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Gemeenschappelijke ondernemingen: auditors geven goede
punten aan de publiek-private partnerschappen van de EU
De Europese Rekenkamer (ERK) heeft haar goedkeuring gehecht aan de rekeningen voor 2020
en de onderliggende verrichtingen van alle gemeenschappelijke ondernemingen (GO’s) van de
EU — de publiek-private partnerschappen van de EU met het bedrijfsleven en
onderzoeksgroepen. In het zevende jaar van hun tienjarige looptijd hebben de meeste GO’s al
ongeveer twee derde van hun activiteiten uitgevoerd in het kader van Horizon 2020, het
kaderprogramma van de EU voor de financiering van onderzoek en technologische ontwikkeling.
De auditors wijzen er ook op dat de GO’s synergieën hebben benut om de bedrijfscontinuïteit
tijdens de COVID-19-pandemie te handhaven en de mogelijke impact ervan op hun
dienstverlening te beperken.
Om onderzoeks- en innovatieactiviteiten op hun specifieke gebieden uit te voeren, beheren de
acht gemeenschappelijke ondernemingen van de EU die actief zijn in het kader van Horizon 2020
in totaal 19,7 miljard EUR aan financiële middelen. Deze zijn afkomstig uit kasmiddelen die door
de Europese Commissie worden verstrekt via haar programma’s voor onderzoek en innovatie, en
uit bijdragen in natura en andere financiële bijdragen van private partners, deelnemende landen
en intergouvernementele organisaties. Deze GO’s maken voornamelijk gebruik van oproepen tot
het indienen van voorstellen om de beste projecten te selecteren voor financiering. Fusion for
Energy, de gemeenschappelijke onderneming die actief is in het kader van Euratom, beschikt over
een geraamde begroting van ongeveer 15 miljard EUR om het Europese deel van de uitvoering van
het ITER-project voor kernfusie in Frankrijk te financieren. Deze begroting omvat de nucleaire
exploitatiekosten in de periode 2028-2035. In februari 2021 keurde de Raad van de EU ongeveer
5,6 miljard EUR goed als bijdrage van Euratom aan Fusion for Energy voor de
begrotingscyclus 2021-2027.
Zoals elk jaar hebben de auditors de financiële situatie van alle GO’s in 2020 onderzocht. Zij stelden
vast dat hun rekeningen betrouwbaar waren volgens de internationale boekhoudregels en dat de
onderliggende betalings- en ontvangstenverrichtingen geen materiële fouten vertoonden.
“Hoewel verschillende aspecten verder kunnen worden verbeterd, bevestigt onze controle voor
2020 dat het financieel en nalevingsbeheer van de gemeenschappelijke ondernemingen gezond is”,
aldus Ildikó Gáll-Pelcz, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de
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controle. “Wij nemen er met tevredenheid nota van dat de GO’s hun werkzaamheden hebben
aangepast aan de beperkingen die de pandemie met zich meebrengt, zonder grote gevolgen voor
activiteiten en resultaten, dankzij onderlinge synergieën.”
De auditors hebben evenwel geconstateerd dat er op verschillende punten verbetering nodig is:
zo waren interne controles over het algemeen weliswaar doeltreffend, maar troffen ze
tekortkomingen aan in de jaarlijkse planning van betalingen en in lokale IT-systemen. Uit de
controleresultaten voor subsidiebetalingen bleek ook dat personeelskosten de belangrijkste bron
van fouten zijn; dit wijst erop dat de desbetreffende regels en procedures voor deze kosten verder
moeten worden gestroomlijnd als voorwaarde voor toekomstige kaderprogramma’s voor
onderzoek. In sommige gevallen bestaat bovendien het risico dat ontoereikende personele
middelen negatieve gevolgen hebben voor de algehele prestaties van de GO’s, zoals het geringe
behoud van sleutelcompetenties, onduidelijke verantwoordingskanalen en een lagere efficiëntie
van het personeel.
De auditors hebben het uitvoeringspercentage van de activiteiten van de GO’s gecontroleerd en
schatten dat zij eind 2020 al 88 % van de geplande Horizon 2020-subsidieovereenkomsten hadden
ondertekend en ongeveer 62 % van de streefdoelen inzake bijdragen van hun leden voor H2020activiteiten hadden uitgevoerd. Er zijn echter aanzienlijke verschillen in de mate waarin de GO’s
resultaten hebben geboekt, afhankelijk van de aard van het onderzoeksgebied, de uiteenlopende
duur van de projecten en de operabiliteit ervan. De activiteiten die zijn vastgesteld in het
MFK 2007-2013 en onder het zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische
ontwikkeling en het programma voor het trans-Europees vervoersnetwerk vallen, waren bijna
volledig uitgevoerd.
Tot slot waren de auditors positief gestemd over het feit dat alle GO’s corrigerende maatregelen
hadden genomen om gevolg te geven aan de controleopmerkingen van voorgaande jaren. Zij
merkten met name op dat Fusion for Energy de kwaliteit van de door haar verstrekte informatie in
de jaarrekening 2020 aanzienlijk heeft verbeterd, met name door een raming te geven van de
totale kosten in euro voor het vervullen van haar leveringsverplichtingen voor het ITER-project
voor kernfusie (18 miljard EUR). Zij hebben echter ook de aandacht gevestigd op het feit dat elke
wijziging in belangrijke aannames met betrekking tot de raming en de risicoblootstelling kan leiden
tot aanzienlijke kostenstijgingen en verdere vertragingen bij de uitvoering van het ITER-project.
Het samenvattend document “De controle 2020 van de gemeenschappelijke ondernemingen van
de EU in het kort” en de nadere bijzonderheden over elke GO zijn in het Engels beschikbaar op de
website van de ERK; andere talen volgen binnenkort.
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