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Luxemburg, 12 november 2020 

Controleurs keuren de rekeningen over 2019 van alle 
gemeenschappelijke ondernemingen van de EU goed 

De Europese Rekenkamer (ERK) heeft voor alle gemeenschappelijke ondernemingen (GO’s) van 
de EU — de publiek-private partnerschappen tussen de EU en de industrie, onderzoeksgroepen, 
internationale organisaties en lidstaten — een goedkeurend oordeel afgegeven over hun 
rekeningen en financiële verrichtingen. Net als in voorgaande jaren vestigen de controleurs 
echter opnieuw de aandacht op de GO Fusion for Energy (F4E), voornamelijk vanwege het risico 
op verdere kostenstijgingen en vertragingen bij de uitvoering van het project inzake de 
internationale thermonucleaire experimentele reactor (ITER). 

“De toegevoegde waarde van gemeenschappelijke ondernemingen is dat de EU, de particuliere 
industrie en onderzoeksgroepen partners zijn in het algemeen belang. Dit zorgt voor innovatie en 
economische groei”, aldus Ildikó Gáll-Pelcz, het lid van de Europese Rekenkamer dat 
verantwoordelijk is voor de controle. “Uit onze controle voor 2019 blijkt dat hun financieel beheer 
gezond is, hoewel verschillende aspecten verder kunnen worden verbeterd, zoals het beheer van 
aanbestedingen, subsidiebetalingen en personele middelen.”  

Gemeenschappelijke ondernemingen (GO’s) zijn opgericht om onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten uit te voeren op de specifieke gebieden die hun door de Raad zijn 
toegewezen. Zij maken voornamelijk gebruik van oproepen tot het indienen van voorstellen om de 
beste projecten te selecteren voor financiering. De Europese Commissie is het publieke lid van de 
gemeenschappelijke ondernemingen en vertegenwoordigt de EU; in 2019 droeg zij ongeveer 
1,9 miljard EUR bij voor de onderzoeks- en innovatieactiviteiten van de GO’s. Tot de particuliere 
partners behoren de industrie, diverse onderzoeksgroepen en internationale organisaties. Zij 
leveren voornamelijk bijdragen in natura door de activiteiten van de GO’s uit te voeren, waarin zij 
hun eigen financiële en personele middelen, activa en technologieën investeren. 

De controleurs hebben de rekeningen over 2019 van alle GO’s goedgekeurd, wat betekent dat de 
rekeningen hun financiële situatie op betrouwbare wijze weergeven en dat er ten aanzien van de 
boekhoudregels geen materiële fouten zijn in hun betalings- en ontvangstenverrichtingen. De 
controleurs constateerden echter verschillende zaken die verbetering behoeven: hoewel de 
internebeheersingsmaatregelen met betrekking tot betalingen over het algemeen doeltreffend 
waren en ervoor zorgden dat het foutenpercentage onder de materialiteitsdrempel van 2 % bleef, 
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vertoonden de procedures inzake aanbestedingen, subsidiebetalingen en aanwerving van 
meerdere GO's bijvoorbeeld nog steeds tekortkomingen. 

De controleurs controleerden ook het uitvoeringspercentage van de activiteiten van de GO’s. De 
activiteiten in het kader van het zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische 
ontwikkeling (KP7) en het trans-Europees vervoersnetwerkprogramma (TEN-T), die in de EU-
begrotingscyclus 2007-2013 (MFK) werden vastgesteld, bevinden zich in de afsluitingsfase. Volgens 
de controleurs is een groot deel van de projecten uitgevoerd en is een groot deel van de bijdragen 
van de particuliere partners geleverd (90 % van de in de oprichtingsverordeningen van de GO’s 
bepaalde streefdoelen). Daarentegen haalden sommige GO’s in het kader van Horizon 2020 
(H2020) hun streefdoelen niet. Hoewel deze GO's meestal een geplande levensduur van tien jaar 
(2014-2024) hebben, stelden de controleurs vast dat tot dusver gemiddeld slechts 51 % van de 
H2020- en de daarmee samenhangende aanvullende activiteiten was uitgevoerd. Daarentegen 
hadden de GO’s die zich met deze H2020-activiteiten bezighouden de meeste procedures voor 
oproepen afgerond en hadden zij eind 2019 al contracten gegund en/of ondertekend voor 
gemiddeld 78 % van hun geplande activiteiten. 

Ten slotte waarschuwen de controleurs met betrekking tot de GO “Fusion for Energy” (F4E) dit jaar 
opnieuw dat er een risico bestaat dat de bijdrage van de EU aan het ITER-project voor kernfusie in 
Cadarache (Frankrijk) te lijden heeft onder verdere kostenstijgingen en vertragingen bij de 
uitvoering in vergelijking met het huidige goedgekeurde basisscenario, en vestigen zij de aandacht 
op de gevolgen die de terugtrekking van het VK uit de Unie na 2020 zou kunnen hebben. Bovendien 
komt volgens de controleurs door tekortkomingen op het gebied van planning van aanbestedingen 
en personeels- en projectbeheer van F4E de operationele doeltreffendheid ervan in het gedrang.  

Achtergrondinformatie 

De meeste GO’s van de EU zijn in Brussel gevestigd, met uitzondering van F4E, die in Barcelona is 
gevestigd en EuroHPC, die zich in Luxemburg bevindt en waarvan de rekeningen in 2019 niet zijn 
gecontroleerd, maar voor het begrotingsjaar 2020 wel zullen worden gecontroleerd.  

 

F4E Ontwikkeling van fusie-energie 
BBI Biogebaseerde industrieën 
CS — Clean Sky Schone luchtvaarttechnologieën 
IMI Initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen 
FCH Brandstofcellen en waterstof 
Sesar Realisering van het Europese nieuwe generatie systeem voor 

l h k b h  Ecsel Elektronische componenten en systemen voor Europees 
l d h  S2R Shift2Rail innovatieve spoorproductoplossingen 

EuroHPC Ontwikkeling van een Europees supercomputing-ecosysteem 
 ldkl   
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Het samenvattend document “De controle 2019 van de gemeenschappelijke ondernemingen van 
de EU in het kort” en de nadere bijzonderheden over elke GO zijn in 23 EU-talen beschikbaar op 
de website van de ERK (eca.europa.eu).  
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