 % og 18 %). Til sammenligning svarede antallet af vikarer i REA i 
2021 kun til 1 % af det vedtægtsomfattede personale. Den konstante høje andel af 
vikarer i fællesforetagenderne skyldtes i de fleste tilfælde den høje 
personaleudskiftning og behovet for at erstatte vedtægtsomfattet personale i 
forbindelse med langtidssygeorlov og ansættelsesprocedurer (CBE, EU-Rail). Dette kan 
skabe betydelige risici for fællesforetagenderne for så vidt angår bevarelse af 

                                                      
29 Kommissionens ramme for intern kontrol. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/revision-internal-control-framework-c-2017-2373_2017_en.pdf
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nøglekompetencer, uklare ansvarlighedsforhold, potentielle retstvister og lavere 
personaleeffektivitet, som kan påvirke deres samlede performance negativt. 

2.32. Et af de forhold, der øger fællesforetagendernes arbejdsbyrde, er, at deres 
projekter gennemføres af konsortier med forholdsvis mange støttemodtagere, og at de 
skal foretage omfattende intern kontrol af omkostningsanmeldelserne fra disse 
konsortier. I perioden blev igangværende projekter under fællesforetagenderne 
således gennemført af i gennemsnit 21 støttemodtagere (under CA og KDT var det 
henholdsvis 42 og 40 støttemodtagere), mens igangværende REA-projekter i 2021 blev 
gennemført af kun seks støttemodtagere i gennemsnit.  

EuroHPC manglede stadig nøglepersonale ved udgangen af 
2021 

2.33. Vi rapporterede i 2020, at EuroHPC havde en usikker personalesituation og 
navnlig burde ansætte administrativt nøglepersonale30. Ved udgangen af 2021 havde 
fællesforetagendet dog hverken indledt proceduren for besættelse af stillingen som 
leder af administrations- og finansafdelingen eller afsluttet rekrutteringen af syv højt 
prioriterede nøglemedarbejdere på grund af den forsinkede godkendelse af dets nye 
oprettelsesforordning i juli. Endvidere havde fællesforetagendet kun to erfarne 
projektansvarlige til at udarbejde og forvalte både store infrastrukturprojekter og 
forskningsaktioner under den foregående og den nuværende FFR. Manglen på 
nøglepersonale kan indvirke negativt på fællesforetagendets forretningskontinuitet og 
opfyldelsen af dets mål, navnlig i betragtning af dets projekters meget tekniske 
karakter og behovet for højt kvalificeret personale med meget specifik viden. 

Foranstaltning 5 

EuroHPC bør besætte de nøglestillinger, der er nødvendige for at sikre den 
økonomiske forvaltning, den interne kontrol, forretningskontinuiteten og 
opfyldelsen af de vigtigste operationelle mål. 

                                                      
30 Revisionsrettens årsberetning om EU-fællesforetagenderne for 2020, punkt 3.9.17. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2020/JUS_2020_DA.pdf
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Fællesforetagenderne kunne være inddraget mere i 
personaleplanlægningen vedrørende FFR for 2021-2027 

2.34. Fællesforetagenderne er uafhængige og ansvarlige for deres egen 
rekruttering, herunder vurdering af personalebehov og -kompetencer. Hvert 
fællesforetagendes administrerende direktør skal etablere et programkontor, som 
under vedkommendes ansvar udfører alle de støtteopgaver, som fællesforetagendet 
varetager i medfør af sin oprettelsesforordning. Programkontoret skal være bemandet 
af fællesforetagendets personale og navnlig yde støtte til etablering og forvaltning af 
et hensigtsmæssigt regnskabssystem, forvalte gennemførelsen af fællesforetagendets 
arbejdsprogram og levere relevante og rettidige oplysninger samt støtte til 
fællesforetagendets medlemmer og rådgivningsgrupper31. 

2.35. Fællesforetagenderne oplyste, at planlægningen af deres ressourcer 
vedrørende FFR for 2021-2027 udelukkende blev foretaget af Kommissionen, nærmere 
bestemt det enkelte fællesforetagendes ansvarlige generaldirektorat (GD) og 
GD BUDG. Denne planlægning førte til fastlæggelse af personaleantallet for hvert 
fællesforetagende i de finansieringsoversigter, der indgik i Kommissionens forslag til de 
relevante rådsforordninger32. I den forbindelse er det også vigtigt at bemærke, at 
Kommissionen skal arbejde med antagelserne om personalestabilitet i EU-organerne. 
Desuden undersøgte Rådet den planlagte andel af midlertidigt ansatte og 
kontraktansatte ifølge Kommissionens respektive forslag, før det vedtog de nye 
oprettelsesforordninger for fællesforetagenderne under FFR for 2021-2027. 

2.36. Finansieringsoversigterne tjener som referencepunkt for drøftelserne om 
antallet af ansatte i de årlige stillingsfortegnelser for hele programperioden. De 
fastsætter det maksimale årlige antal ansatte (i FTE'er) i de forskellige 
personalekategorier (midlertidigt ansatte, kontraktansatte, udstationerede nationale 
eksperter) og i de respektive ansættelsesgrupper og lønklasser. De fleste 
fællesforetagender oplyste, at deres ledelse ikke var blevet inddraget i 
forhandlingsprocessen mellem det ansvarlige GD og GD BUDG efter den interne 
budget- og ressourceplanlægning. De oplyste også, at de hverken blev tilstrækkeligt 
informeret om Kommissionens produktivitetsmodel, som blev anvendt til at fastlægge 
de menneskelige ressourcer til gennemførelse af deres programmer under den nye 
FFR, eller om begrundelsen for at begrænse personaleantallet, selv om der skal 
gennemføres et større budget. Eftersom fællesforetagenderne er uafhængige og 

                                                      
31 Artikel 19 i Rådets forordning (EU) 2021/2085 og artikel 9 i Rådets forordning 

(EU) 2021/1173. 

32 COM(2021) 87 final af 23.2.2021 og COM(2020) 569 final af 18.9.2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1656409705270&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656409736296&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656409736296&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7efecf4b-75de-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8c6b6f7e-f98c-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
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ansvarlige for gennemførelsen af deres arbejdsprogrammer, mener vi, at de kunne 
være inddraget mere i personaleplanlægningen vedrørende FFR for 2021-2027. 

Fællesforetagenderne mangler fælles værktøjer til og 
vejledning om udarbejdelse af personaleoverslag 

2.37. Hvert fællesforetagendes administrerende direktør skal sikre en bæredygtig 
og effektiv forvaltning af fællesforetagendet og en effektiv gennemførelse af 
arbejdsprogrammet samt udarbejde forslaget til det årlige budget og 
stillingsfortegnelsen og forelægge disse for bestyrelsen med henblik på vedtagelse33. 

2.38. I øjeblikket har fællesforetagenderne ikke et værktøj til at registrere 
tidsforbruget pr. aktivitet. Den årlige tildeling af medarbejdere til de forskellige 
aktiviteter er derfor baseret på overslag, ikke på det faktiske tidsforbrug pr. aktivitet i 
det forgangne år. Manglen på et tidsregistreringsværktøj øger risikoen for, at de 
udarbejdede overslag over personalebehov ikke er tilstrækkelig pålidelige og derfor 
fører til en ineffektiv ressourcefordeling mellem organisationens aktiviteter. 

Foranstaltning 6 

Fællesforetagenderne bør indføre et tidsregistreringssystem for at opnå objektive 
data om personaleforbruget pr. aktivitet. 

2.39. De fleste fællesforetagender foretog en ressourcebehovsvurdering med 
henblik på den nye FFR (ofte med hjælp fra en ekstern ekspert) og delte den med det 
ansvarlige GD. Vurderingerne manglede dog en formaliseret og fælles metode til 
udarbejdelse af overslag over personalebehovene pr. enhed (herunder behovene for 
væsentlige kompetencer). En sådan metode ville gøre det muligt for 
fællesforetagenderne at udvikle objektive og velegnede indikatorer for forhold, der 
øger deres arbejdsbyrde, så de kunne sikre en optimal ressourcefordeling inden for 
organisationen. Uden en sådan metode vil fællesforetagenderne fortsat anvende 
forskellige processer, der kan opfattes som ufuldstændige og/eller subjektive. 

                                                      
33 Artikel 19 i Rådets forordning (EU) 2021/2085 og artikel 9 i Rådets forordning 

(EU) 2021/1173. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1656409978590&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656410036325&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656410036325&from=EN
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Foranstaltning 7 

Fællesforetagenderne bør udvikle en formaliseret model for eller vejledning om 
udarbejdelse af overslag over personalebehovene pr. aktivitet og enhed (herunder 
behovene for væsentlige kompetencer) med det formål at optimere anvendelsen 
af personaleressourcer. 

Der var mangler i den personaleplanlægningsmodel, der blev 
anvendt for fællesforetagenderne vedrørende FFR for 
2021-2027 

Kommissionen planlagde fællesforetagendernes ressourcetildeling uden 
forudgående oplysninger om deres yderligere opgaver 

2.40. Som vist i figur 2.3 forventedes fællesforetagenderne under Horisont 2020-
programmet at opnå en gennemsnitlig produktivitet svarende til, at én 
fuldtidsækvivalent (FTE) forvaltede 28 millioner euro i tilsagnsbudgetterne. 
Produktivitetsmålet for hvert fællesforetagende blev beregnet ved at dividere EU's 
finansielle bidrag til fællesforetagendet i henhold til oprettelsesforordningen (i 
løbende tilsagnspriser) med fællesforetagendets personaleantal i 2020 angivet i FTE'er. 
Kommissionen fastsatte som mål for fællesforetagenderne under FFR for 2021-2027, 
at de ved udløbet af denne flerårige finansielle ramme skal have en gennemsnitlig 
produktivitet, der er mindst lige så høj som under Horisont 2020-programmet.  
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Figur 2.3 - Personale- og produktivitetsmål for fællesforetagenderne 
under Horisont 2020 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Kommissionen. 

2.41. Kommissionens personaleplanlægning for de nye fællesforetagender under 
Horisont Europa-programmet byggede på en lignende produktivitetsmodel, hvor 
produktivitetsmålet for hvert fællesforetagende blev beregnet ved at dividere EU's 
finansielle bidrag til fællesforetagendet (i henhold den enkelte basisretsakt, i faste 
2020-priser) med fællesforetagendets endelige personaleantal angivet i FTE'er (jf. 
figur 2.4). Som mål for alle de fællesforetagender, der har en forgænger34, fastsatte 
Kommissionen på forhånd en gennemsnitlig produktivitet svarende til, at én FTE 
forvalter 26 millioner euro. Dette mål skal forhøjes til 28 millioner euro ved at 
reducere personalet med 10 FTE'er ved udgangen af 2023. Den faktiske reduktion skal 
dog foretages på baggrund af en vurdering af fællesforetagendernes effektivitet. Med 
henblik på opfyldelse af dette mål og forvaltning af det øgede EU-budget under den 
nye FFR fastsatte Kommissionen, at fællesforetagenderne ikke kunne få flere 
vedtægtsomfattede ansatte, end der var i 2020. Det førte til, at den lavere 
produktivitet i nogle fællesforetagender (SESAR, EU-Rail og IHI) blev opvejet af den 
højere produktivitet i andre fællesforetagender (KDT, SNS og CA). Med hensyn til KDT 
og EuroHPC skal det desuden bemærkes, at produktivitetsmodellen kun omfattede 
EU's finansielle bidrag, selv om disse fællesforetagender både forvalter EU-bidrag og 
nationale bidrag fra de deltagende stater. 

                                                      
34 Herunder fællesforetagendet Global Health. 
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Figur 2.4 - Personaleoverslag og produktivitetsmål for de 
fællesforetagender, der er omfattet af den enkelte basisretsakt 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Kommissionen.  

2.42. Vi bemærkede imidlertid, at Kommissionen udarbejdede 
finansieringsoversigterne (med stillingsfortegnelserne), før den vedtog sin strategiske 
forsknings- og innovationsdagsorden og den enkelte basisretsakt, som pålagde 
fællesforetagenderne yderligere administrative og operationelle opgaver. Disse 
opgaver vedrører bl.a. forvaltningen af de nye udvalg, de rådgivende organers 
udvidede rolle, den nye procedure for forvaltning af bidrag i naturalier til yderligere 
aktiviteter, de øgede rapporteringskrav og de nye operationelle aktiviteter. På 
planlægningstidspunktet var den største vanskelighed med hensyn til at vurdere 
personalebehovene således, at der var usikkerhed om de overordnede forskningsmål 
og om de fremtidige fællesforetagenders yderligere administrative og operationelle 
opgaver. 

2.43. Eftersom planlægningen vedrørende fællesforetagendernes menneskelige 
ressourcer ikke var baseret på de oplysninger, der var nødvendige for at vurdere deres 
arbejdsbyrde, er der en risiko for, at de planlagte menneskelige ressourcer ikke vil 
være tilstrækkelige til, at fællesforetagenderne kan udføre alle de opgaver, de har fået 
pålagt. 
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EuroHPC var ikke omfattet af produktivitetsmodellen 

2.44. Den produktivitetsmodel, som Kommissionen anvendte i forbindelse med 
planlægningen af menneskelige ressourcer til de nye fællesforetagender under FFR for 
2021-2027, omfattede ikke EuroHPC (Kommissionens forslag til dette 
fællesforetagendes oprettelsesforordning var på grund af politiske prioriteter blevet 
vedtaget tidligere). 

2.45. Under den nye FFR for 2021-2027 er EuroHPC blevet udvidet betydeligt med 
henblik på igen at sikre det en førerposition inden for innovativ højtydende 
databehandling og kvantecomputingteknologier. I henhold til den nye 
oprettelsesforordning fra juli 2021 skal fællesforetagendet gennemføre projekter for 
over 7 milliarder euro. Det har derfor behov for at ansætte 39 ekstra medarbejdere for 
at nå op på de planlagte 54 vedtægtsomfattede ansatte ved udgangen af 202335. På 
grund af den forsinkede vedtagelse af den nye oprettelsesforordning iværksatte 
fællesforetagendet først de nødvendige ansættelsesprocedurer vedrørende syv højt 
prioriterede stillinger i slutningen af 2021 og kunne ikke øge sit medarbejderantal i 
2021. Eftersom fællesforetagendet kun havde 15 ansatte (4 midlertidigt ansatte og 
11 kontraktansatte) ved udgangen af 2021, kan arbejdet med at ansætte nye 
medarbejdere give personalemæssige udfordringer oven i arbejdet med de nye 
administrative og operationelle processer, der skal fastlægges. 

2.46. Som vist i figur 2.5 har dette vigtige fællesforetagende en meget høj 
produktivitet på 47 millioner euro pr. FTE, hvilket øger fællesforetagendernes 
gennemsnitlige produktivitet fra 26 millioner euro til 31 millioner euro pr. FTE. Den 
faktiske gennemsnitlige produktivitet for alle fællesforetagenderne under FFR for 
2021-2027 svarer således til forvaltningsorganernes gennemsnitlige produktivitet på 
33 millioner euro pr. FTE og ligger ikke væsentligt under denne, sådan som det blev 
vurderet på planlægningstidspunktet. 

2.47. Selv om alle fællesforetagenderne gennemfører aktiviteter af nogenlunde 
samme kompleksitet, ligger deres produktivitetsmål mellem 13 millioner euro og 
51 millioner euro pr. FTE (jf. figur 2.5), lavest for SESAR og EU-Rail og højest for KDT, 
EuroHPC og SNS.  

                                                      
35 COM(2020) 569 final af 18.9.2020. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8c6b6f7e-f98c-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
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Figur 2.5 - Personaleoverslag og produktivitetsmål for 
fællesforetagenderne under FFR for 2021-2027 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Kommissionen. 

I ressourceplanlægningen blev der ikke taget tilstrækkelig hensyn til 
størrelse og til forhold, der øger arbejdsbyrden 

2.48. I modsætning til andre EU-organer såsom forvaltningsorganer har 
fællesforetagenderne det som en af deres vigtigste opgaver at engagere de private 
medlemmer i deres forsknings- og innovationsaktiviteter. Dette engagement skal 
bidrage til på EU-plan at skabe partnerskaber med industri- og forskningspartnere, som 
fremskynder omsætningen af videnskabelig viden til banebrydende innovationer, der 
kan markedsføres, fremmer udviklingen af innovation inden for en strategisk vision, 
der deles med medlemmerne, reagerer på sociale udfordringer i Europa, som i 
øjeblikket ikke adresseres tilstrækkeligt af industrien, og udvikler synergier med andre 
partnerskaber og nationale programmer. 

2.49. I princippet er fællesforetagenderne ret små organisationer, som har færre 
muligheder end forvaltningsorganerne for at øge deres produktivitet ved opnåelse af 
stordriftsfordele. For at udføre deres opgaver skal fællesforetagenderne desuden på 
planlægnings- og gennemførelsesniveau håndtere nogle væsentlige forhold uden 
direkte tilknytning til tilskudsforvaltning, som øger arbejdsbyrden, og som ikke findes 
tilsvarende for forvaltningsorganer. Vi bemærkede navnlig, at følgende forhold på 
planlægnings- og gennemførelsesniveau, som er specifikke for fællesforetagenderne, 
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og som øger arbejdsbyrden, ikke blev taget i betragtning i Kommissionens 
produktivitetsmodel.  

2.50. I planlægningsfasen skal projektansvarlige i fællesforetagenderne som en 
væsentlig del af deres arbejde koordinere og formidle de videnskabelige prioriteter i 
arbejdsprogrammerne og indholdet af forslagsindkaldelserne. En projektansvarlig skal 
derfor arrangere og regelmæssigt deltage i møder i sit fællesforetagendes forskellige 
styringsorganer (bestyrelsen, det videnskabelige rådgivende organ, gruppen af 
repræsentanter for staterne og de interessentgrupper, der er aktive på 
fællesforetagendets område) og tilrettelægge arbejdsgrupper og begivenheder for at 
inddrage industri- og forskningspartnere, deltagende stater og interessenter. 

2.51. Fællesforetagendernes projekter er mere komplekse at gennemføre end 
almindelige Horisont Europa-projekter, fordi deres programmer fokuserer på 
integrerede projekter, som samler aktører fra hele sektorens forsknings- og 
innovationscyklus. I modsætning til forvaltningsorganerne skal fællesforetagenderne 
mobilisere bidrag fra deres private medlemmer. Denne mobilisering udmøntes i det 
minimumsbidrag til dækning af omkostninger (i form af finansielle bidrag og bidrag i 
naturalier), som de private medlemmer giver tilsagn om at afholde ved 
gennemførelsen af fællesforetagendernes forsknings- og innovationsaktiviteter. I 
denne forbindelse skal fællesforetagenderne forvalte og validere den nye type bidrag i 
naturalier til yderligere aktiviteter (IKAA), som de private medlemmer årligt 
rapporterer om. I modsætning til IKAA under Horisont 2020-programmet omfatter de 
nye IKAA også ikkestøtteberettigede omkostninger afholdt i forbindelse med 
fællesforetagendernes projekter, og de kan kun anmeldes vedrørende projekter inden 
for fællesforetagendernes årlige arbejdsprogrammer. Produktivitetsmodellen 
fokuserer imidlertid kun på forvaltningen af EU-midler. Vi mener som minimum, at de 
IKAA, som fællesforetagenderne skal mobilisere, og de finansielle bidrag fra de 
deltagende stater (EuroHPC og KDT) også burde være taget i betragtning ved 
beregningen af fællesforetagendernes produktivitetsmål. 

2.52. Fællesforetagenderne skal gennemføre en stor del af deres Horisont 2020-
aktiviteter i den nye FFR-programperiode (jf. punkt 2.15-2.17). For nogle 
fællesforetagender vil 2020-projekterne fortsætte indtil 2027, samtidig med at de skal 
gennemføre det større budget for Horisont Europa-programmet. Endvidere kan de 
ansvarlige GD'er direkte pålægge fællesforetagenderne yderligere projektopgaver til 
gennemførelse (f.eks. under CEF eller programmet for et digitalt Europa). 
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I planlægningen blev der ikke taget højde for ressourcebehovene 
vedrørende det nye centraliserede system til forvaltning af de 
deltagende staters finansielle bidrag 

2.53. I henhold til forordningen om Horisont Europa-rammeprogrammet og deres 
respektive oprettelsesforordninger vedrørende FFR for 2021-2027 skal KDT og 
EuroHPC gennem en koordineret tilgang indføre et nyt system til central forvaltning af 
de finansielle bidrag fra deres deltagende stater (CMFC-systemet). Under dette system 
kan de enkelte deltagende stater vælge at betale fællesforetagenderne deres 
finansielle bidrag på projektniveau til støttemodtagere, der er etableret i disse stater. 
Hver deltagende stat har i denne proces vetoret i alle spørgsmål vedrørende 
anvendelsen af dens egne nationale finansielle bidrag til fællesforetagenderne 
vedrørende ansøgere, der er etableret i denne stat. Dette vil gøre det muligt for en 
deltagende stat på grundlag af nationale strategiske prioriteter at beslutte, om der skal 
ydes støtte til en national støttemodtager i forbindelse med et udvalgt og godkendt 
forsknings- og innovationsprojekt. Fællesforetagenderne skal imidlertid afholde 
medfinansieringsbetalinger til alle de deltagende stater, som har forskellige 
administrative strukturer. De skal også forvalte og overvåge to forskellige processer 
med tilhørende administrative aftaler. 

2.54. Vi bemærker, at behovet for yderligere ressourcer til at implementere det 
planlagte CMFC-system hverken blev vurderet af Kommissionen eller medregnet i de 
oprindelige overslag over de nødvendige personaleressourcer til gennemførelse af 
fællesforetagendernes nye forsknings- og innovationsdagsorden. Kombineret med 
manglen på IT-værktøjer og støtte fra Kommissionen kan denne manglende 
planlægning indvirke negativt på gennemførelsen af fællesforetagendernes 
programmer og muligheden for at sikre bidragene fra de andre medlemmer. Hvis den 
centrale forvaltning af de finansielle bidrag skal foretages manuelt, vil det være en 
meget personalekrævende opgave.  

F4E's afhængighed af eksternt personale er steget i de seneste 
år 

2.55. I de seneste år er F4E blevet mere afhængigt af eksternt personale. I 2019 
svarede antallet af eksterne medarbejdere til 62 % af det vedtægtsomfattede 
personale. Ifølge fællesforetagendets aktuelle strategiske ressourceplan for 2021-2027 
forventes antallet af eksterne medarbejdere at stige i 2022, så det svarer til 93 % af det 
maksimale antal vedtægtsomfattede ansatte, som Kommissionen har godkendt, 
hvorefter det gradvis vil falde, så det svarer til 70 % senest i 2027 (jf. figur 2.6). 
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Figur 2.6 - Udviklingen i anvendelsen af eksternt personale i perioden 
2021-2027 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra F4E. 

2.56. På grundlag af sin strategiske ressourceplan for 2021-2027 anmodede F4E i 
forbindelse med 2023-budgetforhandlingerne om 34 nye vedtægtsomfattede ansatte. 
Kommissionen anerkendte, at det aktuelle antal vedtægtsomfattede ansatte er 
utilstrækkeligt på grund af ITER-projektets store kompleksitet, og bevilgede ti 
yderligere vedtægtsomfattede stillinger og en længere udfasning af 
vedtægtsomfattede ansatte mod slutningen af projektet på den betingelse, at det 
ekstra personale anvendes til håndtering af kritiske opgaver, og at fællesforetagendets 
organisationsstruktur revideres. Figur 2.7 viser, at gabet mellem det antal 
vedtægtsomfattede ansatte, som Kommissionen har tildelt F4E, og det antal 
vedtægtsomfattede ansatte, som der ifølge fællesforetagendets strategiske 
ressourceplan er behov for, under FFR for 2021-2027 vil være størst i 2023 og derefter 
gradvis falde indtil 2027.  
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Figur 2.7 - F4E's anslåede mangel på vedtægtsomfattet personale under 
FFR for 2021-2027 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra F4E. 

2.57. Endvidere kan covid-19-pandemien have påvirket F4E's personalesituation, 
navnlig ved at øge omkostningerne til eksternt personale og bremse projektets 
fremskridt. Det nye grundscenario for ITER-projektet, som ITER-IO vil vedtage i første 
kvartal af 2023, vil tage højde for dette og omfatte en ny tidsplan. Dette nye 
grundscenario og de krav, det indebærer, kan påvirke F4E's fremtidige behov for og 
anmodninger om personale under FFR for 2021-2027. 

2.58. Fællesforetagendets store afhængighed af eksternt personale skaber 
udfordringer og risici vedrørende arbejdsmiljøet. I vores 2019-beretning beskrev vi de 
risici, der er forbundet med så høje niveauer af eksternt personale, f.eks. risikoen for 
problemer med fastholdelse af specialiserede kernekompetencer på højt niveau og 
risikoen for ineffektiv personaleforvaltning på grund af en uklar ansvarsfordeling 
mellem fællesforetagendets personale og det eksterne personale36. 

                                                      
36 Revisionsrettens årsberetning om EU-fællesforetagenderne for 2019, punkt 3.9.19. 
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Foranstaltning 8 

F4E's ledelse bør styrke de foranstaltninger, der allerede er truffet for at afbøde de 
risici, der er forbundet med anvendelsen af eksternt personale, navnlig risikoen for 
ineffektiv forvaltning på grund af en uklar ansvarsfordeling mellem det 
vedtægtsomfattede personale og det eksterne personale. 
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Andre publikationer fra 
Revisionsretten om 
fællesforetagenderne 
2.59. Ud over den årlige revisionsberetning om fællesforetagendernes 
årsregnskaber udsendte vi i løbet af 2021 også særberetninger og analyser, som 
omhandlede fællesforetagenderne (jf. figur 2.8). 
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Figur 2.8 - Andre nylige publikationer fra Revisionsretten om fællesforetagenderne og/eller forskning 

 
Kilde: Revisionsretten. 

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

Analyse 01/2021:
EU's første bidrag til den folkesundhedsmæssige reaktion på 
covid-19

Særberetning 05/2022: 
Cybersikkerhed i EU's institutioner, organer og agenturer:
Beredskabsniveauet står samlet set ikke mål med truslerne

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

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

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

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

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

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

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

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

Mellem 2018 og 2021 skete der en tidobling af de væsentlige 
cybersikkerhedshændelser i EU's organer, bl.a. fordi brugen af 
fjernarbejde i betydelig grad har øget antallet af potentielle 
adgangspunkter for angribere. Væsentlige hændelser forårsages 
som regel ved hjælp af nye metoder og teknologier, og det kan 
tage uger, hvis ikke måneder, at efterforske dem og genoprette 
systemerne efter deres indtræffelse. Et eksempel herpå var 
cyberangrebet på Det Europæiske Lægemiddelagentur, hvor 
følsomme data blev lækket og manipuleret for at undergrave 
tilliden til vacciner.

Vores overordnede konklusion var, at der er store forskelle på EU-
organernes beredskabsniveau, når det gælder cybersikkerhed, og 
samlet set står det ikke mål med de voksende trusler. EU-
organerne har ikke en ensartet tilgang til cybersikkerhed, og de 
har ikke altid indført væsentlige kontroller og gode centrale 
praksis på cybersikkerhedsområdet.

Forskellige cybersikkerhedsniveauer kunne teoretisk set 
begrundes med, at de enkelte EU-organer har forskellige 
risikoprofiler og håndterer data med forskellige 
følsomhedsniveauer, men vi understregede, at EU-organerne er så 
tæt forbundet med hinanden, at cybersikkerhedssvagheder i ét af 
dem kan udsætte adskillige andre for cybersikkerhedstrusler.

Endelig findes der i øjeblikket ingen retlige rammer for 
informationssikkerhed og cybersikkerhed i EU's institutioner, 
organer og agenturer.

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

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

De samlede revisionskonklusioner, de tilhørende anbefalinger og 
de reviderede enheders svar kan findes på Revisionsrettens 
websted eca.europa.eu.
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Fællesforetagendernes svar til kapitel 2 
Foranstaltning 1 Fællesforetagenderne vil betale fakturaerne fra Kommissionens 
Kontor for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO), og hvad 
angår spørgsmålet om lovgivning, som Revisionsretten har observeret, indvilliger 
fællesforetagenderne i at samarbejde med Kommissionen om at tilpasse de relevante 
retsgrundlag, så det tydeliggøres. 

Foranstaltning 2 Definitionen og fordelingen af administrationsomkostningerne førte 
til, at der blev udarbejdet et budget for hvert fællesforetagende i de juridiske 
regnskaber, som er bilag til den enkelte basisretsakt. Derfor er henholdsvis 
"administrationsomkostningerne" og de finansielle bidrag fra fællesforetagendernes 
medlemmer nu ikke blot defineret, men også kvantificeret for hvert fællesforetagende. 
Fællesforetagenderne vil derfor nøje undersøge det nærmere indhold af 
"administrationsomkostningerne" med henblik på at se, om det er muligt at 
harmonisere klassificeringen af dem. 

Foranstaltning 3 Fællesforetagendet anerkender den foranstaltning, som 
Revisionsretten har foreslået. Da fællesforetagendet stadig er relativt nyt, vil det meste 
af verificerings- og valideringsarbejdet finde sted ved afslutningen af projekternes 
levetid. Fællesforetagendet vil behandle dette spørgsmål rettidigt. Den foreslåede 
centrale finansieringsmekanisme (indført i henhold til den nye EuroHPC-forordning) 
forventes at tilvejebringe de procedurer og planlægningsværktøjer, der er nødvendige 
for at styrke koordineringen af de årlige bidrag med deltagerlandene. 

Foranstaltning 4 I samarbejde med Kommissionens fælles gennemførelsescenter (CIC) 
begyndte alle fællesforetagender i 2022 at gennemføre tiltag for at mindske 
fejlprocenten i overensstemmelse med den foranstaltning, som Revisionsretten har 
foreslået (f.eks. ved at undersøge mulighederne for forenklede omkostningsformer, 
som GD BUDG også anbefaler, såsom enhedsomkostninger, faste beløb og faste 
takster). 

Foranstaltning 5 Da EuroHPC's ændrede stillingsfortegnelse for 2021 var blevet 
vedtaget af bestyrelsen den 12. november 2021, begyndte ansættelsen af 
nøglepersonale straks pr. 1. december 2021 i overensstemmelse med den 
foranstaltning, som Revisionsretten havde foreslået. 

Foranstaltning 6 Fællesforetagenderne anvender i øjeblikket tidsregistreringsmodulet i 
det HR-forvaltningssystem, som Kommissionen stiller til rådighed (SYSPER). 
Mulighederne for at øge omfanget af tidsregistreringsoplysninger i SYSPER vil blive 
undersøgt i samarbejde med udbyderen af SYSPER. 
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Foranstaltning 7 Fællesforetagenderne er enige om at gennemføre foranstaltningen 
angående planlægningsprocessen for den flerårige finansielle ramme for 2027-2034 
med det formål at blive bedre inddraget i Kommissionens tjenestegrenes planlægning 
af menneskelige ressourcer. Fællesforetagenderne er rede til at gennemføre denne 
foranstaltning på grundlag af en åben trepartsdrøftelse med GD BUDG og deres 
ansvarlige generaldirektorater. Drøftelsen bør også omfatte muligheden for en vis 
fleksibilitet for fællesforetagenderne til at tilpasse deres stillingsfortegnelser til 
midlertidige situationer med ændret arbejdsbyrde. 

2.41 

Som et trepartsfællesforetagende gennemfører SESAR 3 – ud over EU-budgettet og 
bidrag fra private medlemmer – bidrag fra Eurocontrol på ca. 500 mio. EUR til Horisont 
Europa-aktiviteter. Da Kommissionen imidlertid ikke tog højde for Eurocontrols bidrag i 
sin produktivitetsmodel, kan det deraf følgende lavere produktivitetsniveau for 
SESAR 3 ikke sammenlignes direkte med niveauet for de øvrige fællesforetagender. 

EU-Rail har fået overdraget aktiviteterne under den nye systemsøjle for at sikre, at 
forskning og innovation integrerer et systemisk syn på udviklingen og omstillingen af 
jernbanesystemet og opnår virkning. Disse aktiviteter kræver yderligere ressourcer for 
at opnå mere direkte forvaltning og tilsyn. Selv om det skønnes, at dette arbejde 
vedrører et budget på mere end 30 mia. EUR i overgangs- og ibrugtagningsfasen, var 
det ikke medtaget i Kommissionens produktivitetsmodel, hvilket resulterede i en 
lavere produktivitet for EU-Rail. 
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3.1. Oplysninger til underbygning af 
revisionserklæringerne 

Grundlag for erklæringerne 

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

Den øverste og den daglige ledelses ansvar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Vi tager det revisionsarbejde, der er udført af den uafhængige eksterne revisor i 
relation til fællesforetagendernes regnskaber, med i betragtning som fastsat i 
artikel 70, stk. 6, i EU's finansforordning37. 

                                                      
37 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1651580925699&from=EN
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3.1.9. Med hensyn til fællesforetagendernes forskningsudgifter under Horisont 
2020-programmet er Kommissionens GD RTD's fælles revisionstjeneste ansvarlig for de 
efterfølgende revisioner. Hvad angår resultaterne af de efterfølgende revisioner, der 
udføres af Kommissionens GD RTD's fælles revisionstjeneste, skal det bemærkes, at 
Kommissionen i sit forslag til Horisont 2020-forordningen38 vurderede, at en fejlrisiko i 
intervallet 2-5 % er et realistisk mål, når der tages hensyn til kontrolomkostningerne og 
kompleksiteten af reglerne for godtgørelse af forskningsprojekters omkostninger. 
Kommissionens endelige mål er en tilbageværende fejlprocent så nær på 2 % som 
muligt ved afslutningen af Horisont 2020-programmet. 

3.1.10. Vi kommunikerer med ledelsen, bl.a. om revisionens planlagte omfang og 
tidsmæssige placering og om væsentlige revisionsresultater, herunder om betydelige 
svagheder i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

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

                                                      
38 COM(2011) 809 final. 
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3.2. Fællesforetagendet for forskning i 
lufttrafikstyring i det fælles europæiske 
luftrum (SESAR 3) 

Indledning 

3.2.1. Fællesforetagendet for forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske 
luftrum (SESAR), beliggende i Bruxelles, blev i februar 2007 oprettet under syvende 
forskningsrammeprogram (RP7) for en periode på otte år39 (SESAR 1). I juni 2014 
ændrede Rådet oprettelsesforordningen og forlængede fællesforetagendets levetid 
under Horisont 2020-programmet indtil den 31. december 202440 (SESAR). I november 
2021 vedtog Rådet den enkelte basisretsakt, hvorved SESAR 3 oprettedes til at erstatte 
SESAR under Horisont Europa-programmet for en periode, der slutter den 
31. december 203141. 

3.2.2. SESAR 3 er et offentlig-privat partnerskab, der fokuserer på udvikling af 
moderniseret lufttrafikstyring i Europa. Dets stiftende medlemmer er EU, 
repræsenteret ved Kommissionen, Den Europæiske Organisation for Luftfartens 
Sikkerhed (Eurocontrol) og over 50 organisationer, som repræsenterer hele 
luftfartsværdikæden, fra lufthavne til luftrumsbrugere i alle kategorier, 
luftfartstjenesteudbydere, droneoperatører og serviceleverandører. 

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

fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske 
lufttrafikstyringssystem (SESAR). 

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

41 Rådets forordning (EU) 2021/2085 af 19. november 2021 om oprettelse af 
fællesforetagenderne under Horisont Europa. 

https://www.sesarju.eu/
https://www.sesarju.eu/
https://www.eurocontrol.int/about-us
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R0219-20140101&qid=1651581251447&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R0219-20140101&qid=1651742828565&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651594254535&from=EN
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3.2.3. Tabel 3.2.1 viser fællesforetagendets nøgletal. 

Tabel 3.2.1 - Fællesforetagendets nøgletal 

 
Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

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

3.2.5. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for 
revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 159 
udgør en integrerende del af erklæringen. 

2021 2020

Budget i nye betalingsbevillinger (millioner euro) 44,6 119,5

Budget i nye forpligtelsesbevillinger (millioner euro) 4,3 151,3

Disponibelt betalingsbudget (millioner euro) (1) 69,9 179,2

Disponibelt forpligtelsesbudget (millioner euro) (1) 34,8 163,2

Ansatte i alt pr. 31. december (2) 37 38

(1) Det disponible budget omfatter uudnyttede bevillinger fra tidligere år, som fællesforetagendet har genopført på 
det indeværende års budget, formålsbestemte indtægter og omfordelinger til det følgende år.
(2) Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.
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Revisionsrettens revisionserklæring til Europa-Parlamentet og 
Rådet - den uafhængige revisors beretning 

Erklæring 

3.2.6. Vi har: 

a) revideret fællesforetagendet SESAR 3's regnskaber, som omfatter 
årsregnskabet42 og beretningerne om budgetgennemførelsen43, for det 
regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, og 

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

Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.2.7. Det er vores opfattelse, at fællesforetagendet SESAR 3's regnskaber for 
det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et 
retvisende billede af fællesforetagendet SESAR 3's finansielle stilling pr. 
31. december 2021 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og 
bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med 
dets finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører 
har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte 
regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor. 

                                                      
42 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

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

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

3.2.8. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.2.9. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

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

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle 
rigtighed 

Fællesforetagendets arbejdsgiverbidrag til EU-pensionsordningen 

3.2.11. Siden januar 2016 har fællesforetagender, som kun delvis finansieres over 
EU-budgettet, skullet betale den del af arbejdsgiverbidraget til EU-pensionsordningen, 
som svarer til forskellen mellem deres indtægter uden EU-tilskuddet og deres samlede 
indtægter44. Da Kommissionen hverken har taget højde for disse udgifter i 

                                                      
44 Artikel 83a i forordning nr. 31 (EØF), nr. 11 (Euratom) om vedtægten for tjenestemænd og 

om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og 
Det Europæiske Atomenergifællesskab. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651594576060&from=EN
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fællesforetagendets budgetter eller formelt har anmodet om betalingerne, har 
SESAR 3 (og dets forgænger SESAR) endnu ikke betalt sådanne bidrag. 

3.2.12. Ifølge den vejledning til fællesforetagenderne, hvor Kommissionen 
meddeler sin holdning til vores revisionsresultat, skal Kommissionens Kontor for 
Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder beregne hvert 
fællesforetagendes arbejdsgiverbidrag til EU-pensionsordningen som en procentdel af 
ikke-EU-delen af fællesforetagendets samlede indtægter, herunder ikke-EU-indtægter 
til dækning af aktionsudgifter45. For SESAR er satsen beregnet til 7,7 %, svarende til ca. 
52 221 euro pr. år (baseret på tal for 2021). Denne vejlednings indtægtsbaserede 
metode til beregning af et fællesforetagendes arbejdsgiverbidrag til EU-budgettet 
bygger kun på de relevante bestemmelser i personalevedtægten46. Den enkelte 
basisretsakt47 fastsætter imidlertid, at dækningen af et fællesforetagendes 
administrationsomkostninger skal fordeles ligeligt på årsbasis mellem EU og de andre 
medlemmer, hvilket ville betyde, at fællesforetagendet skulle betale ca. 339 098 euro i 
arbejdsgiverbidrag pr. år (baseret på tal for 2021). Det forhold, at disse forskellige 
bestemmelser gælder på samme tid, kan føre til, at fællesforetagendets 
arbejdsgiverbidrag beregnes efter forskellige fortolkninger med forskellig finansiel 
effekt. 

Bemærkninger om budgetforvaltningen 

Gennemførelsen af Horisont 2020-budgettet 

3.2.13. Tabel 3.2.2 giver en oversigt over medlemmernes Horisont 2020-
relaterede bidrag til fællesforetagendet ved udgangen af 2021. 

                                                      
45 Af forenklingshensyn har Kommissionen foreslået, at et fællesforetagendes 

arbejdsgiverbidrag til pensionsordningen i hele dets levetid beregnes ved hjælp af en enkelt 
procentsats, der fastsættes på grundlag af EU's og de øvrige medlemmers respektive bidrag 
i henhold til den relevante retsakt. 

46 Artikel 83a i forordning nr. 31 (EØF), nr. 11 (Euratom) om vedtægten for tjenestemænd og 
om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og 
Det Europæiske Atomenergifællesskab. 

47 Artikel 28 i Rådets forordning (EU) 2021/2085. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651594722635&from=EN
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Tabel 3.2.2 - Medlemmernes Horisont 2020-relaterede bidrag (i millioner 
euro) 

 
Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

3.2.14. For at give et fuldstændigt billede af fællesforetagendets resultater er det 
også nødvendigt at tage højde for det aktuelle niveau af operationelle forpligtelser, der 
påhviler dets medlemmer. Ved udgangen af 2021 havde fællesforetagendet indgået 
forpligtelser for hele det beløb på 555,8 millioner euro, som udgør det maksimale EU-
bidrag til underskrevne tilskudsaftaler og kontrakter under Horisont 2020-
programmet. Heraf skal ca. 92,5 millioner euro (16,6 %) betales i de kommende år 
vedrørende projekter og kontrakter, der endnu ikke er afsluttet. De private 
medlemmer havde retligt forpligtet sig til at yde det fulde bidrag i naturalier til en 
værdi af 280 millioner euro, som er fastsat i medlemskabsaftalen for 
industrimedlemmer, og Eurocontrol havde retligt forpligtet sig til at yde bidrag på 
433,4 millioner euro, dvs. 91 % af det mål på 475 millioner euro, som er fastsat i den 
bilaterale aftale. 

3.2.15. I 2021 var gennemførelsesgraden for fællesforetagendets betalingsbudget 
vedrørende Horisont 2020-projekter 93 %. Fællesforetagendet havde næsten ingen 
2021-forpligtelsesbevillinger vedrørende aktionsudgifter, eftersom det havde afsluttet 
sin sidste indkaldelse af forslag ved udgangen af 2020. 

Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

3.2.16. Med hensyn til Horisont 2020-betalinger er Kommissionens GD RTD's 
fælles revisionstjeneste ansvarlig for de efterfølgende revisioner. På grundlag af 
resultaterne fra de efterfølgende revisioner, der forelå ved udgangen af 2021, 
rapporterede fællesforetagendet en repræsentativ fejlfrekvens på 0,7 % og en 

Medlemmer
Operationelle 

aktiviteter
Supplerende 

aktiviteter (1) I alt
Kontant-

bidrag

Validerede 
bidrag i 

naturalier

Rapporterede, 
men ikke 

validerede 
bidrag i 

naturalier

Bidrag i 
naturalier til 
supplerende 
aktiviteter

I alt

EU (GD MOVE) 585,0 Ikke relevant 585,0 536,2 0,0 0,0 Ikke relevant 536,2
Eurocontrol 492,0 Ikke relevant 492,0 15,7 230,8 45,0 Ikke relevant 291,5
Private medlemmer 280,0 Ikke relevant 280,0 8,7 192,6 42,1 Ikke relevant 243,4
I alt 1 357,0 Ikke relevant 1 357,0 560,6 423,4 87,1 Ikke relevant 1 071,0

(1) Supplerende aktiviteter ligger uden for Revisionsrettens revisionsmandat.

Medlemsbidrag
(som fastsat i oprettelsesforordning og 

bilaterale aftaler)

Medlemmernes bidrag
(pr. 31.12.2021)
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restfejlfrekvens på 0,6 % vedrørende Horisont 2020-projekterne (afregninger og 
endelige betalinger)48. 

3.2.17. Med henblik på at vurdere fællesforetagendets kontrol af 
aktionsudgifterne reviderede vi på støttemodtagerniveau tilfældigt udvalgte stikprøver 
af Horisont 2020-betalinger afholdt i 2021 for at få bekræftet de fejlfrekvenser, der 
rapporteres i de efterfølgende revisioner49. Vi fandt og kvantificerede én fejl, som 
skyldtes, at en støttemodtager havde anmeldt udgifter som direkte 
personaleomkostninger, selv om de burde være anmeldt som 
underleverandøromkostninger. Den pågældende type udgifter var imidlertid ikke 
omfattet af tilskudsaftalen med støttemodtageren, så de afholdte omkostninger var 
slet ikke støtteberettigede. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

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

                                                      
48 Fællesforetagendet SESAR's konsoliderede årlige aktivitetsrapport for 2021, kapitel 4.3. 

49 Med hensyn til tilskudsbetalinger, der testes hos støttemodtagerne, er 
rapporteringstærsklen for kvantificerbare fejl 1 % af de reviderede omkostninger. 

https://www.sesarju.eu/node/4164
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger 

Korrigerende 
foranstaltninger 

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

2020 

I januar 2020 modtog fællesforetagendet yderligere seks millioner euro fra GD MOVE inden 
for rammerne af Connecting Europe-faciliteten (CEF) under U-space-delegationsaftalen 
(anden og sidste rate). Fællesforetagendet har imidlertid hverken opført de modtagne CEF-
midler på budgettet for 2020 ved hjælp af et ændringsbudget eller taget hensyn til dem ved 
planlægningen af de faktiske behov under budgetpost 3700 (levering af meget omfattende 
demonstrationsaktiviteter). Derfor havde fællesforetagendet ved udgangen af 2020 kun 
gennemført 21,2 millioner euro (58 %) af det endelige samlede disponible betalingsbudget for 
budgetpost 3700 (levering af meget omfattende demonstrationsaktiviteter) på 
36,8 millioner euro. 

Ikke relevant 
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Fællesforetagendets svar 
3.2.12  
The Fællesforetagendet SESAR 3 har i sinde at følge vejledningen for beregning af 
fællesforetagenders arbejdsgiverbidrag, som GD BUDG udsendte i juni 2022. 
Vejledningen er udelukkende baseret på persontalevedtægten, som ikke skelner 
mellem administrative indtægter og operationelle indtægter. Fællesforetagendet 
SESAR 3 vil betale det beløb, Kommissionen fakturerer. 

3.2.17  
Vurderingen var, at støttemodtageren ved en utilsigtet fejl havde anmeldt de 
pågældende udgifter som personlige omkostninger. Støttemodtageren er en lille 
organisation, og dette projekt er deres første projekt under horisont 2020. 
Fællesforetagendet SESAR 3 vil afvise udgiften på 11 400 EUR og de hertil knyttede 
indirekte omkostninger på 2 850 EUR. 
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3.3. Fællesforetagendet for ren luftfart 
(CA) 

Indledning 

3.3.1. Fællesforetagendet med henblik på gennemførelsen af det fælles 
teknologiinitiativ om luftfart, beliggende i Bruxelles, blev i december 2007 oprettet 
under syvende forskningsrammeprogram (RP7) for en periode på ti år50 (Clean Sky 1). I 
maj 2014 forlængede Rådet fællesforetagendets levetid under Horisont 2020-
programmet indtil den 31. december 202451 (Clean Sky 2). I november 2021 vedtog 
Rådet den enkelte basisretsakt, hvorved fællesforetagendet for ren luftfart (CA) 
oprettedes til at erstatte Clean Sky 2 under Horisont Europa-programmet for en 
periode, der slutter den 31. december 203152. 

3.3.2. CA er et offentlig-privat partnerskab, der fokuserer på omdannelse af 
luftfarten med henblik på at sikre en bæredygtig og klimaneutral fremtid. Dets 
stiftende medlemmer er EU, repræsenteret ved Kommissionen, og organisationer fra 
luftfartssektoren, der er engageret i at skabe nye globale standarder for pålidelige og 
klimaneutrale luftfartssystemer. 

3.3.3. Tabel 3.3.1 viser fællesforetagendets nøgletal. 

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

fællesforetagendet Clean Sky. 

51 Rådets forordning (EU) nr. 558/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet 
Clean Sky 2. 

52 Rådets forordning (EU) 2021/2085 af 19. november 2021 om oprettelse af 
fællesforetagenderne under Horisont Europa. 

https://www.clean-aviation.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0071&qid=1651594979178&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0558&qid=1651595031198&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595070385&from=EN
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Tabel 3.3.1 - Fællesforetagendets nøgletal 

 
Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

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

3.3.5. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for 
revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 159 
udgør en integrerende del af erklæringen. 

2021 2020

Budget i nye betalingsbevillinger (millioner euro) 89,3 315,6

Budget i nye forpligtelsesbevillinger (millioner euro) 4,3 315,7

Disponibelt betalingsbudget (millioner euro) (1) 189,9 356,6

Disponibelt forpligtelsesbudget (millioner euro) (1) 182,6 346,7

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

(1) Det disponible budget omfatter uudnyttede bevillinger fra tidligere år, som fællesforetagendet har genopført på 
det indeværende års budget, formålsbestemte indtægter og omfordelinger til det følgende år.
(2) Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.
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Revisionsrettens revisionserklæring til Europa-Parlamentet og 
Rådet - den uafhængige revisors beretning 

Erklæring 
3.3.6. Vi har: 

a) revideret fællesforetagendets regnskaber, som omfatter årsregnskabet53 og 
beretningerne om budgetgennemførelsen54, for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, og 

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

Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.3.7. Det er vores opfattelse, at fællesforetagendet CA's regnskaber for det 
regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et 
retvisende billede af fællesforetagendet CA's finansielle stilling pr. 31. december 
2021 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på 
nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets 
finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har 
fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, 
der anvendes i den offentlige sektor. 

                                                      
53 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

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

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

3.3.8. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.3.9. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

3.3.10. Bemærkningerne i det følgende rejser ikke tvivl om vores erklæring. 

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle 
rigtighed 

Fællesforetagendets arbejdsgiverbidrag til EU-pensionsordningen 

3.3.11. Siden januar 2016 har fællesforetagender, som kun delvis finansieres over 
EU-budgettet, skullet betale den del af arbejdsgiverbidraget til EU-pensionsordningen, 
som svarer til forskellen mellem deres indtægter uden EU-tilskuddet og deres samlede 
indtægter55. Da Kommissionen hverken har taget højde for disse udgifter i 

                                                      
55 Artikel 83a i forordning nr. 31 (EØF), nr. 11 (Euratom) om vedtægten for tjenestemænd og 

om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og 
Det Europæiske Atomenergifællesskab. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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fællesforetagendets budgetter eller formelt har anmodet om betalingerne, har CA (og 
dets forgænger Clean Sky 2) endnu ikke betalt sådanne bidrag. 

3.3.12. Ifølge den vejledning til fællesforetagenderne, hvor Kommissionen 
meddeler sin holdning til vores revisionsresultat, skal Kommissionens Kontor for 
Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder beregne hvert 
fællesforetagendes arbejdsgiverbidrag til EU-pensionsordningen som en procentdel af 
ikke-EU-delen af fællesforetagendets samlede indtægter, herunder ikke-EU-indtægter 
til dækning af aktionsudgifter56. For CA er satsen beregnet til 2,3 %, svarende til ca. 
16 581 euro pr. år (baseret på tal for 2021). Denne vejlednings indtægtsbaserede 
metode til beregning af et fællesforetagendes arbejdsgiverbidrag til EU-budgettet 
bygger kun på de relevante bestemmelser i personalevedtægten57. Den enkelte 
basisretsakt fastsætter imidlertid, at dækningen af et fællesforetagendes 
administrationsomkostninger skal fordeles ligeligt på årsbasis mellem EU og de andre 
medlemmer, hvilket ville betyde, at fællesforetagendet skulle betale ca. 360 453 euro i 
arbejdsgiverbidrag pr. år (baseret på tal for 2021). Det forhold, at disse forskellige 
bestemmelser gælder på samme tid, kan føre til, at fællesforetagendets 
arbejdsgiverbidrag beregnes efter forskellige fortolkninger med forskellig finansiel 
effekt. 

                                                      
56 Af forenklingshensyn har Kommissionen foreslået, at et fællesforetagendes 

arbejdsgiverbidrag til pensionsordningen i hele dets levetid beregnes ved hjælp af en enkelt 
procentsats, der fastsættes på grundlag af EU's og de øvrige medlemmers respektive bidrag 
i henhold til den relevante retsakt. 

57 Artikel 83a i forordning nr. 31 (EØF), nr. 11 (Euratom) om vedtægten for tjenestemænd og 
om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og 
Det Europæiske Atomenergifællesskab. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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Bemærkninger om budgetforvaltningen 

Gennemførelsen af Horisont 2020-budgettet 

3.3.13. Tabel 3.3.2 giver en oversigt over medlemmernes Horisont 2020-
relaterede bidrag til fællesforetagendet ved udgangen af 2021. 

Tabel 3.3.2 - Medlemmernes Horisont 2020-relaterede bidrag (i millioner 
euro) 

 
Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

3.3.14. For at give et fuldstændigt billede af fællesforetagendets resultater er det 
også nødvendigt at tage højde for det aktuelle niveau af operationelle forpligtelser, der 
påhviler dets medlemmer. Ved udgangen af 2021 havde fællesforetagendet indgået 
forpligtelser for næsten hele det beløb på 1 716 millioner euro, som udgør det 
maksimale EU-bidrag til underskrevne Horisont 2020-tilskudsaftaler. Heraf skal ca. 
273 millioner euro (16 %) betales i de kommende år. De private medlemmer havde 
retligt forpligtet sig til at yde bidrag i naturalier til en værdi af 2 113,8 millioner euro. 

3.3.15. I 2021 var gennemførelsesgraden for fællesforetagendets forpligtelses- og 
betalingsbudget vedrørende Horisont 2020-projekter henholdsvis 100 % og 83 %. 

Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

3.3.16. Med hensyn til Horisont 2020-betalinger er Kommissionens GD RTD's 
fælles revisionstjeneste ansvarlig for de efterfølgende revisioner. På grundlag af 
resultaterne fra de efterfølgende revisioner, der forelå ved udgangen af 2021, 
rapporterede fællesforetagendet en repræsentativ fejlfrekvens på 1,8 % og en 

Medlemmer
Fællesforetagendets 

aktiviteter
Supplerende 

aktiviteter (1) I alt
Kontant-

bidrag

Validerede 
bidrag i 

naturalier

Rapporterede, 
men ikke 

validerede 
bidrag i 

naturalier

Bidrag i 
naturalier til 
supplerende 
aktiviteter

I alt

EU (GD RTD) 1 755,0 0,0 1 755,0 1 536,0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 1 536,0
Private medlemmer 1 228,5 965,3 2 193,8 27,4 581,3 242,5 1 290,0 2 141,2
I alt 2 983,5 965,3 3 948,8 1 563,4 581,3 242,5 1 290,0 3 677,2

(1) Supplerende aktiviteter ligger uden for Revisionsrettens revisionsmandat.

Medlemmernes bidrag
(som fastsat i oprettelsesforordning og afgørelser)

Medlemsbidrag
(pr. 31.12.2021)
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restfejlfrekvens på 1,0 % vedrørende Horisont 2020-projekterne (afregninger og 
endelige betalinger)58. 

3.3.17. Med henblik på at vurdere fællesforetagendets kontrol af 
aktionsudgifterne reviderede vi på støttemodtagerniveau tilfældigt udvalgte stikprøver 
af Horisont 2020-betalinger afholdt i 2021 for at få bekræftet de fejlfrekvenser, der 
rapporteres i de efterfølgende revisioner59. I ét tilfælde fandt og kvantificerede vi en 
systemisk fejl vedrørende ukorrekt beregning af timesatser i forbindelse med 
personaleomkostninger. 

3.3.18. I 2021 blev vigtige dokumenter (f.eks. erklæringer fra 
evalueringsudvalgsmedlemmer om fravær af interessekonflikter, evalueringsrapporter 
om udbud, evalueringsrapporter om ansættelser, afgørelser om nedsættelse af 
ansættelsesudvalg, afgørelser om kontrakttildeling og ansættelseskontrakter) 
godkendt ved at kopiere og indsætte et billede af den ansvarlige 
anvisningsberettigedes underskrift i et Word-dokument og konvertere dette til PDF-
format. Der kan være juridiske risici forbundet med denne praksis, da en afvist ansøger 
kan anfægte lovformeligheden af de underskrevne evalueringsdokumenter. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

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

                                                      
58 Fællesforetagendet CA's konsoliderede årlige aktivitetsrapport for 2021, kapitel 43. 

59 Med hensyn til tilskudsbetalinger, der testes hos støttemodtagerne, er 
rapporteringstærsklen for kvantificerbare fejl 1 % af de reviderede omkostninger. 

https://clean-aviation.eu/sites/default/files/2022-07/CA-GB-2022-06-24-AAR-2021.pdf
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger 
Korrigerende foranstaltninger 

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

2020 

Fællesforetagendets anvendelse af vikarer øgedes betydeligt. En sådan praksis skaber de 
facto permanente stillinger ud over dem, der er opført i stillingsfortegnelserne. Dette tyder 
på, at fællesforetagendet ikke har nok vedtægtsbestemt personale til at gennemføre sin 
forsknings- og innovationsdagsorden og de relaterede arbejdsplaner. Situationen skaber 
desuden betydelige risici for fællesforetagendet for så vidt angår bevarelse af 
nøglekompetencer, uklare ansvarlighedskanaler og lavere personaleeffektivitet, som kan 
påvirke dets samlede performance negativt. 

Ikke igangsat 
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Fællesforetagendets svar 
3.3.11  
Vi er åbne over for og villige til at løse problemet i samarbejde med Kommissionens 
tjenestegrene. Fællesforetagenderne har i fællesskab søgt at få afklaring og vejledning 
fra Kommissionen med hensyn til Revisionsrettens iagttagelse. 

3.3.12  
Som nævnt under punkt 3.3.11 indvilliger fællesforetagendet i at løse problemet i 
samarbejde med Kommissionens tjenestegrene. Vi har imidlertid ikke mandat til at nå 
til enighed om, at der er modstrid mellem den beregningsmetode, som Kommissionens 
tjenestegrene anvender fra de gældende bestemmelser i personalevedtægten for at 
fastlægge EU-organernes andel af pensionsbidraget til deres ansatte, og de nævnte 
bestemmelser i den enkelte basisakt.  

3.3.18  
Iagttagelsen gælder kun en begrænset del af fællesforetagendets daglige drift, da alle 
opgaver vedrørende tilskuds- og ekspertforvaltning behandles via de elektroniske 
tilskudsforvaltningssystemer. Problemet blev håndteret i 2022. Fællesforetagendet har 
indført den certificerede elektroniske signatur EU-sign (som juridisk set modsvarer en 
håndskreven underskrift). 

3.3.19   
Situationen er uændret i forhold til det foregående år. Fællesforetagendet har været 
nødsaget til løbende at øge anvendelsen af vikarer i de seneste år på grund af 
begrænsningerne i den stive stillingsfortegnelse i en situation, hvor opgaverne og 
arbejdsbyrden øges. Fællesforetagendet har i øjeblikket en stor arbejdsbyrde, med de 
to programmer – Clean Sky 2 og det nye program for ren luftfart – der løber parallelt. 
Fællesforetagendet har iværksat et offentligt udbud med henblik på at indgå aftale 
med en ekstern konsulent om operationel støtte (forvaltning af programmer og 
finanser, revisionsforvaltning og juridiske tjenesteydelser). En sådan form for støtte 
forventes at tilvejebringe mere stabile arbejdsressourcer. En mere optimal løsning ville 
være at give fællesforetagendet mere fleksibilitet med hensyn til antallet af 
kontraktansatte i stillingsfortegnelsen. 

 



80 

Fællesforetagendet for initiativet om innovativ sundhed (IHI) 

 

3.4. Fællesforetagendet for initiativet 
om innovativ sundhed (IHI) 

Indledning 

3.4.1. Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler, beliggende i 
Bruxelles, blev i december 200760 oprettet under syvende forskningsrammeprogram 
(RP7) for en periode på ti år (IMI 1). I maj 2014 forlængede Rådet fællesforetagendets 
levetid under Horisont 2020-programmet indtil den 31. december 202461 (IMI 2). I 
november 2021 vedtog Rådet den enkelte basisretsakt62, hvorved fællesforetagendet 
for initiativet om innovativ sundhed (IHI) oprettedes til at erstatte IMI 2 under Horisont 
Europa-programmet for en periode, der slutter den 31. december 2031. 

3.4.2. IHI er et offentlig-privat partnerskab, der fokuserer på sundhedsforskning 
og -innovation. Dets mål er at bidrage til at skabe et EU-dækkende økosystem for 
sundhedsforskning og -innovation, som kan gøre det lettere at omsætte videnskabelig 
viden til håndgribelige innovationer. Disse innovationer bør omfatte forebyggelse, 
diagnosticering, behandling og bekæmpelse af sygdomme. Fællesforetagendets 
stiftende medlemmer er EU, repræsenteret ved Kommissionen, COCIR Advancing 
Healthcare, Den Europæiske Sammenslutning af Farmaceutindustriforeninger 
(herunder Vaccines Europe), EuropaBio og MedTech Europe. 

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

fællesforetagende med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om 
innovative lægemidler. 

61 Rådets forordning (EU) nr. 557/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for 
initiativet om innovative lægemidler 2. 

62 Rådets forordning (EU) 2021/2085 af 19. november 2021 om oprettelse af 
fællesforetagenderne under Horisont Europa. 

https://www.ihi.europa.eu/
https://www.ihi.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0073-20080903&qid=1651743051257&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0557&qid=1651595541303&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595579317&from=EN
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3.4.3. Tabel 3.4.1 viser fællesforetagendets nøgletal. 

Tabel 3.4.1 - Fællesforetagendets nøgletal 

 
Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

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

3.4.5. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for 
revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 159 
udgør en integrerende del af erklæringen. 

2021 2020

Budget i nye betalingsbevillinger (millioner euro) 207,1 233,8

Budget i nye forpligtelsesbevillinger (millioner euro) 9,1 260,5

Disponibelt betalingsbudget (millioner euro) (1) 210,4 241,6

Disponibelt forpligtelsesbudget (millioner euro) (1) 11,0 276,5

Ansatte i alt pr. 31. december (2) 50 53

(1) Det disponible budget omfatter uudnyttede bevillinger fra tidligere år, som fællesforetagendet har genopført på 
det indeværende års budget, formålsbestemte indtægter og omfordelinger til det følgende år.
(2) Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.
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Revisionsrettens revisionserklæring til Europa-Parlamentet og 
Rådet - den uafhængige revisors beretning 

Erklæring 
3.4.6. Vi har: 

a) revideret fællesforetagendet IHI's regnskaber, som omfatter årsregnskabet63 
og beretningerne om budgetgennemførelsen64, for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, og 

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

Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.4.7. Det er vores opfattelse, at fællesforetagendet IHI's regnskaber for det 
regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et 
retvisende billede af fællesforetagendet IHI's finansielle stilling pr. 31. december 
2021 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på 
nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets 
finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har 
fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, 
der anvendes i den offentlige sektor. 

                                                      
63 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

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

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

3.4.8. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.4.9. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

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

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle 
rigtighed 

Fællesforetagendets arbejdsgiverbidrag til EU-pensionsordningen 

3.4.11. Siden januar 2016 har fællesforetagender, som kun delvis finansieres over 
EU-budgettet, skullet betale den del af arbejdsgiverbidraget til EU-pensionsordningen, 
som svarer til forskellen mellem deres indtægter uden EU-tilskuddet og deres samlede 
indtægter65. Da Kommissionen hverken har taget højde for disse udgifter i 

                                                      
65 Artikel 83a i forordning nr. 31 (EØF), nr. 11 (Euratom) om vedtægten for tjenestemænd og 

om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og 
Det Europæiske Atomenergifællesskab. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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fællesforetagendets budgetter eller formelt har anmodet om betalingerne, har IHI (og 
dets forgænger IMI 2) endnu ikke betalt sådanne bidrag. 

3.4.12. Ifølge den vejledning til fællesforetagenderne, hvor Kommissionen 
meddeler sin holdning til vores revisionsresultat, skal Kommissionens Kontor for 
Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder beregne hvert 
fællesforetagendes arbejdsgiverbidrag til EU-pensionsordningen som en procentdel af 
ikke-EU-delen af fællesforetagendets samlede indtægter, herunder ikke-EU-indtægter 
til dækning af aktionsudgifter66. For IHI er satsen beregnet til 2,5 %, svarende til ca. 
19 693 euro pr. år (baseret på tal for 2021). Denne vejlednings indtægtsbaserede 
metode til beregning af et fællesforetagendes arbejdsgiverbidrag til EU-budgettet 
bygger kun på de relevante bestemmelser i personalevedtægten67. Den enkelte 
basisretsakt68 fastsætter imidlertid, at dækningen af et fællesforetagendes 
administrationsomkostninger skal fordeles ligeligt på årsbasis mellem EU og de andre 
medlemmer, hvilket ville betyde, at fællesforetagendet skulle betale ca. 393 856 euro i 
arbejdsgiverbidrag pr. år (baseret på tal for 2021). Det forhold, at disse forskellige 
bestemmelser gælder på samme tid, kan føre til, at fællesforetagendets 
arbejdsgiverbidrag beregnes efter forskellige fortolkninger med forskellig finansiel 
effekt. 

Bemærkninger om budgetforvaltningen 

Gennemførelsen af RP7  

3.4.13. Tabel 3.4.2 giver en oversigt over medlemmernes RP7-relaterede bidrag 
til fællesforetagendet ved udgangen af 2021. 

                                                      
66 Af forenklingshensyn har Kommissionen foreslået, at et fællesforetagendes 

arbejdsgiverbidrag til pensionsordningen i hele dets levetid beregnes ved hjælp af en enkelt 
procentsats, der fastsættes på grundlag af EU's og de øvrige medlemmers respektive bidrag 
i henhold til den relevante retsakt. 

67 Artikel 83a i forordning nr. 31 (EØF), nr. 11 (Euratom) om vedtægten for tjenestemænd og 
om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og 
Det Europæiske Atomenergifællesskab. 

68 Artikel 13 i bilag 1 til Rådets forordning (EU) nr. 557/2014 og artikel 28 i Rådets forordning 
(EU) 2021/2085. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0557&qid=1651595728080&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=EN
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Tabel 3.4.2 - Medlemmernes RP7-relaterede bidrag (i millioner euro) 

 
Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

3.4.14. Ved udgangen af 2021 havde fællesforetagendet indgået forpligtelser for 
hele det beløb på 966 millioner euro, som udgør det maksimale EU-bidrag til 
underskrevne RP7-tilskudsaftaler. Heraf skal ca. 84,3 millioner euro (8,7 %) betales i de 
kommende år. De private medlemmer ydede bidrag i naturalier på samme niveau. I 
2021 var gennemførelsesgraden for fællesforetagendets betalingsbudget vedrørende 
RP7-projekter 80 %. Fællesforetagendet havde næsten ingen 2021-
forpligtelsesbevillinger vedrørende aktionsudgifter, eftersom det havde afsluttet sin 
sidste indkaldelse af forslag ved udgangen af 2014. 

Gennemførelsen af Horisont 2020  

3.4.15. Tabel 3.4.3 giver en oversigt over medlemmernes Horisont 2020-
relaterede bidrag til fællesforetagendet ved udgangen af 2021. 

Tabel 3.4.3 - Medlemmernes Horisont 2020-relaterede bidrag (i millioner 
euro) 

 
Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

3.4.16. For at give et fuldstændigt billede af fællesforetagendets resultater er det 
også nødvendigt at tage højde for det aktuelle niveau af operationelle forpligtelser, der 
påhviler dets medlemmer. Ved udgangen af 2021 havde fællesforetagendet indgået 

Medlemmer
Fællesforetagendets 

aktiviteter
Supplerende 

aktiviteter (1) I alt
Kontant-

bidrag

Validerede 
bidrag i 

naturalier

Rapporterede, 
men ikke 

validerede 
bidrag i 

naturalier

Bidrag i 
naturalier til 
supplerende 
aktiviteter

I alt

EU (GD RTD) 1 000,0 Ikke relevant 1 000,0 938,4 0,0 0,0 Ikke relevant 938,4
Private medlemmer 1 000,0 Ikke relevant 1 000,0 21,9 766,7 38,0 Ikke relevant 826,6
I alt 2 000,0 Ikke relevant 2 000,0 960,3 766,7 38,0 Ikke relevant 1 765,0

(1) Supplerende aktiviteter ligger uden for Revisionsrettens revisionsmandat.

Medlemmernes bidrag
(som fastsat i oprettelsesforordning)

Medlemmernes bidrag
(pr. 31.12.2021)

Medlemmer
Fællesforetagendets 

aktiviteter
Supplerende 

aktiviteter (1) I alt
Kontant-

bidrag

Validerede 
bidrag i 

naturalier

Rapporterede, 
men ikke 

validerede 
bidrag i 

naturalier

Bidrag i 
naturalier til 
supplerende 
aktiviteter

I alt

EU (GD RTD) 1 638,0 Ikke relevant 1 638,0 838,0 0,0 0,0 Ikke relevant 838,0
EFPIA and Associated 
Partners 1 638,0 Ikke relevant 1 638,0 31,9 606,3 251,0 Ikke relevant 889,2

I alt 3 276,0 Ikke relevant 3 276,0 869,9 606,3 251,0 Ikke relevant 1 727,2

(1) Supplerende aktiviteter ligger uden for Revisionsrettens revisionsmandat.

Medlemmernes bidrag
(som fastsat i oprettelsesforordning)

Medlemmernes bidrag
(pr. 31.12.2021)
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forpligtelser for 1 452,1 million euro, dvs. 91 % af det beløb på 1 595,4 millioner euro, 
som udgør det maksimale EU-bidrag til underskrevne Horisont 2020-tilskudsaftaler. 
Denne situation skyldtes hovedsagelig, at indkaldelsen af forslag i 2019 ikke kunne 
dække alle de planlagte emner, og at bestyrelsen følgelig havde reduceret bidraget fra 
EU-budgettet. Af forpligtelsesbeløbet skal ca. 616,8 millioner euro (42,5 %) betales i de 
kommende år. De private medlemmer havde retligt forpligtet sig til at yde bidrag i 
naturalier til en værdi af 1 520,7 millioner euro. 

3.4.17. I 2021 var gennemførelsesgraden for fællesforetagendets betalingsbudget 
vedrørende Horisont 2020-projekter 97 %. Fællesforetagendet havde næsten ingen 
2021-forpligtelsesbevillinger vedrørende aktionsudgifter, eftersom det havde afsluttet 
sin sidste indkaldelse af forslag ved udgangen af 2020. 

Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

3.4.18. Fællesforetagendet udfører efterfølgende revisioner af mellemliggende og 
endelige RP7-betalinger, mens Kommissionens GD RTD's fælles revisionstjeneste er 
ansvarlig for de efterfølgende revisioner af Horisont 2020-betalinger. På grundlag af 
resultaterne fra de efterfølgende revisioner, der forelå ved udgangen af 2021, 
rapporterede fællesforetagendet en repræsentativ fejlfrekvens på 1,9 % og en 
restfejlfrekvens på 0,8 % vedrørende sine RP7-projekter69 samt en repræsentativ 
fejlfrekvens på 0,97 % og en restfejlfrekvens på 0,6 % vedrørende Horisont 2020-
projekter (afregninger og endelige betalinger)70. 

3.4.19. Med henblik på at vurdere fællesforetagendets kontrol af 
aktionsudgifterne reviderede vi på støttemodtagerniveau tilfældigt udvalgte stikprøver 
af Horisont 2020-betalinger afholdt i 2021 for at få bekræftet de fejlfrekvenser, der 
rapporteres i de efterfølgende revisioner71. I ét tilfælde fandt og kvantificerede vi en 
systemisk fejl vedrørende personaleomkostninger, som skyldtes anvendelse af 
ukorrekte timesatser, der ikke var baseret på et afsluttet regnskabsår, og i et andet 
tilfælde fandt vi en fejl, som skyldtes, at der manglede behørig dokumentation for 
udstyr og rejseudgifter, som var blevet anmeldt. 

                                                      
69 Fællesforetagendet IHI's konsoliderede årlige aktivitetsrapport for 2021, kapitel 2.7.2. 

70 Fællesforetagendet IHI's konsoliderede årlige aktivitetsrapport for 2021, kapitel 2.7.2. 

71 Med hensyn til tilskudsbetalinger, der testes hos støttemodtagerne, er 
rapporteringstærsklen for kvantificerbare fejl 1 % af de reviderede omkostninger. 

https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/About/Reports/IHI-GB-DEC-2022-10_Annex_IHI_CAAR_2021.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/About/Reports/IHI-GB-DEC-2022-10_Annex_IHI_CAAR_2021.pdf
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Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

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

År Revisionsrettens bemærkninger 
Korrigerende foranstaltninger 

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

2020 

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

Afsluttet 
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Fællesforetagendets svar 
3.4.11  

IHI JU er fast besluttet og opsat på at løse denne situation i tæt samarbejde med 
Kommissionens tjenestegrene. 

Vi vil følge Kommissionens retningslinjer (seneste version af 20. juni 2022) og foretage 
betalingen, så snart vi har modtaget debetnotaen. 

3.4.12  

Med hensyn til den andel af pensionsbidraget, der betales af arbejdsgiveren, følger IHI JU 
Kommissionens vejledning, som GD BUDG har udarbejdet. 
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3.5. Fællesforetagendet for ren brint 
(CH) 

Indledning 

3.5.1. Fællesforetagendet for gennemførelsen af det fælles teknologiinitiativ 
vedrørende brændselsceller og brint (BCB), beliggende i Bruxelles, blev i maj 2008 
oprettet under syvende forskningsrammeprogram (RP7) for perioden indtil 
31. december 201772 (BCB 1). I maj 2014 vedtog Rådet en ny oprettelsesforordning, 
som forlængede fællesforetagendets levetid under Horisont 2020-programmet indtil 
den 31. december 202473 (BCB 2). I november 2021 vedtog Rådet den enkelte 
basisretsakt, hvorved fællesforetagendet for ren brint (CH) oprettedes til at erstatte 
BCB 2 under Horisont Europa-programmet for en periode, der slutter den 
31. december 203174. 

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

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

for brændselsceller og brint. 

73 Rådets forordning (EU) nr. 559/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for 
brændselsceller og brint 2. 

74 Rådets forordning (EU) 2021/2085 af 19. november 2021 om oprettelse af 
fællesforetagenderne under Horisont Europa. 

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0521-20140627&qid=1651595861930&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0559&qid=1651595974320&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596044107&from=EN
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3.5.3. Tabel 3.5.1 viser fællesforetagendets nøgletal. 

Tabel 3.5.1 - Fællesforetagendets nøgletal 

 
Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

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

3.5.5. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for 
revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 159 
udgør en integrerende del af erklæringen. 

2021 2020

Budget i nye betalingsbevillinger (millioner euro) 50,0 85,4

Budget i nye forpligtelsesbevillinger (millioner euro) 5,3 86,3

Disponibelt betalingsbudget (millioner euro) (1) 56,2 103,8

Disponibelt forpligtelsesbudget (millioner euro) (1) 15,8 104,2

Ansatte i alt pr. 31. december (2) 27 29

(1) Det disponible budget omfatter uudnyttede bevillinger fra tidligere år, som fællesforetagendet har genopført på 
det indeværende års budget, formålsbestemte indtægter og omfordelinger til det følgende år.
(2) Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.
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Revisionsrettens revisionserklæring til Europa-Parlamentet og 
Rådet - den uafhængige revisors beretning 

Erklæring 
3.5.6. Vi har: 

a) revideret fællesforetagendet CH's regnskaber, som omfatter årsregnskabet75 
og beretningerne om budgetgennemførelsen76, for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, og 

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

Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.5.7. Det er vores opfattelse, at fællesforetagendet CH's regnskaber for det 
regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et 
retvisende billede af fællesforetagendet CH's finansielle stilling pr. 31. december 
2021 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på 
nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets 
finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har 
fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, 
der anvendes i den offentlige sektor. 

                                                      
75 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

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

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

3.5.8. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.5.9. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

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

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle 
rigtighed 

Fællesforetagendets arbejdsgiverbidrag til EU-pensionsordningen 

3.5.11. Siden januar 2016 har fællesforetagender, som kun delvis finansieres over 
EU-budgettet, skullet betale den del af arbejdsgiverbidraget til EU-pensionsordningen, 
som svarer til forskellen mellem deres indtægter uden EU-tilskuddet og deres samlede 
indtægter77. Da Kommissionen hverken har taget højde for disse udgifter i 

                                                      
77 Artikel 83a i forordning nr. 31 (EØF), nr. 11 (Euratom) om vedtægten for tjenestemænd og 

om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og 
Det Europæiske Atomenergifællesskab. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN


94 

Fællesforetagendet for ren brint (CH) 

 

fællesforetagendets budgetter eller formelt har anmodet om betalingerne, har CH (og 
dets forgænger BCB 2) endnu ikke betalt sådanne bidrag. 

3.5.12. Ifølge den vejledning til fællesforetagenderne, hvor Kommissionen 
meddeler sin holdning til vores revisionsresultat, skal Kommissionens Kontor for 
Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder beregne hvert 
fællesforetagendes arbejdsgiverbidrag til EU-pensionsordningen som en procentdel af 
ikke-EU-delen af fællesforetagendets samlede indtægter, herunder ikke-EU-indtægter 
til dækning af aktionsudgifter78. For CH er satsen beregnet til 2,9 %, svarende til ca. 
12 971 euro pr. år (baseret på tal for 2021). Denne vejlednings indtægtsbaserede 
metode til beregning af et fællesforetagendes arbejdsgiverbidrag til EU-budgettet 
bygger kun på de relevante bestemmelser i personalevedtægten79. Den enkelte 
basisretsakt80 fastsætter imidlertid, at dækningen af et fællesforetagendes 
administrationsomkostninger skal fordeles ligeligt på årsbasis mellem EU og de andre 
medlemmer, hvilket ville betyde, at fællesforetagendet skulle betale ca. 223 642 euro i 
arbejdsgiverbidrag pr. år (baseret på tal for 2021). Det forhold, at disse forskellige 
bestemmelser gælder på samme tid, kan føre til, at fællesforetagendets 
arbejdsgiverbidrag beregnes efter forskellige fortolkninger med forskellig finansiel 
effekt. 

Bemærkninger om budgetforvaltningen 

Gennemførelsen af RP7-budgettet 

3.5.13. Tabel 3.5.2 giver en oversigt over medlemmernes RP7-relaterede bidrag 
til fællesforetagendet ved udgangen af 2021. 

                                                      
78 Af forenklingshensyn har Kommissionen foreslået, at et fællesforetagendes 

arbejdsgiverbidrag til pensionsordningen i hele dets levetid beregnes ved hjælp af en enkelt 
procentsats, der fastsættes på grundlag af EU's og de øvrige medlemmers respektive bidrag 
i henhold til den relevante retsakt. 

79 Artikel 83a i forordning nr. 31 (EØF), nr. 11 (Euratom) om vedtægten for tjenestemænd og 
om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og 
Det Europæiske Atomenergifællesskab. 

80 Artikel 15 i bilag 1 til Rådets forordning (EU) nr. 559/2014 og artikel 28 i Rådets forordning 
(EU) 2021/2085. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0559&qid=1651596131178&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=EN
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Tabel 3.5.2 - Medlemmernes RP7-relaterede bidrag (i millioner euro) 

 
Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

3.5.14. Ved udgangen af 2021 havde fællesforetagendet indgået forpligtelser for 
425,5 millioner euro, dvs. 95 % af det beløb på 450 millioner euro, som udgør det 
maksimale EU-bidrag til underskrevne RP7-tilskudsaftaler. Heraf skal ca. 
3,0 millioner euro (0,7 %) betales i de kommende år. De private partnere ydede bidrag 
i naturalier på samme niveau. I 2021 var gennemførelsesgraden for 
fællesforetagendets betalingsbudget vedrørende RP7-projekter 97,8 %. 
Fællesforetagendet havde næsten ingen 2021-forpligtelsesbevillinger vedrørende 
aktionsudgifter, eftersom det havde afsluttet sin sidste indkaldelse af forslag ved 
udgangen af 2014. 

Gennemførelsen af Horisont 2020-budgettet 

3.5.15. Tabel 3.5.3 giver en oversigt over medlemmernes Horisont 2020-
relaterede bidrag til fællesforetagendet ved udgangen af 2021. 

Tabel 3.5.3 - Medlemmernes Horisont 2020-relaterede bidrag (i millioner 
euro) 

 
Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

Medlemmer Fællesforetagendets 
aktiviteter

Supplerende 
aktiviteter (1)

I alt Kontant-
bidrag

Validerede 
bidrag i 

naturalier

Rapporterede, 
men ikke 

validerede 
bidrag i 

naturalier

Bidrag i 
naturalier til 
supplerende 
aktiviteter

I alt

EU (GD RTD) 470,0 Ikke relevant 470,0 407,4 19,1 0,0 Ikke relevant 426,5
Private medlemmer 470,0 Ikke relevant 470,0 17,9 443,9 4,2 Ikke relevant 466,0
I alt 940,0 Ikke relevant 940,0 425,3 463,0 4,2 Ikke relevant 892,5

(1) Supplerende aktiviteter ligger uden for Revisionsrettens revisionsmandat.

Medlemmernes bidrag
(som fastsat i oprettelsesforordning og afgørelser)

Medlemsbidrag
(pr. 31.12.2021)

Medlemmer Fællesforetagendets 
aktiviteter

Supplerende 
aktiviteter (1)

I alt Kontant-
bidrag

Validerede 
bidrag i 

naturalier

Rapporterede, 
men ikke 

validerede 
bidrag i 

naturalier

Bidrag i 
naturalier til 
supplerende 
aktiviteter

I alt

EU (GD RTD) 665,0 0,0 665,0 545,5 0,0 0,0 0,0 545,5
Private medlemmer 95,0 285,0 380,0 11,4 38,6 51,3 1 039,0 1 140,3
I alt 760,0 285,0 1 045,0 556,9 38,6 51,3 1 039,0 1 685,8

(1) Supplerende aktiviteter ligger uden for Revisionsrettens revisionsmandat.

Medlemmernes bidrag
(som fastsat i oprettelsesforordning og afgørelser)

Medlemsbidrag
(pr. 31.12.2021)
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3.5.16. Beløbet for de private medlemmers validerede bidrag i naturalier til 
operationelle aktiviteter er lavt - 38,6 millioner euro - fordi fællesforetagendet 
attesterer disse bidrag senere i Horisont 2020-programmet, når den endelige betaling 
for projekterne afholdes, og attesterne for årsregnskaberne skal foreligge. 

3.5.17. For at give et fuldstændigt billede af fællesforetagendets resultater er det 
også nødvendigt at tage højde for det aktuelle niveau af operationelle forpligtelser, der 
påhviler dets medlemmer. Ved udgangen af 2021 havde fællesforetagendet indgået 
forpligtelser for hele det beløb på 646 millioner euro, som udgør det maksimale EU-
bidrag til underskrevne Horisont 2020-tilskudsaftaler og -kontrakter. Heraf skal ca. 
112,6 millioner euro (17,8 %) betales i de kommende år. De private medlemmer havde 
retligt forpligtet sig til at yde bidrag i naturalier til en værdi af 158,3 millioner euro. 

3.5.18. I 2021 var gennemførelsesgraden for fællesforetagendets forpligtelses- og 
betalingsbudget vedrørende Horisont 2020-projekter henholdsvis 98 % og 87,8 %.  

Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

3.5.19. Fællesforetagendet udfører efterfølgende revisioner af mellemliggende og 
endelige RP7-betalinger hos støttemodtagerne, mens Kommissionens GD RTD's fælles 
revisionstjeneste er ansvarlig for de efterfølgende revisioner af Horisont 2020-
betalinger. På grundlag af resultaterne fra de efterfølgende revisioner, der forelå ved 
udgangen af 2021, rapporterede fællesforetagendet en repræsentativ fejlfrekvens på 
2,0 % og en restfejlfrekvens på 1,0 % vedrørende sine RP7-projekter81 samt en 
repræsentativ fejlfrekvens på 2,16 % og en restfejlfrekvens på 1,3 % vedrørende 
Horisont 2020-projekter (afregninger og endelige betalinger)82.  

3.5.20. Med henblik på at vurdere fællesforetagendets kontrol af 
aktionsudgifterne reviderede vi på støttemodtagerniveau tilfældigt udvalgte stikprøver 
af Horisont 2020-betalinger afholdt i 2021 for at få bekræftet de fejlfrekvenser, der 
rapporteres i de efterfølgende revisioner83. I ét tilfælde fandt og kvantificerede vi en 
fejl, der skyldtes, at personaleomkostninger var blevet overanmeldt på grund af en 

                                                      
81 Fællesforetagendet CH's årlige aktivitetsrapport for 2021, kapitel 4.3. 

82 Fællesforetagendet CH's årlige aktivitetsrapport for 2021, kapitel 4.3. 

83 Med hensyn til tilskudsbetalinger, der testes hos støttemodtagerne, er 
rapporteringstærsklen for kvantificerbare fejl 1 % af de reviderede omkostninger. 

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2022-06/AAR%202021.pdf
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2022-06/AAR%202021.pdf
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skrivefejl, og i et andet tilfælde fandt vi en systemisk, ikkekvantificerbar 
kontrolsvaghed, som skyldtes, at støttemodtageren ikke havde en procedure for 
validering af timer arbejdet på projektet. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

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

År Revisionsrettens bemærkninger 
Korrigerende foranstaltninger 

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

2020 

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

Afsluttet 

2020 

I april 2020 iværksatte fællesforetagendet et åbent udbud om en rammeaftale 
vedrørende gennemførelsen af tredje fase i projektet om udvikling af en H2-
certificeringsordning for overensstemmelse med det reviderede direktiv om vedvarende 
energi (RED II)84. Selv om det konsortium, der allerede havde gennemført projektets to 
første faser, havde en vidensmæssig fordel, anvendte fællesforetagendet den åbne 

Ikke relevant 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.091.01.0019.01.DAN&toc=OJ:L:2018:328:TOC
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År Revisionsrettens bemærkninger 
Korrigerende foranstaltninger 

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

udbudsprocedure med henblik på gennemførelse af projektets tredje fase. Som følge 
heraf var den eneste tilbudsgiver et konsortium med den samme koordinator, som 
allerede havde gennemført de foregående to faser, og det finansielle tilbud lå tæt på den 
maksimale anslåede kontraktværdi, der var fastsat i udbudsbetingelserne. 
Eftersom den åbne udbudsprocedure blev anvendt i en situation med en vidensmæssig 
fordel, kunne det ikke fuldt ud påvises, at målet om at opnå det bedste forhold mellem 
pris og kvalitet blev nået. Fællesforetagendet opfordres til at foretage indledende 
markedsundersøgelser af priser og på forhånd høre andre virksomheder på brintmarkedet 
med henblik på at øge konkurrencen og bedre kunne vurdere markedsprisen. 

2020 

Fællesforetagendet anvendte vikarer i en stilling vedrørende tjenesterelateret 
vidensstyring i en periode på ca. 2,5 år. I henhold til Kommissionens rammeaftale 
vedrørende vikartjenester er anvendelsen af vikartjenester imidlertid begrænset til 
kontorarbejde af enkeltstående eller midlertidig karakter - opstået som følge af en 
udsædvanlig stigning i arbejdsbyrden og/eller udførelsen af en enkeltstående aktivitet - 
eller til besættelse af en ledig stilling, indtil der ansættes en fastansat. 
Fællesforetagendets praksis er i strid med dette princip og skaber en de facto fast stilling 
ud over dem, der er opført i stillingsfortegnelserne. 

Afsluttet 
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Fællesforetagendets svar 
3.5.11  

Fællesforetagenderne har i fællesskab søgt at få afklaring og vejledning fra 
Kommissionen med hensyn til Revisionsrettens konklusion. Vi er åbne over for og 
villige til at løse problemet med vejledning fra Kommissionens tjenestegrene. 

3.5.12  

Med hensyn til betalingen af arbejdsgiverens del af pensionsbidraget vil 
fællesforetagendet for ren brint følge instrukserne fra Kommissionens tjenestegrene. 
Det skal dog bemærkes, at fællesforetagenderne allerede har fastlagt deres flerårige 
budget på grundlag af de samlede indtægter til administrative udgifter som fastsat i 
den enkelte basisretsakt. Da der er fastsat et maksimum for disse indtægter i den 
enkelte basisretsakt, som ikke må overskrides, kan den endelige afgørelse om det 
beløb, der skal afsættes til bidrag til pensionsordningen, have meget betydelige 
konsekvenser for fællesforetagendets evne til at gennemføre sine planlagte aktiviteter 
og de dermed forbundne udgifter. 
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3.6. Fællesforetagendet for centrale 
digitale teknologier (KDT) 

Indledning 

3.6.1. Fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk 
lederskab (ECSEL), beliggende i Bruxelles, blev i maj 2014 oprettet under Horisont 
2020-programmet for perioden indtil den 31. december 202485. ECSEL erstattede og 
efterfulgte fællesforetagenderne ENIAC og Artemis, som blev lukket den 26. juni 2014. 
I november 2021 vedtog Rådet den enkelte basisretsakt, hvorved fællesforetagendet 
for centrale digitale teknologier (KDT) oprettedes til at erstatte ECSEL under Horisont 
Europa-programmet for en periode, der slutter den 31. december 203186. 

3.6.2. Fællesforetagendet KDT er et offentlig-privat partnerskab, der forvalter et 
forsknings- og innovationsprogram med sigte på at styrke EU's strategiske autonomi 
inden for elektroniske komponenter og systemer. Dets stiftende medlemmer er EU, 
repræsenteret ved Kommissionen, de deltagende stater og tre 
industrisammenslutninger, European Association on Smart System Integration (EPoSS), 
Association for European Nano Electronics Activities (AENEAS) og Inside Industry 
Association, som repræsenterer interessenter inden for mikro- og nanoelektronik, 
intelligente integrerede systemer og indlejrede/cyberfysiske systemer. 

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

ECSEL. 

86 Rådets forordning (EU) 2021/2085 af 19. november 2021 om oprettelse af 
fællesforetagenderne under Horisont Europa. 

https://www.kdt-ju.europa.eu/
https://www.kdt-ju.europa.eu/
https://www.kdt-ju.europa.eu/what-we-do
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0561&qid=1651596230713&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596264872&from=EN
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3.6.3. Tabel 3.6.1 viser fællesforetagendets nøgletal. 

Tabel 3.6.1 - Fællesforetagendets nøgletal 

 
Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

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

3.6.5. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for 
revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 159 
udgør en integrerende del af erklæringen. 

2021 2020

Budget i nye betalingsbevillinger (millioner euro) 155,8 137,4

Budget i nye forpligtelsesbevillinger (millioner euro) 212,4 209,0

Disponibelt betalingsbudget (millioner euro) (1) 199,3 215,8

Disponibelt forpligtelsesbudget (millioner euro) (1) 214,0 218,3

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

(1) Det disponible budget omfatter uudnyttede bevillinger fra tidligere år, som fællesforetagendet har genopført på 
det indeværende års budget, formålsbestemte indtægter og omfordelinger til det følgende år.
(2) Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.
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Revisionsrettens revisionserklæring til Europa-Parlamentet og 
Rådet - den uafhængige revisors beretning 

Erklæring 
3.6.6. Vi har: 

a) revideret fællesforetagendet KDT's regnskaber, som omfatter 
årsregnskabet87 og beretningerne om budgetgennemførelsen88, for det 
regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, og 

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

Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.6.7. Det er vores opfattelse, at fællesforetagendet KDT's regnskaber for det 
regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et 
retvisende billede af fællesforetagendet KDT's finansielle stilling pr. 31. december 
2021 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på 
nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets 
finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har 
fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, 
der anvendes i den offentlige sektor. 

                                                      
87 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

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

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

3.6.8. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.6.9. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

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

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle 
rigtighed 

Fællesforetagendets arbejdsgiverbidrag til EU-pensionsordningen 

3.6.11. Siden januar 2016 har fællesforetagender, som kun delvis finansieres over 
EU-budgettet, skullet betale den del af arbejdsgiverbidraget til EU-pensionsordningen, 
som svarer til forskellen mellem deres indtægter uden EU-tilskuddet og deres samlede 
indtægter89. Da Kommissionen hverken har taget højde for disse udgifter i 

                                                      
89 Artikel 83a i forordning nr. 31 (EØF), nr. 11 (Euratom) om vedtægten for tjenestemænd og 

om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og 
Det Europæiske Atomenergifællesskab. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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fællesforetagendets budgetter eller formelt har anmodet om betalingerne, har 
fællesforetagendet KDT (og dets forgænger ECSEL) endnu ikke betalt sådanne bidrag. 

3.6.12. Ifølge den vejledning til fællesforetagenderne, hvor Kommissionen 
meddeler sin holdning til vores revisionsresultat, skal Kommissionens Kontor for 
Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder beregne hvert 
fællesforetagendes arbejdsgiverbidrag til EU-pensionsordningen som en procentdel af 
ikke-EU-delen af fællesforetagendets samlede indtægter, herunder ikke-EU-indtægter 
til dækning af aktionsudgifter90. Kontantbidrag fra deltagende stater, som ikke 
kanaliseres via EU-budgettet, skal også betragtes som ikke-EU-indtægter. For KDT er 
satsen beregnet til 50,1 %, svarende til ca. 243 904 euro pr. år (baseret på tal for 
2021). Denne vejlednings indtægtsbaserede metode til beregning af et 
fællesforetagendes arbejdsgiverbidrag til EU-budgettet bygger kun på de relevante 
bestemmelser i personalevedtægten91. Den enkelte basisretsakt92 fastsætter 
imidlertid, at dækningen af et fællesforetagendes administrationsomkostninger skal 
fordeles ligeligt på årsbasis mellem EU og de andre medlemmer, hvilket ville betyde, at 
fællesforetagendet skulle betale ca. 243 417 euro i arbejdsgiverbidrag pr. år (baseret 
på tal for 2021). Det forhold, at disse forskellige bestemmelser gælder på samme tid, 
kan føre til, at fællesforetagendets arbejdsgiverbidrag beregnes efter forskellige 
fortolkninger med forskellig finansiel effekt. 

Bemærkninger om budgetforvaltningen 

Gennemførelsen af RP7-budgettet 

3.6.13. Fællesforetagendet efterfulgte fællesforetagenderne ENIAC og Artemis 
den 26. juni 2014 og overtog gennemførelsen af deres RP7-aktiviteter. 

                                                      
90 Af forenklingshensyn har Kommissionen foreslået, at et fællesforetagendes 

arbejdsgiverbidrag til pensionsordningen i hele dets levetid beregnes ved hjælp af en enkelt 
procentsats, der fastsættes på grundlag af EU's og de øvrige medlemmers respektive bidrag 
i henhold til den relevante retsakt. 

91 Artikel 83a i forordning nr. 31 (EØF), nr. 11 (Euratom) om vedtægten for tjenestemænd og 
om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og 
Det Europæiske Atomenergifællesskab. 

92 Artikel 28 i Rådets forordning (EU) 2021/2085. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=EN
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3.6.14. Ved udgangen af 2021 afsluttede fællesforetagendet alle igangværende 
RP7-projekter finansielt. På grundlag af RP7-aktiviteternes samlede omkostninger og 
de faktiske betalinger foretaget af fællesforetagendet (og dets forgængere ENIAC, 
Artemis og ECSEL) til medfinansiering af disse aktiviteter, anslås medlemmernes 
endelige bidrag at udgøre følgende: EU: 564,3 millioner euro, deltagende stater: 
812,5 millioner euro, og private medlemmers bidrag i naturalier: 
2 202,4 millioner euro. 

Gennemførelsen af Horisont 2020-budgettet 

3.6.15. Tabel 3.6.2 giver en oversigt over medlemmernes Horisont 2020-
relaterede bidrag til fællesforetagendet ved udgangen af 2021. 

Tabel 3.6.2 - Medlemmernes Horisont 2020-relaterede bidrag (i millioner 
euro) 

 
Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

3.6.16. For at give et fuldstændigt billede af fællesforetagendets resultater er det 
også nødvendigt at tage højde for det aktuelle niveau af operationelle forpligtelser, der 
påhviler dets medlemmer. Ved udgangen af 2021 havde fællesforetagendet indgået 
forpligtelser for hele det beløb på 1 170 millioner euro, som udgør det maksimale EU-
bidrag til underskrevne Horisont 2020-tilskudsaftaler. Heraf skal ca. 
190,3 millioner euro (16,6 %) betales i de kommende år. 

3.6.17. I 2021 var gennemførelsesgraden for fællesforetagendets betalingsbudget 
vedrørende Horisont 2020-projekter 85 %. Fællesforetagendet havde næsten ingen 
2021-forpligtelsesbevillinger vedrørende aktionsudgifter, eftersom det havde afsluttet 
sin sidste indkaldelse af forslag ved udgangen af 2020. 

Medlemmer
Fællesforetagendets 

aktiviteter
Supplerende 

aktiviteter (1) I alt
Kontant-

bidrag

Validerede 
bidrag i 

naturalier

Rapporterede, 
men ikke 

validerede 
bidrag i 

naturalier

Bidrag i 
naturalier til 
supplerende 
aktiviteter

I alt

EU (GD CNECT) 1 185,0 Ikke relevant 1 185,0 1 058,1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 1 058,1
Private medlemmer 1 657,5 Ikke relevant 1 657,5 22,2 300,6 968,2 Ikke relevant 1 291,0
Deltagende stater (2) 1 170,0 Ikke relevant 1 170,0 450,2 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 450,2
I alt 4 012,5 Ikke relevant 4 012,5 1 530,5 300,6 968,2 Ikke relevant 2 799,3

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

Medlemmernes bidrag
(som fastsat i oprettelsesforordning)

Medlemmernes bidrag
(pr. 31.12.2021)
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3.6.18. Ved udgangen af 2021 blev de private medlemmers potentielle bidrag i 
naturalier til operationelle Horisont 2020-aktiviteter anslået til 1 594,2 millioner euro. 
Det skal bemærkes, at fællesforetagendet først kan beregne og validere den faktiske 
værdi af de private medlemmers bidrag i naturalier, når alle betalinger er foretaget af 
både fællesforetagendet og de deltagende stater, og alle afsluttende 
projektcertifikater og relaterede oplysninger er modtaget. Eftersom kun et begrænset 
antal Horisont 2020-projekter var afsluttet ved udgangen af 2021, udgjorde de 
validerede bidrag i naturalier fra industrien 300,6 millioner euro. Ved udgangen af 
2021 udgjorde de private medlemmers anslåede (endnu ikke validerede) bidrag i 
naturalier 968,2 millioner euro beregnet efter en "pro rata temporis"-metode vedtaget 
af fællesforetagendets bestyrelse. 

3.6.19. Ved udgangen af 2021 havde de deltagende stater indgået kontraktlige 
forpligtelser for 1 106,2 millioner euro93 og anmeldt finansielle bidrag på i alt 
450,2 millioner euro, som de betalte direkte til de nationale støttemodtagere i de 
Horisont 2020-projekter, de støttede. Beløbsforskellen mellem de deltagende staters 
finansielle bidrag og EU's finansielle bidrag på 1 058,1 million euro ved udgangen af 
2021 skyldes, at de fleste deltagende stater først indregner og anmelder deres 
omkostninger til fællesforetagendet efter afslutningen af de Horisont 2020-projekter, 
de støtter. 

Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

3.6.20. De administrative aftaler, som fællesforetagenderne Artemis og ENIAC 
indgik med de nationale finansieringsmyndigheder, finder stadig anvendelse, efter at 
de blev lagt sammen for at danne fællesforetagendet ECSEL. Under disse aftaler 
byggede fællesforetagenderne Artemis' og ENIAC's strategier for efterfølgende 
revision i høj grad på, at de nationale finansieringsmyndigheder kontrollerede 
projekternes omkostningsanmeldelser94. Der er væsentlige forskelle mellem de 
metoder, som de nationale finansieringsmyndigheder anvender, og det er derfor ikke 

                                                      
93 Dette beløb er anslået på grundlag af de finansieringsbeslutninger vedrørende 

forslagsindkaldelserne fra 2014 til 2020, der blev truffet af fællesforetagendets 
repræsentantskab for de offentlige myndigheder. 

94 Ifølge den strategi for efterfølgende revision, som Artemis og ENIAC vedtog, skal 
fællesforetagendet mindst én gang om året vurdere, om de oplysninger, medlemsstaterne 
har indsendt, giver tilstrækkelig sikkerhed for, at de gennemførte transaktioner er lovlige og 
formelt rigtige. 
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muligt for fællesforetagendet at beregne en enkelt pålidelig vægtet fejlfrekvens eller 
restfejlfrekvens for RP7-betalingerne. Eftersom fællesforetagendets betalinger i 2021 
til afslutning af de resterende RP7-projekter kun beløb sig til 0,6 millioner euro, 
dvs. 0,4 % af de samlede aktionsudgifter, udgjorde de ikke en risiko for væsentlige fejl i 
2021. 

3.6.21. Med hensyn til Horisont 2020-betalinger udfører Kommissionens 
GD RTD's fælles revisionstjeneste de efterfølgende revisioner. På grundlag af 
resultaterne fra de revisioner, der forelå ved udgangen af 2021, rapporterede 
fællesforetagendet en repræsentativ fejlfrekvens på 2,2 % og en restfejlfrekvens på 
1,2 % vedrørende Horisont 202095. 

3.6.22. Med henblik på at vurdere fællesforetagendets kontrol af 
aktionsudgifterne reviderede vi på støttemodtagerniveau tilfældigt udvalgte stikprøver 
af Horisont 2020-betalinger afholdt i 2021 for at få bekræftet de fejlfrekvenser, der 
rapporteres i de efterfølgende revisioner96. I to tilfælde fandt og kvantificerede vi fejl, 
der skyldtes, at personaleomkostninger var blevet overanmeldt. 

Det nye centraliserede system til forvaltning af de deltagende staters 
finansielle bidrag 

3.6.23. I henhold til forordningen om Horisont Europa-rammeprogrammet og den 
fælles basisretsakt skal fællesforetagendet indføre et nyt system til central forvaltning 
af de finansielle bidrag fra dets deltagende stater (CMFC-systemet). 

3.6.24. Under det planlagte CMFC-system kan de enkelte deltagende stater vælge 
at betale fællesforetagenderne deres finansielle bidrag på projektniveau til 
støttemodtagere, der er etableret i disse stater. I overensstemmelse med EU's 
finansielle regler og konkurrenceregler har hver deltagende stat i denne proces også 
vetoret i alle spørgsmål vedrørende anvendelsen af dens egne nationale finansielle 
bidrag til fællesforetagenderne vedrørende ansøgere, der er etableret i denne stat. 
Dette gør det muligt for en deltagende stat på grundlag af nationale strategiske 

                                                      
95 Fællesforetagendet KDT's årlige aktivitetsrapport for 2021, kapitel 8.2.3. 

96 Med hensyn til tilskudsbetalinger, der testes hos støttemodtagerne, er 
rapporteringstærsklen for kvantificerbare fejl 1 % af de reviderede omkostninger. 

https://www.kdt-ju.europa.eu/sites/default/files/2022-06/ECSEL%20Annual%20Report%202021%20final.pdf
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prioriteter at beslutte, om der skal ydes støtte til en national støttemodtager i 
forbindelse med et udvalgt og godkendt forsknings- og innovationsprojekt. 

3.6.25. Fællesforetagendet skal imidlertid afholde medfinansieringsbetalinger til 
alle de deltagende stater, der vælger at betro det deres finansielle bidrag. Det skal 
også forvalte og overvåge to forskellige processer med tilhørende administrative 
aftaler med de deltagende stater. Hver deltagende stats nationale 
finansieringsmyndighed skal indgå en administrativ aftale med fællesforetagendet, 
enten om at lade dette betale de nationale bidrag eller om at koordinere de nationale 
aftaler om betalingerne til støttemodtagerne og rapporteringen om bidrag. 

3.6.26. Vi bemærker, at fællesforetagendets behov for yderligere ressourcer til at 
implementere det planlagte CMFC-system hverken er vurderet af Kommissionen eller 
medregnet i fællesforetagendets oprindelige overslag over de nødvendige 
personaleressourcer til gennemførelse af Horisont Europa-programmet. Kombineret 
med personalesituationen og manglen på IT-værktøjer og -støtte kan denne 
manglende planlægning i forbindelse med indførelsen af CMFC-systemet indvirke 
negativt på gennemførelsen af fællesforetagendets programmer og muligheden for at 
sikre bidragene fra de andre medlemmer. Hvis den centrale forvaltning af de 
finansielle bidrag skal foretages manuelt, vil det være en meget personalekrævende 
opgave. 

Bemærkning om andre forhold 

Fællesforetagendets personalesituation 

3.6.27. Kommissionens forslag til ændring af den fælles basisretsakt97 vil 
omdanne fællesforetagendet KDT til fællesforetagendet for mikrochips med nye 
opgaver vedrørende gennemførelsen af "Mikrochips til Europa-initiativet" under den 
nye FFR for 2021-2027. I den forbindelse skal fællesforetagendet støtte udviklingen af 
næste generation af innovative halvlederteknologier med henblik på at styrke EU's 
mikrochipproduktion. Ifølge forslaget skal fællesforetagendet gennemføre projekter 
for ca. 10,9 milliarder euro under den nye FFR for 2021-2027 og ansætte yderligere 
19 personer for at nå op på de planlagte 50 vedtægtsomfattede ansatte i 2025. 

                                                      
97 Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2021/2085 om oprettelse af 

fællesforetagenderne under Horisont Europa for så vidt angår fællesforetagendet for 
mikrochips, COM(2022) 47 final af 8.2.2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&from=EN
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Eftersom fællesforetagendet kun havde 29 ansatte (13 midlertidigt ansatte og 
16 kontraktansatte) ved udgangen af 2021, kan arbejdet med at ansætte nye 
medarbejdere give betydelige personalemæssige udfordringer oven i arbejdet med de 
nye administrative og operationelle processer, der skal fastlægges. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

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

År Revisionsrettens bemærkninger 
Korrigerende foranstaltninger 

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

2020 

Hverken fællesforetagendets foreløbige årsregnskab for 2020 eller dets beretning om den 
budgetmæssige og økonomiske forvaltning oplyser følgende skøn: 
- over de deltagende medlemsstaters finansielle bidrag til Artemis' og ENIAC's RP7-

projekter 
- over bidraget i naturalier fra de forsknings- og udviklingsorganisationer, som bidrager 

til Artemis' og ENIAC's RP7-projekter. 

Afsluttet 
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Fællesforetagendets svar 
3.6.11 og 3.6.12  
Fællesforetagendet for centrale digitale teknologier er villig til at løse problemet og 
sikre overensstemmelse med de respektive bestemmelser i samarbejde med 
Kommissionens relevante tjenestegrene.  Efter en fælles anmodning fra alle 
fællesforetagender til Kommissionens tjenestegrene udsendte Kommissionen i juni 
2022 en vejledning for beregningen af fællesforetagendernes arbejdsgiverbidrag. 
Fællesforetagendet for centrale digitale teknologier er i færd med at undersøge 
Kommissionens forslag og beregning i henhold til de udstedte retningslinjer, og 
drøftelserne med dets medlemmer er i gang med hensyn til de deltagende staters 
bidrag, da disse bidrag betales direkte til modtagerne og ikke til fællesforetagendet og 
ikke vedrører administrationsomkostningerne. Bestyrelsen forventes at blive 
underrettet i god tid.  

3.6.26  
Fællesforetagendet for centrale digitale teknologier har ikke personale til at forvalte 
CFM-systemet (den nye komplekse opgave) og har konsekvent gjort opmærksom på 
den risiko, som følger af utilstrækkelige ressourcer, i den årlige risikovurdering. 
Fællesforetagendet anmodede dog om øgede ressourcer.  Fællesforetagendet er nu i 
færd med at indføre interne procedurer for at sikre, at CFM-systemet fungerer korrekt, 
og arbejder på at tildele de nødvendige ressourcer.  Implementering af CFM-systemet 
kan tidligst ske i forbindelse med indkaldelsen af forslag til projekter i 2023. 

3.6.27  
Fællesforetagendet medgiver, at ansættelsen af yderligere 19 medarbejdere inden 
2025 er en udfordring ud over arbejdet med de nye administrative og operationelle 
processer, der skal fastlægges. Her er tidspunktet en vigtig faktor, da der har været 
forsinkelser i processen, og vedtagelsen af mikrochipsretsakten er nu planlagt til anden 
halvdel af 2023. I betragtning af denne tidsramme vil de første ansættelser først finde 
sted ved udgangen af 2023. 
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3.7. Fællesforetagendet for et cirkulært 
biobaseret Europa (CBE) 

Indledning 

3.7.1. Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI), beliggende i Bruxelles, 
blev i maj 2014 oprettet under Horisont 2020-programmet for perioden indtil den 
31. december 202498. I november 2021 vedtog Rådet den enkelte basisretsakt, 
hvorved fællesforetagendet for et cirkulært biobaseret Europa (CBE) oprettedes til at 
erstatte BBI under Horisont Europa-programmet for en periode, der slutter den 
31. december 203199. 

3.7.2. CBE er et offentlig-privat partnerskab inden for biobaseret industri. Dets 
stiftende medlemmer er EU, repræsenteret ved Kommissionen, og industrielle 
partnere repræsenteret ved Bio-based Industries Consortium (BIC). 

3.7.3. Tabel 3.7.1 viser fællesforetagendets nøgletal. 

Tabel 3.7.1 - Fællesforetagendets nøgletal 

 
Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

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

biobaserede industrier. 

99 Rådets forordning (EU) 2021/2085 af 19. november 2021 om oprettelse af 
fællesforetagenderne under Horisont Europa. 

2021 2020

Budget i nye betalingsbevillinger (millioner euro) 127,1 191,2

Budget i nye forpligtelsesbevillinger (millioner euro) 4,6 72,2

Disponibelt betalingsbudget (millioner euro) (1) 174,8 196,6

Disponibelt forpligtelsesbudget (millioner euro) (1) 5,3 111,7

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

(1) Det disponible budget omfatter uudnyttede bevillinger fra tidligere år, som fællesforetagendet har genopført på 
det indeværende års budget, formålsbestemte indtægter og omfordelinger til det følgende år.
(2) Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.

https://www.bbi.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0560&qid=1651596486328&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596518219&from=EN
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Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

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

3.7.5. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for 
revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 159 
udgør en integrerende del af erklæringen. 

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

Erklæring 
3.7.6. Vi har: 

a) revideret fællesforetagendet CBE's regnskaber, som omfatter 
årsregnskabet100 og beretningerne om budgetgennemførelsen101, for det 
regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, og 

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

                                                      
100 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

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

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.7.7. Det er vores opfattelse, at fællesforetagendet CBE's regnskaber for det 
regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et 
retvisende billede af fællesforetagendet CBE's finansielle stilling pr. 31. december 
2021 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på 
nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets 
finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har 
fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, 
der anvendes i den offentlige sektor. 

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

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

3.7.8. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.7.9. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

3.7.10. Bemærkningerne i det følgende rejser ikke tvivl om vores erklæring. 
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Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle 
rigtighed 

Fællesforetagendets arbejdsgiverbidrag til EU-pensionsordningen 

3.7.11. Siden januar 2016 har fællesforetagender, som kun delvis finansieres over 
EU-budgettet, skullet betale den del af arbejdsgiverbidraget til EU-pensionsordningen, 
som svarer til forskellen mellem deres indtægter uden EU-tilskuddet og deres samlede 
indtægter102. Da Kommissionen hverken har taget højde for disse udgifter i 
fællesforetagendets budgetter eller formelt har anmodet om betalingerne, har CBE (og 
dets forgænger BBI) endnu ikke betalt sådanne bidrag. 

3.7.12. Ifølge den vejledning til fællesforetagenderne, hvor Kommissionen 
meddeler sin holdning til vores revisionsresultat, skal Kommissionens Kontor for 
Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder beregne hvert 
fællesforetagendes arbejdsgiverbidrag til EU-pensionsordningen som en procentdel af 
ikke-EU-delen af fællesforetagendets samlede indtægter, herunder ikke-EU-indtægter 
til dækning af aktionsudgifter103. For CBE er satsen beregnet til 2,3 %, svarende til ca. 
8 085 euro pr. år (baseret på tal for 2021). Denne vejlednings indtægtsbaserede 
metode til beregning af et fællesforetagendes arbejdsgiverbidrag til EU-budgettet 
bygger kun på de relevante bestemmelser i personalevedtægten104. Den enkelte 
basisretsakt105 fastsætter imidlertid, at dækningen af et fællesforetagendes 
administrationsomkostninger skal fordeles ligeligt på årsbasis mellem EU og de andre 
medlemmer, hvilket ville betyde, at fællesforetagendet skulle betale ca. 175 756 euro i 
arbejdsgiverbidrag pr. år (baseret på tal for 2021). Det forhold, at disse forskellige 
bestemmelser gælder på samme tid, kan føre til, at fællesforetagendets 
                                                      
102 Artikel 83a i forordning nr. 31 (EØF), nr. 11 (Euratom) om vedtægten for tjenestemænd og 

om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og 
Det Europæiske Atomenergifællesskab. 

103 Af forenklingshensyn har Kommissionen foreslået, at et fællesforetagendes 
arbejdsgiverbidrag til pensionsordningen i hele dets levetid beregnes ved hjælp af en enkelt 
procentsats, der fastsættes på grundlag af EU's og de øvrige medlemmers respektive bidrag 
i henhold til den relevante retsakt. 

104 Artikel 83a i forordning nr. 31 (EØF), nr. 11 (Euratom) om vedtægten for tjenestemænd og 
om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og 
Det Europæiske Atomenergifællesskab. 

105 Artikel 12 i bilag 1 til Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 og artikel 28 i Rådets forordning 
(EU) 2021/2085. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0560&qid=1651596601479&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=EN
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arbejdsgiverbidrag beregnes efter forskellige fortolkninger med forskellig finansiel 
effekt. 

Bemærkninger om budgetforvaltningen 

Gennemførelsen af Horisont 2020-budgettet 

3.7.13. Tabel 3.7.2 giver en oversigt over medlemmernes Horisont 2020-
relaterede bidrag til fællesforetagendet ved udgangen af 2021. 

Tabel 3.7.2 - Medlemmernes Horisont 2020-relaterede bidrag (i millioner 
euro) 

 
Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

3.7.14. Ved udgangen af 2021 havde fællesforetagendet indgået forpligtelser for 
næsten hele det beløb på 815,8 millioner euro, som udgør det maksimale EU-bidrag til 
underskrevne Horisont 2020-tilskudsaftaler. Heraf skal ca. 159,6 millioner euro 
(19,6 %) betales i de kommende år. De private medlemmer havde retligt forpligtet sig 
til at yde bidrag i naturalier og finansielle bidrag til en værdi af 266,5 millioner euro, 
dvs. 56 % af det vejledende mål på 475,3 millioner euro, som er fastsat i 
fællesforetagendets vedtagne årlige arbejdsprogrammer. Eftersom alle 
forslagsindkaldelserne under Horisont 2020 var afsluttet ved udgangen af 2020, vil 
fællesforetagendet ikke nå det vejledende mål for de private medlemmers bidrag før 
programperiodens udløb. 

3.7.15. I 2021 var gennemførelsesgraden for fællesforetagendets betalingsbudget 
vedrørende Horisont 2020-projekter 71 %. Dette skyldes hovedsagelig, at nylige 
Horisont 2020-projekter blev suspenderet og/eller forlænget på grund af covid-19-

Medlemmer
Fællesforetagendets 

aktiviteter (1)
Supplerende 

aktiviteter (2) Reduktioner I alt
Kontant-

bidrag

Validerede 
bidrag i 

naturalier

Rapporterede, 
men ikke 

validerede bidrag
i naturalier

Bidrag i 
naturalier til 
supplerende 
aktiviteter

I alt

EU (GD RTD) 975,0 Ikke relevant -140,0 835,0 728,2 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 728,2
Private medlemmer 
(bidrag i naturalier og 
kontantbidrag til 
administrative 
omkostninger)

462,1 2 225,4 Ikke relevant 2 687,5 14,6 52,2 79,9 1 646,5 1 793,2

Private medlemmer 
(kontantbidrag til 
driftsomkostninger)

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

I alt 1 619,6 2 225,4 -280,0 3 565,0 746,0 52,2 79,9 1 646,5 2 524,6

Medlemmernes bidrag
(som fastsat i oprettelsesforordning og afgørelser)

Medlemsbidrag
(pr. 31.12.2021)

(2) Supplerende aktiviteter ligger uden for Revisionsrettens revisionsmandat. Minimumsmålbeløbet for private medlemmer blev forhøjet fra 1 755 millioner euro til 2 225,4 millioner 
euro for at nå den samlede minimumsbidragsforpligtelse på 2 730 millioner euro.

(1) Mål for IKOP og bidrag til administrative omkostninger som fastsat i fællesforetagendets årlige arbejdsplaner.
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pandemien, samt at et stort Horisont 2020-projekt uventet måtte indstilles, efter at 
den primære støttemodtager gik konkurs i 2021. Fællesforetagendet havde ingen 
2021-forpligtelsesbevillinger vedrørende aktionsudgifter, eftersom det havde afsluttet 
sin sidste indkaldelse af forslag ved udgangen af 2020. 

3.7.16. Ved udgangen af 2021 rapporterede industrimedlemmerne, at deres 
bidrag i naturalier til supplerende aktiviteter udgjorde i alt 1 646,5 millioner euro, 
dvs. 74 % af målet på 2 225,4 millioner euro. Med hensyn til 715,6 millioner euro, 
dvs. 43 % af det rapporterede beløb, blev certificeringsprocessen imidlertid ikke 
afsluttet. Med henblik på at sikre, at målet nås før programmets udløb, godkendte 
fællesforetagendets bestyrelse i februar 2022, at industrimedlemmerne investerer 
yderligere 658 millioner euro i 2022-aktiviteter, der er tæt forbundet med 
fællesforetagendets strategiske mål. De private medlemmers tilsagn kan begrænse 
risikoen for, at fællesforetagendet ikke når målet for bidrag i naturalier til supplerende 
aktiviteter før Horisont 2020-programmets udløb.  

Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

3.7.17. Med hensyn til Horisont 2020-betalinger er Kommissionens GD RTD's 
fælles revisionstjeneste ansvarlig for de efterfølgende revisioner. På grundlag af 
resultaterne fra de efterfølgende revisioner, der forelå ved udgangen af 2021, 
rapporterede fællesforetagendet en repræsentativ fejlfrekvens på 1,9 % og en 
restfejlfrekvens på 1,2 % vedrørende Horisont 2020-projekterne (afregninger og 
endelige betalinger)106. 

3.7.18. Med henblik på at vurdere fællesforetagendets kontrol af 
aktionsudgifterne reviderede vi på støttemodtagerniveau tilfældigt udvalgte stikprøver 
af Horisont 2020-betalinger afholdt i 2021 for at få bekræftet de fejlfrekvenser, der 
rapporteres i de efterfølgende revisioner107. I ét tilfælde fandt og kvantificerede vi en 
fejl, som skyldtes, at støttemodtageren havde anmeldt direkte personaleomkostninger 
vedrørende en person, som hverken var ansat af støttemodtageren eller direkte 
tilknyttet projektet. 

                                                      
106 Fællesforetagendet CBE's årlige aktivitetsrapport for 2021, kapitel 4.3. 

107 Med hensyn til tilskudsbetalinger, der testes hos støttemodtagerne, er 
rapporteringstærsklen for kvantificerbare fejl 1 % af de reviderede omkostninger. 

https://www.cbe.europa.eu/reference-documents
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Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

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

År Revisionsrettens bemærkninger 

Korrigerende 
foranstaltninger 

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

2019 

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

Afsluttet 

2020 

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

Ikke relevant 
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År Revisionsrettens bemærkninger 

Korrigerende 
foranstaltninger 

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

2020 

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

I gang 

2020 

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

Ikke relevant 
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Fællesforetagendets svar 
3.7.11 og 3.7.12  

Fællesforetagendet CBE er åbent over for og villigt til at løse problemet i samarbejde 
med Kommissionens tjenestegrene. Fællesforetagenderne har i fællesskab anmodet 
om præciseringer og vejledning fra Kommissionen med hensyn til Revisionsrettens 
konklusion. 

3.7.14  

Det deraf følgende lavere niveau af forpligtede IKOP'er i tilskudsaftaler i forhold til det 
forventede niveau i de årlige arbejdsprogrammer skyldes hovedsageligt, at 
fællesforetagendet CBE kun kan gennemføre åbne indkaldelser af forslag, hvilket over 
tid har resulteret i øget medfinansiering af støttemodtagere, der ikke er en del af BIC-
konsortiet af private medlemmer af fællesforetagendet CBE. Da støttemodtagere ikke 
er forpligtede til at tilslutte sig BIC-konsortiet, kunne fællesforetagendet CBE ikke tage 
højde for deres bidrag til opfyldelsen af fællesforetagendets IKOP-mål. 
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3.8. Fællesforetagendet for Europas 
jernbaner (EU-Rail) 

Indledning 

3.8.1. Fællesforetagendet Shift2Rail (S2R), beliggende i Bruxelles, blev i juni 2014 
oprettet under Horisont 2020-programmet for perioden indtil den 
31. december 2024108. I november 2021 vedtog Rådet den enkelte basisretsakt, 
hvorved fællesforetagendet for Europas jernbaner (EU-Rail) oprettedes til at erstatte 
S2R under Horisont Europa-programmet for en periode, der slutter den 31. december 
2031109. 

3.8.2. EU-Rail er et offentlig-privat partnerskab, der fokuserer på forskning og 
innovation i jernbanesektoren. Dets stiftende medlemmer er EU, repræsenteret ved 
Kommissionen, og partnere fra jernbaneindustrien (centrale interessenter, f.eks. 
producenter af jernbanemateriel, jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og 
forskningscentre). 

3.8.3. Tabel 3.8.1 viser fællesforetagendets nøgletal. 

Tabel 3.8.1 - Fællesforetagendets nøgletal 

 
Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

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

Shift2Rail. 

109 Rådets forordning (EU) 2021/2085 af 19. november 2021 om oprettelse af 
fællesforetagenderne under Horisont Europa. 

2021 2020

Budget i nye betalingsbevillinger (millioner euro) 42,7 72,5

Budget i nye forpligtelsesbevillinger (millioner euro) 1,2 77,9

Disponibelt betalingsbudget (millioner euro) (1) 68,4 75,8

Disponibelt forpligtelsesbudget (millioner euro) (1) 13,6 84,1

Ansatte i alt pr. 31. december (2) 19 24

(1) Det disponible budget omfatter uudnyttede bevillinger fra tidligere år, som fællesforetagendet har genopført på 
det indeværende års budget, formålsbestemte indtægter og omfordelinger til det følgende år.
(2) Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.

https://shift2rail.org/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0642&qid=1651596660513&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596689865&from=EN
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Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

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

3.8.5. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for 
revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 159 
udgør en integrerende del af erklæringen. 

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

Erklæring 
3.8.6. Vi har: 

a) revideret fællesforetagendet EU-Rails regnskaber, som omfatter 
årsregnskabet110 og beretningerne om budgetgennemførelsen111, for det 
regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, og 

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

                                                      
110 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

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

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.8.7. Det er vores opfattelse, at fællesforetagendet EU-Rails regnskaber for 
det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et 
retvisende billede af fællesforetagendet EU-Rails finansielle stilling pr. 
31. december 2021 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og 
bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med 
dets finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører 
har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte 
regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor. 

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

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

3.8.8. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.8.9. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

3.8.10. Bemærkningerne i det følgende rejser ikke tvivl om vores erklæring. 
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Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle 
rigtighed 

Fællesforetagendets arbejdsgiverbidrag til EU-pensionsordningen 

3.8.11. Siden januar 2016 har fællesforetagender, som kun delvis finansieres over 
EU-budgettet, skullet betale den del af arbejdsgiverbidraget til EU-pensionsordningen, 
som svarer til forskellen mellem deres indtægter uden EU-tilskuddet og deres samlede 
indtægter112. Da Kommissionen hverken har taget højde for disse udgifter i 
fællesforetagendets budgetter eller formelt har anmodet om betalingerne, har EU-Rail 
(og dets forgænger S2R) endnu ikke betalt sådanne bidrag. 

3.8.12. Ifølge den vejledning til fællesforetagenderne, hvor Kommissionen 
meddeler sin holdning til vores revisionsresultat, skal Kommissionens Kontor for 
Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder beregne hvert 
fællesforetagendes arbejdsgiverbidrag til EU-pensionsordningen som en procentdel af 
ikke-EU-delen af fællesforetagendets samlede indtægter, herunder ikke-EU-indtægter 
til dækning af aktionsudgifter113. For EU-Rail er satsen beregnet til 3,8 %, svarende til 
ca. 10 445 euro pr. år (baseret på tal for 2021). Denne vejlednings indtægtsbaserede 
metode til beregning af et fællesforetagendes arbejdsgiverbidrag til EU-budgettet 
bygger kun på de relevante bestemmelser i personalevedtægten114. Den enkelte 
basisretsakt115 fastsætter imidlertid, at dækningen af et fællesforetagendes 
administrationsomkostninger skal fordeles ligeligt på årsbasis mellem EU og de andre 
medlemmer, hvilket ville betyde, at fællesforetagendet skulle betale ca. 137 435 euro i 
arbejdsgiverbidrag pr. år (baseret på tal for 2021). Det forhold, at disse forskellige 
bestemmelser gælder på samme tid, kan føre til, at fællesforetagendets 
                                                      
112 Artikel 83a i forordning nr. 31 (EØF), nr. 11 (Euratom) om vedtægten for tjenestemænd og 

om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og 
Det Europæiske Atomenergifællesskab. 

113 Af forenklingshensyn har Kommissionen foreslået, at et fællesforetagendes 
arbejdsgiverbidrag til pensionsordningen i hele dets levetid beregnes ved hjælp af en enkelt 
procentsats, der fastsættes på grundlag af EU's og de øvrige medlemmers respektive bidrag 
i henhold til den relevante retsakt. 

114 Artikel 83a i forordning nr. 31 (EØF), nr. 11 (Euratom) om vedtægten for tjenestemænd og 
om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og 
Det Europæiske Atomenergifællesskab. 

115 Artikel 15 i bilag 1 til Rådets forordning (EU) nr. 642/2014 og artikel 28 i Rådets forordning 
(EU) 2021/2085. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0642&qid=1651596781926&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=EN
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arbejdsgiverbidrag beregnes efter forskellige fortolkninger med forskellig finansiel 
effekt. 

Bemærkninger om budgetforvaltningen 

Gennemførelsen af Horisont 2020-budgettet 

3.8.13. Tabel 3.8.2 giver en oversigt over medlemmernes Horisont 2020-
relaterede bidrag til fællesforetagendet ved udgangen af 2021. 

Tabel 3.8.2 - Medlemmernes Horisont 2020-relaterede bidrag (i millioner 
euro) 

 
Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

3.8.14. Efter den endelige ændring af fællesforetagendets årlige arbejdsplan for 
2021 iværksatte det i april 2021 en sidste åben indkaldelse af forslag under Horisont 
2020-programmet med henblik på at færdiggøre sit innovationsprogram vedrørende 
"teknologi, der gør europæisk godstransport bæredygtig og attraktiv". Medregnet 
denne indkaldelse havde fællesforetagendet ved udgangen af 2021 indgået 
forpligtelser for næsten hele det beløb på 385,5 millioner euro, som udgør det 
maksimale EU-bidrag til underskrevne Horisont 2020-tilskudsaftaler. Heraf skal ca. 
96,4 millioner euro (25 %) betales i de kommende år. De private medlemmer havde 
retligt forpligtet sig til at yde bidrag i naturalier til en værdi af 572,6 millioner euro. 

3.8.15. I 2021 var gennemførelsesgraden for fællesforetagendets 
forpligtelsesbudget vedrørende Horisont 2020-projekter 100 %. I 2021 faldt 
gennemførelsesgraden for fællesforetagendets aktionsbudget, inklusive uudnyttede og 
omfordelte aktionsbevillinger, til 61 % (2020: 76 %). Dette skyldtes hovedsagelig, at 
støttemodtagernes tekniske rapporter var af dårlig kvalitet, og/eller at det var 
nødvendigt at anmode støttemodtagerne om yderligere dokumentation for, at 
projektresultaterne var opnået. De fleste af fællesforetagendets betalinger er 

Medlemmer Fællesforetagendets 
aktiviteter

Supplerende 
aktiviteter (1)

I alt Kontant-
bidrag

Validerede 
bidrag i 

naturalier

Rapporterede, 
men ikke 

validerede 
bidrag i 

naturalier

Bidrag i 
naturalier til 
supplerende 
aktiviteter

I alt

EU (GD MOVE) 398,0 0,0 398,0 339,2 0,0 0,0 0,0 339,2
Private medlemmer 350,0 120,0 470,0 10,5 179,1 96,4 208,8 494,8
I alt 748,0 120,0 868,0 349,7 179,1 96,4 208,8 834,0

(1) Supplerende aktiviteter ligger uden for Revisionsrettens revisionsmandat.

Medlemmernes bidrag
(som fastsat i oprettelsesforordning)

Medlemmernes bidrag
(pr. 31.12.2021)
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engangsbeløb til grupper af støttemodtagere, som har gennemført 
projektarbejdspakker korrekt. En forsinkelse hos en enkelt støttemodtager forsinker 
derfor betalingen af hele engangsbeløbet for den pågældende arbejdspakke. 

Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

3.8.16. Med hensyn til Horisont 2020-betalinger er Kommissionens GD RTD's 
fælles revisionstjeneste ansvarlig for de efterfølgende revisioner. På grundlag af 
resultaterne fra de efterfølgende revisioner, der forelå ved udgangen af 2021, 
rapporterede fællesforetagendet en repræsentativ fejlfrekvens på 2,3 % og en 
restfejlfrekvens på 1,6 % vedrørende Horisont 2020-projekterne (afregninger og 
endelige betalinger)116. 

3.8.17. Med henblik på at vurdere fællesforetagendets kontrol af 
aktionsudgifterne reviderede vi på støttemodtagerniveau tilfældigt udvalgte stikprøver 
af Horisont 2020-betalinger afholdt i 2021 for at få bekræftet de fejlfrekvenser, der 
rapporteres i de efterfølgende revisioner117. Vi fandt ingen fejl eller kontrolsvagheder 
hos de udvalgte støttemodtagere. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

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

 

                                                      
116 Fællesforetagendet EU-Rails konsoliderede årlige aktivitetsrapport for 2021, kapitel 4.3. 

117 Med hensyn til tilskudsbetalinger, der testes hos støttemodtagerne, er 
rapporteringstærsklen for kvantificerbare fejl 1 % af de reviderede omkostninger. 

https://rail-research.europa.eu/wp-content/uploads/2022/07/GB-Decision_05-2022_Annex_AAR-2021_Ares-signed.pdf
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger 
Korrigerende foranstaltninger 

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

2020 

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

Afsluttet 
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Fællesforetagendets svar 
3.8.12  

EU-Rail indvilliger i at betale arbejdsgiverpensionsbidraget i overensstemmelse med 
den beregning, der kommer fra Kommissionens tjenestegrene, når de retlige aspekter 
er fastlagt, og fakturaerne er udstedt af PMO. Selv om vi ikke har mandat til at 
acceptere, at der er en uoverensstemmelse mellem den estimeringsmetode, som 
Kommissionens tjenestegrene anvender, og de bestemmelser, der henvises til i den 
enkelte basisretsakt, er EU-Rail åben for og villig til at løse problemet i samarbejde 
med Kommissionens tjenestegrene. 

I artikel 28 i den enkelte basisretsakt fastsættes det, at et fællesforetagendes 
driftsomkostninger dækkes via finansielle bidrag fra EU og de private medlemmer. 
Dette er efter fællesforetagendets opfattelse i strid med artikel 83, stk. 2, i 
personalevedtægten, hvori beregningen af EU-organernes (agenturernes) 
arbejdsgiverbidrag til EU's pensionsordning baseres på indtægter. 

3.8.15  

I 2021 foretog fællesforetagendet mere end 70 betalinger i forbindelse med 
operationelle udbud og tilskudsaftaler til et samlet beløb på 39,3 mio. EUR. 
Fællesforetagendet fremhævede over for bestyrelsen betydningen af kvaliteten af 
støttemodtagernes rapportering og behovet for, at støttemodtagerne og/eller 
kontrahenterne overholder fristerne. Det meddelte i november 2021 bestyrelsen, at på 
grund af støttemodtagernes forsinkede indsendelse af betalingsanmodninger og 
underliggende dokumenter ville betalingsbevillinger på ca. 17,5 mio. EUR forblive 
uudnyttede ved årets udgang. Endelig måtte fællesforetagendet overføre dette beløb 
til de uudnyttede bevillinger, så det kunne genopføres under betalingsbevillingerne for 
2022. Det er fællesforetagendets opfattelse, at det med denne omfordeling opnåede 
en gennemførelse af de operationelle betalinger (afsnit 3) på 84 %. 
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3.9. Fællesforetagendet for europæisk 
højtydende databehandling (EuroHPC) 

Indledning 

3.9.1. Fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling (EuroHPC), 
beliggende i Luxembourg, blev i oktober 2018 oprettet for perioden indtil den 
31. december 2026118. Fællesforetagendet begyndte at arbejde selvstændigt den 
23. september 2020. I juli 2021 vedtog Rådet en ny oprettelsesforordning, som 
forlængede fællesforetagendets levetid under den flerårige finansielle ramme (FFR) for 
2021-2027 indtil den 31. december 2033119. 

3.9.2. EuroHPC er et offentlig-privat partnerskab, som gør det muligt at samle 
ressourcer fra EU, deltagende stater og private partnere til udvikling af højtydende 
databehandling i Europa. Dets stiftende medlemmer er EU, repræsenteret ved 
Kommissionen, de deltagende stater og to private partnere, nemlig den europæiske 
teknologiplatform for HPC-værdi (ETP4HPC) og Big Data Value Association (BDVA). I 
slutningen af 2021 accepterede fællesforetagendets bestyrelse en 
medlemskabsanmodning fra en tredje privat partner, European Quantum Industry 
Consortium (QuIC). 

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

fællesforetagende for europæisk højtydende databehandling. 

119 Rådets forordning (EU) 2021/1173 af 13. juli 2021 om oprettelse af et fællesforetagende for 
europæisk højtydende databehandling og om ophævelse af forordning (EU) 2018/1488. 

https://eurohpc-ju.europa.eu/index_en
https://eurohpc-ju.europa.eu/about/discover-eurohpc-ju_en#ecl-inpage-22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1488&qid=1651596835279&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1651596868523&from=EN
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3.9.3. Tabel 3.9.1 viser fællesforetagendets nøgletal. 

Tabel 3.9.1 - Fællesforetagendets nøgletal 

 
Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

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

3.9.5. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for 
revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 159 
udgør en integrerende del af erklæringen. 

2021 2020

Budget i nye betalingsbevillinger (millioner euro) 207,5 181,5

Budget i nye forpligtelsesbevillinger (millioner euro) 722,4 509,1

Disponibelt betalingsbudget (millioner euro) (1) 348,2 181,5

Disponibelt forpligtelsesbudget (millioner euro) (1) 753,4 509,1

Ansatte i alt pr. 31. december (2) 15 11

(1) Det disponible budget omfatter uudnyttede bevillinger fra tidligere år, som fællesforetagendet har genopført på 
det indeværende års budget, formålsbestemte indtægter og omfordelinger til det følgende år.
(2) Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.
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Revisionsrettens revisionserklæring til Europa-Parlamentet og 
Rådet - den uafhængige revisors beretning 

Erklæring 
3.9.6. Vi har: 

a) revideret fællesforetagendet EuroHPC's regnskaber, som omfatter 
årsregnskabet120 og beretningerne om budgetgennemførelsen121, for det 
regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, og 

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

Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.9.7. Det er vores opfattelse, at fællesforetagendet EuroHPC's regnskaber for 
det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et 
retvisende billede af fællesforetagendet EuroHPC's finansielle stilling pr. 
31. december 2021 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og 
bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med 
dets finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører 
har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte 
regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor. 

                                                      
120 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

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

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

3.9.8. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.9.9. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

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

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle 
rigtighed 

Fællesforetagendets arbejdsgiverbidrag til EU-pensionsordningen 

3.9.11. Siden januar 2016 har fællesforetagender, som kun delvis finansieres over 
EU-budgettet, skullet betale den del af arbejdsgiverbidraget til EU-pensionsordningen, 
som svarer til forskellen mellem deres indtægter uden EU-tilskuddet og deres samlede 
indtægter122. Da Kommissionen hverken har taget højde for disse udgifter i 

                                                      
122 Artikel 83a i forordning nr. 31 (EØF), nr. 11 (Euratom) om vedtægten for tjenestemænd og 

om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og 
Det Europæiske Atomenergifællesskab. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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fællesforetagendets budgetter eller formelt har anmodet om betalingerne, har 
EuroHPC endnu ikke betalt sådanne bidrag. 

3.9.12. Ifølge den vejledning til fællesforetagenderne, hvor Kommissionen 
meddeler sin holdning til vores revisionsresultat, skal Kommissionens Kontor for 
Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder beregne hvert 
fællesforetagendes arbejdsgiverbidrag til EU-pensionsordningen som en procentdel af 
ikke-EU-delen af fællesforetagendets samlede indtægter, herunder ikke-EU-indtægter 
til dækning af aktionsudgifter123. Kontantbidrag fra deltagende stater, som ikke 
kanaliseres via EU-budgettet, skal også betragtes som ikke-EU-indtægter. For EuroHPC 
er satsen beregnet til 41,2 %. Denne vejlednings indtægtsbaserede metode til 
beregning af et fællesforetagendes arbejdsgiverbidrag til EU-budgettet bygger kun på 
de relevante bestemmelser i personalevedtægten124. EuroHPC's vedtægter125 
fastsætter imidlertid, at fællesforetagendets administrationsomkostninger skal dækkes 
100 % af EU. Det forhold, at disse forskellige bestemmelser gælder på samme tid, kan 
føre til, at fællesforetagendets arbejdsgiverbidrag beregnes efter forskellige 
fortolkninger med forskellig finansiel effekt. 

Bemærkninger om budgetforvaltningen 

Gennemførelsen af budgettet vedrørende Horisont 2020 og Connecting 
Europe-faciliteten (CEF) 

3.9.13. Tabel 3.9.2 giver en oversigt over medlemmernes Horisont 2020- og CEF-
relaterede bidrag til fællesforetagendet ved udgangen af 2021. 

                                                      
123 Af forenklingshensyn har Kommissionen foreslået, at et fællesforetagendes 

arbejdsgiverbidrag til pensionsordningen i hele dets levetid beregnes ved hjælp af en enkelt 
procentsats, der fastsættes på grundlag af EU's og de øvrige medlemmers respektive bidrag 
i henhold til den relevante retsakt. 

124 Artikel 83a i forordning nr. 31 (EØF), nr. 11 (Euratom) om vedtægten for tjenestemænd og 
om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og 
Det Europæiske Atomenergifællesskab. 

125 Rådets forordning (EU) 2021/1173, betragtning 22 og artikel 15 i bilag 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1651596997662&from=EN


136 

Fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling (EuroHPC) 

 

Tabel 3.9.2 - Medlemmernes Horisont 2020- og CEF-relaterede bidrag (i 
millioner euro) 

 
Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

3.9.14. Ved udgangen af 2021 havde de private medlemmer kun rapporteret 
bidrag i naturalier til en værdi af 4,2 millioner euro. På dette tidspunkt havde 
fællesforetagendet imidlertid allerede indgået forpligtelser vedrørende 50 %-
medfinansiering af Horisont 2020-tilskud til forskning og innovation for hele det beløb 
på 180 millioner euro, der var fastsat som minimumsmål i fællesforetagendets 
oprettelsesforordning126. De deltagende stater finansierer de resterende 50 % af de 
samlede projektomkostninger, og de private partnere bidrager kun ud over 
tilskudsaktionernes maksimale støtteberettigede omkostninger. Der er derfor en høj 
risiko for, at fællesforetagendet ikke vil have nået sin oprettelsesforordnings mål om 
bidrag på 420 millioner euro fra private medlemmer, når tilskudsprojekterne er 
gennemført. 

3.9.15. I juli 2021 vedtog Rådet EuroHPC's nye oprettelsesforordning. I henhold til 
denne forordning skal fællesforetagendet gennemføre projekter til en værdi af 
7 milliarder euro, hvoraf 3,1 milliard euro skal komme fra de deltagende stater, og 
900 millioner euro skal komme fra de private medlemmer i form af kontantbidrag og 
bidrag i naturalier. Der er tale om en betydelig stigning i forhold til Horisont 2020-
programmet, under hvilket fællesforetagendet skal gennemføre projekter til en værdi 
af ca. 1,4 milliarder euro. Risikoen for, at fællesforetagendet ikke vil nå målene for de 
andre medlemmers bidrag, er derfor steget betydeligt under den nye 
oprettelsesforordning. 

                                                      
126 Artikel 4, stk. 2, i Rådets forordning (EU) 2018/1488. 

Medlemmer
Fællesforetagendets 

aktiviteter (1)
Supplerende 

aktiviteter (2) I alt
Kontant-

bidrag

Validerede 
bidrag i 

naturalier

Rapporterede, 
men ikke 

validerede 
bidrag i 

naturalier

Bidrag i 
naturalier til 
supplerende 
aktiviteter

I alt

EU (GD CNECT) 536,0 Ikke relevant 536,0 307,0 0,0 0,0 Ikke relevant 307,0
Deltagende stater 486,0 Ikke relevant 486,0 120,3 0,0 13,0 Ikke relevant 133,3
Private medlemmer 422,0 Ikke relevant 422,0 0,0 0,0 4,2 Ikke relevant 4,2
I alt 1 444,0 Ikke relevant 1 444,0 427,3 0,0 17,2 Ikke relevant 444,5

(1) EU-bidraget omfatter 100 millioner euro fra CEF.
(2) Supplerende aktiviteter ligger uden for Revisionsrettens revisionsmandat.

Medlemmernes bidrag
(som fastsat i oprettelsesforordning)

Medlemmernes bidrag
(pr. 31.12.2021)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1488&qid=1651597024827&from=EN
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3.9.16. I 2021 var gennemførelsesgraden for fællesforetagendets forpligtelses- og 
betalingsbevillinger til aktionsudgifter (afsnit 3) henholdsvis 2 % og 47 %. Den meget 
lave udnyttelse af forpligtelsesbevillingerne skyldtes hovedsagelig, at 
fællesforetagendet først blev oprettet under den nye FFR for 2021-2027 i juli 2021, og 
at Kommissionens og de deltagende staters overførsel af 700 millioner euro til 
fællesforetagendet først fandt sted i december 2021. Forsinkelser hos værtsenheder 
og pandemirelaterede problemer vedrørende forsyning af væsentlige komponenter til 
opførelsen af de bygninger (datacentre), som er nødvendige for at huse og drive de 
allerede erhvervede supercomputere, bidrog også til den lave gennemførelsesgrad. 

3.9.17. Den lave udnyttelse af betalingsbevillingerne til aktionsudgifter skyldtes 
hovedsagelig, at iværksættelsen af nogle nye infrastrukturprojekter blev forsinket, 
hvilket resulterede i forsinkelse af forfinansieringsbetalinger, der skulle være afholdt i 
2021, og at det i forbindelse med de første mellemliggende tilskudsbetalinger til 
Horisont 2020-projekterne tog uventet lang tid at foretage den forudgående kontrol af 
projektleverancerne. 

3.9.18. Hvad angår forpligtelses- og betalingsbevillingerne til 
administrationsudgifter (afsnit 1 og 2) skal det bemærkes, at fællesforetagendet ved 
udarbejdelsen af sit administrationsbudget for 2021 ikke tog tilstrækkelig hensyn til 
omfordelingen af de betydelige uudnyttede betalingsbevillinger fra tidligere år. Hertil 
kommer, at fællesforetagendet under alle budgetafsnit undlod at udnytte de 
omfordelte budgetbevillinger fra tidligere år før årets nye bevillinger. 

Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

Fællesforetagendets ramme for intern kontrol 

3.9.19. I 2020 udarbejdede fællesforetagendet en handlingsplan med henblik på i 
2021 at gennemføre de resterende foranstaltninger vedrørende de 17 principper i 
Kommissionens ramme for intern kontrol. Grundet manglen på administrativt 
nøglepersonale (f.eks. en finans- og administrationschef og en chef for den interne 
revisionsfunktion) var der imidlertid adskillige vigtige foranstaltninger vedrørende 
intern kontrol, der ikke blev godkendt inden for handlingsplanens frister i 2021. Trods 
de enorme risici, som fællesforetagendet står med på grund af sit øgede budget, 
gennemførte det kun en forenklet årlig risikovurdering. Ved udgangen af 2021 havde 
fællesforetagendet hverken færdigudviklet en kontrol- og overvågningsstrategi eller en 
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forretningskontinuitets- og IT-sikkerhedsplan. Forsinkelsen af disse tiltag øgede 
risikoen vedrørende fællesforetagendets interne kontrol i 2021. 

Det nye centraliserede system til forvaltning af de deltagende staters 
finansielle bidrag 

3.9.20. I henhold til forordningen om Horisont Europa-rammeprogrammet og 
fællesforetagendet EuroHPC's nye oprettelsesforordning under den nye FFR for 2021-
2027 skal fællesforetagendet indføre et nyt system til central forvaltning af de 
finansielle bidrag fra dets deltagende stater (CMFC-systemet). 

3.9.21. Under det planlagte CMFC-system kan de enkelte deltagende stater vælge 
at betale fællesforetagenderne deres finansielle bidrag på projektniveau til 
støttemodtagere, der er etableret i disse stater. I overensstemmelse med EU's 
finansielle regler og konkurrenceregler har hver deltagende stat i denne proces også 
vetoret i alle spørgsmål vedrørende anvendelsen af dens egne nationale finansielle 
bidrag til fællesforetagenderne vedrørende ansøgere, der er etableret i denne stat. 
Dette gør det muligt for en deltagende stat på grundlag af nationale strategiske 
prioriteter at beslutte, om der skal ydes støtte til en national støttemodtager i 
forbindelse med et udvalgt og godkendt forsknings- og innovationsprojekt. 

3.9.22. Fællesforetagendet skal imidlertid afholde medfinansieringsbetalinger til 
alle de deltagende stater, der vælger at betro det deres finansielle bidrag. Det skal 
også forvalte og overvåge to forskellige processer med tilhørende administrative 
aftaler med de deltagende stater. Hver deltagende stats nationale 
finansieringsmyndighed skal indgå en aftale med fællesforetagendet, enten om at lade 
dette betale de nationale bidrag eller om at koordinere de nationale aftaler om 
betalingerne til støttemodtagerne og rapporteringen om bidrag. Ifølge 
fællesforetagendets tidsplan skal aftalerne undertegnes, før det i slutningen af 2022 
undertegner sine første standardtilskudsaftaler efter forslagsindkaldelser under den 
nye FFR. 

3.9.23. Vi bemærker, at behovet for yderligere ressourcer til at implementere det 
planlagte CMFC-system hverken er vurderet af Kommissionen eller medregnet i 
fællesforetagendets oprindelige overslag over de nødvendige personaleressourcer til 
gennemførelse af dets nye forsknings- og innovationsdagsorden. Kombineret med 
personalesituationen og manglen på IT-værktøjer og -støtte kan denne manglende 
planlægning i forbindelse med indførelsen af CMFC-systemet indvirke negativt på 
gennemførelsen af fællesforetagendets programmer og muligheden for at sikre 
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bidragene fra de andre medlemmer. Hvis den centrale forvaltning af de finansielle 
bidrag skal foretages manuelt, vil det være en meget personalekrævende opgave. 

Bemærkninger om andre forhold 

Fællesforetagendets personalesituation 

3.9.24. Fællesforetagendets allerede usikre personalesituation forværredes i 
2021 på grund af den øgede arbejdsbyrde, selv om antallet af ansatte steg fra 11 til 
15 i løbet af året. Under den nye FFR for 2021-2027 er EuroHPC blevet udvidet 
betydeligt med henblik på at sikre det en førerposition inden for innovativ højtydende 
databehandling og kvantecomputingteknologier. I henhold til den nye 
oprettelsesforordning fra juli 2021 skal fællesforetagendet gennemføre projekter for 
over 7 milliarder euro under den nye FFR for 2021-2027. Til dette formål skal det 
ansætte 39 ekstra medarbejdere senest i 2023. På grund af den forsinkede vedtagelse 
af den nye oprettelsesforordning kunne fællesforetagendet først iværksætte de 
nødvendige ansættelsesprocedurer i slutningen af 2021 og derfor ikke øge sit 
medarbejderantal i 2021. Eftersom fællesforetagendet kun havde 15 ansatte 
(4 midlertidigt ansatte og 11 kontraktansatte) ved udgangen af 2021, kan arbejdet med 
at ansætte nye medarbejdere give betydelige personalemæssige udfordringer oven i 
arbejdet med de nye administrative og operationelle processer, der skal fastlægges. 

3.9.25. Ved udgangen af 2021 forholdt det sig stadig således - som vi bemærkede 
i vores revisionsberetning for 2020127 - at ansvaret for to nøglestillinger (programleder 
og administrations- og finanschef) varetoges af én person, den ledende 
programansvarlige. Desuden havde fællesforetagendet endnu ikke iværksat en 
procedure med henblik på ansættelse af en administrations- og finanschef. Hertil 
kommer, at fællesforetagendet kun havde én erfaren projektansvarlig til at udarbejde 
og forvalte alle de store infrastrukturprojekter (vedrørende erhvervelse og installation 
af supercomputere) under den foregående og den nuværende FFR. En anden erfaren 
medarbejder forvaltede de løbende aktioner vedrørende Horisont 2020-indkaldelserne 
fra 2019-2021 og de nye indkaldelser af forslag under Horisont Europa. Manglen på 
nøglepersonale kan indvirke negativt på fællesforetagendets forretningskontinuitet og 
opfyldelsen af dets mål, navnlig i betragtning af den meget tekniske karakter af 

                                                      
127 Revisionsrettens årsberetning om EU-fællesforetagenderne for 2020, punkt 3.9.17. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2020/JUS_2020_DA.pdf
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infrastrukturprojekter vedrørende supercomputere og behovet for højt kvalificeret 
personale med meget specifik viden. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

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

År Revisionsrettens bemærkninger 
Korrigerende foranstaltninger 

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

2020 

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

I gang 

2020 

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

Afsluttet 
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År Revisionsrettens bemærkninger 
Korrigerende foranstaltninger 

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

2020 

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

I gang 

2020 

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

I gang 
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År Revisionsrettens bemærkninger 
Korrigerende foranstaltninger 

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

2020 

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

I gang 
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Fællesforetagendets svar 
Fællesforetagendet har taget Rettens beretning til efterretning. 
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3.10. Det europæiske 
fællesforetagende for ITER og 
fusionsenergiudvikling (F4E) 

Indledning 

3.10.1. Det europæiske fællesforetagende for den internationale termonukleare 
forsøgsreaktor (ITER) og fusionsenergiudvikling (F4E) blev i april 2007 oprettet for en 
periode på 35 år128. En af fællesforetagendets hovedopgaver er at levere Det 
Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) bidrag til Den Internationale 
Fusionsenergiorganisation for ITER (ITER-IO), der er ansvarlig for gennemførelsen af 
ITER-projektet. De vigtigste fusionsanlæg er beliggende i Cadarache i Frankrig, men 
fællesforetagendet ligger i Barcelona. 

3.10.2. Dets stiftende medlemmer er Euratom, repræsenteret ved 
Kommissionen, og Euratoms medlemsstater samt Det Forenede Kongerige og Schweiz, 
som indtil 2020 havde en samarbejdsaftale med Euratom. 

3.10.3. Tabel 3.10.1 viser fællesforetagendets nøgletal. 

Tabel 3.10.1 - Fællesforetagendets nøgletal 

 
Kilde: Data fra fællesforetagendet. 

                                                      
128 Rådets afgørelse (Euratom) 2007/198 af 27. marts 2007 om oprettelse af et europæisk 

fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det. 

2021 2020

Budget i nye betalingsbevillinger (millioner euro)  742,7 794,8

Budget i nye forpligtelsesbevillinger (millioner euro) 1 048,7 878,0

Disponibelt betalingsbudget (millioner euro) (1)  764,8 816,5

Disponibelt forpligtelsesbudget (millioner euro) (1) 1 069,9 885,7

Ansatte i alt pr. 31. december (2) 441 435

(1) Det disponible budget omfatter uudnyttede bevillinger fra tidligere år, som fællesforetagendet har genopført på 
det indeværende års budget, formålsbestemte indtægter og omfordelinger til det følgende år.
(2) Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.

https://fusionforenergy.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0198-20210101&qid=1651742516246&from=EN
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Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.10.4. Vores revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte 
substanstest af transaktioner hos fællesforetagendet og støttemodtagere og en 
vurdering af centrale kontroller i fællesforetagendets overvågnings- og 
kontrolsystemer. Resultaterne af dette arbejde blev suppleret med bevis opnået fra 
arbejde udført af andre revisorer og en analyse af oplysninger fra fællesforetagendets 
ledelse. 

I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores erklæring, af 
den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 159 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

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

Erklæring 
3.10.5. Vi har: 

a) revideret fællesforetagendet F4E's regnskaber, som omfatter 
årsregnskabet129 og beretningerne om budgetgennemførelsen130, for det 
regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, og 

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

                                                      
129 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

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

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.10.6. Det er vores opfattelse, at fællesforetagendet F4E's regnskaber for 
det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et 
retvisende billede af fællesforetagendet F4E's finansielle stilling pr. 31. december 
2021 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på 
nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets 
finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har 
fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, 
der anvendes i den offentlige sektor. 

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

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

3.10.7. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.10.8. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

Supplerende oplysninger 

3.10.9. Uden at drage erklæringen i punkt 3.10.6 og 3.10.8 i tvivl gør vi 
opmærksom på punkt 3.10.12 og 3.10.13, hvor vi påpeger, at fællesforetagendet 
F4E i sit årsregnskab for regnskabsåret 2021 oplyser et overslag på 
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18,3 milliarder euro (i 2021-priser) over de samlede omkostninger vedrørende 
opfyldelsen af sine leveringsforpligtelser med hensyn til ITER-projektet. Ændringer 
i de vigtigste antagelser bag beregningen af overslaget og risikoeksponeringen kan 
imidlertid føre til betydelige omkostningsstigninger og/eller yderligere forsinkelser 
i gennemførelsen af ITER-projektet. 

Andre forhold 

3.10.10. Uden at drage erklæringen i punkt 3.10.6 i tvivl gør vi opmærksom 
på, at Rusland er medlem af ITER-IO med forpligtelser til at levere flere 
komponenter til ITER-projektets anlægssted i Frankrig (Cadarache) og yde årlige 
bidrag til ITER-IO. Der er derfor en risiko for yderligere forsinkelser og øgede 
omkostninger i forbindelse med ITER-projektet. 

3.10.11. Bemærkningerne i det følgende rejser ikke tvivl om vores erklæring. 

Bemærkninger om overslaget over omkostningerne ved 
afslutningen vedrørende ITER 

3.10.12. Fællesforetagendet beregner løbende et overslag over de samlede 
omkostninger vedrørende opfyldelsen af sine leveringsforpligtelser med hensyn til 
ITER-projektet, det såkaldte overslag over omkostningerne ved afslutningen (EaC). 
Overslaget dækker omkostningerne til anlægs- og driftsfasen indtil 2035 og 
omkostningerne til dekommissionering- og deaktiveringsfasen indtil 2042. Ved 
udgangen af 2021 beregnede fællesforetagendet disse samlede omkostninger til 
18,3 milliarder euro (i 2021-priser). Dette beløb er summen af de samlede afholdte 
betalinger ved udgangen af 2021-8, 3 milliarder euro - og de anslåede fremtidige 
betalinger - beregnet til 10 623 millioner euro (i 2021-priser). 

3.10.13. Ændringer i de vigtigste antagelser bag beregningen af overslaget og i 
risikoeksponeringen kan imidlertid føre til yderligere omkostningsstigninger og 
projektforsinkelser. Hvad angår 2021 kan følgende få væsentlig effekt på overslaget 
over omkostningerne ved afslutningen: 

o Nyt grundscenario for ITER-projektet: Overslaget er baseret på det grundscenario 
for ITER-projektet, der blev godkendt af ITER-Rådet i november 2016. ITER-Rådet 
agter imidlertid i første kvartal af 2023 at vedtage et nyt grundscenario, som 
forventes at indebære en væsentlig ændring af den tidligste dato for en teknisk 
opnåelig gennemførelse og dermed få væsentlig effekt på overslaget. 
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o Nukleare sikkerhedskrav: Den franske atomsikkerhedsmyndighed (ASN) har 
endelig myndighed til at godkende eventuelle fremtidige designændringer med 
betydning for overholdelsen af nukleare sikkerhedskrav. Fællesforetagendet 
anmodede i begyndelsen af 2021 formelt ASN om at godkende det nye 
svejsedesign og den nye svejseteknologi, der ønskes anvendt til at samle 
komponenterne i tokamakgraven, da dette er en irreversibel proces. Først i januar 
2022 anmodede ASN fællesforetagendet om yderligere oplysninger med henblik 
på at færdiggøre sin analyse. Indhentelse af ASN-godkendelser er en del af ITER-
IO's normale procedure vedrørende samlearbejde, men der kan opstå forsinkelser 
på flere måneder, som påvirker overslaget. 

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

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle 
rigtighed 

Fællesforetagendets arbejdsgiverbidrag til EU-pensionsordningen 

3.10.14. Siden januar 2016 har fællesforetagender, som kun delvis finansieres 
over EU-budgettet, skullet betale den del af arbejdsgiverbidraget til EU-
pensionsordningen, som svarer til forskellen mellem deres indtægter uden EU-
tilskuddet og deres samlede indtægter131. Da Kommissionen hverken har taget højde 
for disse udgifter i fællesforetagendets budgetter eller formelt har anmodet om 
betalingerne, har F4E endnu ikke betalt sådanne bidrag. 

3.10.15. Ifølge den vejledning til fællesforetagenderne, hvor Kommissionen 
meddeler sin holdning til vores revisionsresultat, skal Kommissionens Kontor for 
Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder beregne hvert 
fællesforetagendes arbejdsgiverbidrag til EU-pensionsordningen som en procentdel af 
ikke-EU-delen af fællesforetagendets samlede indtægter, herunder ikke-EU-indtægter 
til dækning af aktionsudgifter132. For F4E er satsen beregnet til 21,6 % for perioden 
                                                      
131 Artikel 83a i forordning nr. 31 (EØF), nr. 11 (Euratom) om vedtægten for tjenestemænd og 

om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og 
Det Europæiske Atomenergifællesskab. 

132 Af forenklingshensyn har Kommissionen foreslået, at et fællesforetagendes 
arbejdsgiverbidrag til pensionsordningen i hele dets levetid beregnes ved hjælp af en enkelt 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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2017-2020, svarende til ca. 5,8 millioner euro, og 19,8 % for 2021, svarende til ca. 
1,5 millioner euro. Denne vejlednings indtægtsbaserede metode til beregning af et 
fællesforetagendes arbejdsgiverbidrag til EU-budgettet bygger kun på de relevante 
bestemmelser i personalevedtægten133. F4E's vedtægter134 fastsætter imidlertid, at de 
årlige medlemskontingenters samlede beløb ikke må være større end 10 % af 
fællesforetagendets årlige administrationsomkostninger, hvilket ville være ca. 
740 013 euro pr. år (baseret på tal for 2021). Det forhold, at disse forskellige 
bestemmelser gælder på samme tid, kan føre til, at fællesforetagendets 
arbejdsgiverbidrag beregnes efter forskellige fortolkninger med forskellig finansiel 
effekt. 

Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

3.10.16. I 2021 foretog fællesforetagendet ændringer i sin organisatoriske 
struktur, navnlig i projektforvaltningsstrukturen vedrørende Antennas-programmet. 

3.10.17. I 2020 og 2021 var de fleste af fællesforetagendets kritiske 
aktivitetsområder omfattet af de regelmæssige årlige vurderinger, der foretages af 
eksterne eksperter, og af intensive interne revisioner. Gennemførelsen af afhjælpende 
foranstaltninger for at adressere risici identificeret i revisioner og vurderinger øgede 
den administrative byrde, men det kunne ikke konstateres med sikkerhed, at de ekstra 
kontroller var effektive og forbedrede systemet. 

3.10.18. I november 2021 strejkede F4E's personale. Ifølge interne og eksterne 
ledelsesvurderinger og adskillige interne spørgeundersøgelser var hovedårsagerne til 
det forringede arbejdsmiljø i fællesforetagendet mangler i den øverste ledelse (f.eks. 
ugennemsigtig og dysfunktionel beslutningstagning og mangelfuld social dialog). Den 
uforholdsmæssigt store anvendelse af eksternt personale var endvidere en kilde til 
udfordringer og risici for arbejdsmiljøet, hvilket blev bekræftet af fællesforetagendets 
personalerepræsentanter og disses formelle breve til de ansvarlige kommissærer. 

                                                      
procentsats, der fastsættes på grundlag af EU's og de øvrige medlemmers respektive bidrag 
i henhold til den relevante retsakt. 

133 Artikel 83a i forordning nr. 31 (EØF), nr. 11 (Euratom) om vedtægten for tjenestemænd og 
om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og 
Det Europæiske Atomenergifællesskab. 

134 Artikel 12 i F4E's vedtægter, knyttet som bilag til dets oprettelsesforordning, og artikel 2 og 
3 i bilag II til vedtægterne. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0198-20210101&qid=1651742516246&from=EN
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Kommissionen (GD ENER) har i sit svar på brevene oplyst, at den årlige vurdering af F4E 
i 2022 udelukkende vil fokusere på personaleforvaltning, og opfordret F4E til at 
anvende en 360-graders ledelsesvurdering i ledelsesgruppen. 

3.10.19. Som reaktion på situationen iværksatte fællesforetagendet adskillige 
foranstaltninger for at forbedre arbejdsmiljøet og personalets trivsel. Disse blev 
integreret i en forandringsdagsorden, der havde fokus på problemer med for store 
arbejdsbyrder, dårligt arbejdsmiljø og manglende kommunikation fra ledelsen om de 
planlagte organisatoriske ændringer. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

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

År Revisionsrettens bemærkninger 
Korrigerende foranstaltninger 

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

2019 

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

I gang 

2019 

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

Ikke igangsat 

2020 

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

I gang 
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År Revisionsrettens bemærkninger 
Korrigerende foranstaltninger 

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

2020 

I modsætning til ABAC-workflowet kan fællesforetagendets applikation "Deviations 
Amendments and Contract Changes" ikke dokumentere, at ansatte havde forstået 
indholdet af et dokument korrekt og indvilligede i at undertegne det med deres personlige 
underskrift. 

Afsluttet 

2020 

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

Afsluttet 



155 

Det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (F4E) 

 

År Revisionsrettens bemærkninger 
Korrigerende foranstaltninger 

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

2020 

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

Afsluttet 

2020 

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

Afsluttet 
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År Revisionsrettens bemærkninger 
Korrigerende foranstaltninger 

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

2020 

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

Afsluttet 

2020 

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

Afsluttet 

2020 

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

Afsluttet 

2020 

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

Ikke relevant 



157 

Det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (F4E) 

Fællesforetagendets svar 
3.10.9  

Se svaret til punkt 3.10.13. 

3.10.10  

F4E følger situationen nøje. Det fremgår, at Rusland vil gøre sit yderste for at finde en løsning 
på sit bidrag til ITER, både i naturalier og penge. Den potentielle indvirkning på tidsplanen og 
omkostningerne kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt. 

3.10.13 

Alle tre udpegede områder er fortsat forbundet med både tidsmæssige og 
omkostningsmæssige risici, som styres aktivt af F4E. Alle ændringer i risikoen spores og 
meddeles til F4E's bestyrelse.  Der er stadig risiko for yderligere forsinkelser i forbindelse med 
vanskelighederne knyttet til svejsningen af vakuumbeholderafsnittene, som er uden for 
toleranceområderne. Dette gælder navnlig forsinkelsen i de nationale sikkerhedsmyndigheders 
ophævelse af stoppet for svejsearbejdet, og forsinkelsen i selve svejsearbejdet, hvis der ikke 
foretages en forsvarlig reparation. Med hensyn til Hot Cell (HC) arbejder F4E sammen med 
Kommissionen i øjeblikket på at reducere kravene og specifikationerne for HC-bygningerne så 
meget, det er acceptabelt. Omkostningerne kendes først tilstrækkeligt nøjagtigt (klasse 3), når 
det foreløbige design er færdigt.  

3.10.14 

F4E har ikke bidraget til EU's pensionsordning siden 2016, da det er blevet antaget, at kravet 
om at bidrage kun gælder for EU-organer, der finansieres gennem gebyrer eller bidrag fra den 
private sektor. 

3.10.15 

F4E beregner størrelsen af arbejdsgiverens bidrag til pensionsordningen på grundlag af 
retningslinjerne fra GD Budget og efter høring af GD Budget og GD Energi.  

3.10.16 

Gennemførelsen af en projektorienteret matrixorganisation blev indledt i 2011 som reaktion 
på kravene fra Rådet for Konkurrenceevne. Organisationen har i løbet af det seneste årti 
udviklet sig med den yderligere udvidelse af matrixstrukturen i 2016 og oprettelsen af 
afdelingerne for projektstyring, kommercielle tjenester og ITER-levering. I 2019 blev 
matrixstrukturen konsolideret og optimeret med indførelsen af funktionerne forretningsleder, 
projektleder og programleder. F4E's bestyrelse har nedsat en arbejdsgruppe, som skal 



158 

Det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (F4E) 

 

analysere den mulige optimering af den organisatoriske struktur, der skal forelægges for F4E's 
nye direktør til overvejelse.  

3.10.17  

Siden 2015 har F4E gennemført 711 foranstaltninger på foranledning af interne revisioner (IAC 
og IAS), eksterne revisorer (ECA) og foranstaltninger som reaktion på bestyrelsens årlige 
vurdering. Dette har i de fleste tilfælde betydet yderligere og mere komplekse kontroller, men 
altid som reaktion på henstillingerne fra de uafhængige sikkerhedsleverandører. Desuden er 
det interne kontrolsystem og gennemførelsen af henstillinger altid blevet overvåget af F4E's 
revisionsudvalg på bestyrelsens vegne. Nærmere oplysninger om systemet og dets elementer 
findes i den nuværende interne kontrolstrategi, der blev forelagt revisionsudvalget i juni 2021. 

Den styrkede overvågning af gennemførelsen af revisions- og vurderingshenstillingerne sker 
ved at integrere den i RAPID-værktøjet, der blev indført i 2014. RAPID centraliserer 
opfølgningen af alle henstillinger fra de forskellige sikkerhedsleverandører for at undgå 
dobbeltarbejde og modstridende krav. 

Den forbedrede koordinering og reaktion på henstillinger og bemærkninger fra de forskellige 
sikkerhedsleverandører har bevirket, at antallet af "igangværende" henstillinger og 
foranstaltninger er faldet betydeligt i årenes løb. Dette viser, at der er gjort fremskridt med det 
interne kontrolsystems funktion og modenhed. Forbedringsforanstaltningerne overvåges også 
af F4E's styringskomité for forbedring, som blev indført i 2016 med det formål at udvikle 
sammenhængende og koordinerede forbedringsinitiativer og optimering.  

3.10.19  

Det er vigtigt at fremhæve, at det nye i vores omstillingsbestræbelser er helhedstilgangen til 
de nødvendige ændringer. 
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Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Mihails Kozlovs, medlem af Revisionsretten, i 
Luxembourg på mødet den 20. september 2022. 

På Revisionsrettens vegne 

 
Klaus-Heiner Lehne 

Formand 
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Forkortelser 
 

  

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

ASN Den franske atomsikkerhedsmyndighed 

BBI Fællesforetagendet for biobaserede industrier  

BCB Fællesforetagendet for brændselsceller og brint  

CA Fællesforetagendet for ren luftfart  

CAS Kommissionens GD RTD's fælles revisionstjeneste 

CBE Fællesforetagendet for et cirkulært biobaseret Europa 

CEF Connecting Europe-faciliteten 

CH Fællesforetagendet for ren brint 

CS Fællesforetagendet Clean Sky 

ECCC Det Europæiske Kompetencecenter for Cybersikkerhed  

ECSEL Fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for 
europæisk lederskab  

ENIAC European Nanoelectronics Initiative Advisory Council 

EPPO Den Europæiske Anklagemyndighed 

EU-Rail Fællesforetagendet for Europas jernbaner 

Euratom Det Europæiske Atomenergifællesskab 

EuroHPC Fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling  

F4E Fællesforetagendet Fusion for Energy  

FFR Flerårig finansiel ramme 

FTE Fuldtidsækvivalent 

GD CNECT  Kommissionens Generaldirektorat for Kommunikationsnet, 
Indhold og Teknologi 

GD ENER Kommissionens Generaldirektorat for Energi 

GD MOVE Kommissionens Generaldirektorat for Mobilitet og Transport 

GD RTD  Kommissionens Generaldirektorat for Forskning og Innovation 



161 

 

GH 
Fællesforetagendet Global Health (efterfølger til partnerskabet 
mellem de europæiske lande og udviklingslandene vedrørende 
kliniske forsøg 3) 

IHI Fællesforetagendet for initiativet om innovativ sundhed 

IKOP Bidrag i naturalier til operationelle aktiviteter 

IKAA Bidrag i naturalier til supplerende aktiviteter 

IMI Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 

ISA'er IFAC's internationale standarder om revision 

ISSAI'er 
Internationale standarder for overordnede revisionsorganer, 
udarbejdet af International Organization of Supreme Audit 
Institutions (INTOSAI) 

ITER International termonuklear forsøgsreaktor 

ITER-IO Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER 

KDT Fællesforetagendet for centrale digitale teknologier  

OLAF Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig 

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

S2R Fællesforetagendet Shift2Rail (det europæiske jernbaneinitiativ)  

SESAR Fællesforetagendet for forskning i lufttrafikstyring i det fælles 
europæiske luftrum  

SNS Fællesforetagendet for intelligente net og tjenester  

TEN-T Programmet vedrørende det transeuropæiske transportnet 

TEUF Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
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