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Persbericht 
Luxemburg, 12 november 2018 

 
 

Gemeenschappelijke ondernemingen voor onderzoek van 
de EU: goedkeurend oordeel voor allemaal op één na, 
aldus controleurs 
De Europese Rekenkamer heeft de rekeningen over 2017 van alle gemeenschappelijke 
ondernemingen van de EU goedgekeurd en heeft goedkeurende oordelen afgegeven over de 
financiële verrichtingen van alle ondernemingen op één na. In het geval van Ecsel, de 
gemeenschappelijke onderneming die zich bezighoudt met elektronische componenten en 
systemen, troffen de controleurs kwesties aan die – in sommige gevallen – de doeltreffende 
werking van internebeheersingsmaatregelen in de weg stond. 

Vandaag publiceren de controleurs de jaarverslagen over de acht gemeenschappelijke 
ondernemingen voor onderzoek van de EU, alsmede een samenvatting van de controleresultaten. 
Gemeenschappelijke ondernemingen zijn publiek-private partnerschappen van de EU met het 
bedrijfsleven, onderzoeksgroepen en de lidstaten Gemeenschappelijke ondernemingen hebben circa 
700 personeelsleden in dienst en spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van specifieke 
onderdelen van het EU-onderzoeksbeleid. De totale begroting 2017 van de gemeenschappelijke 
ondernemingen bedroeg 2,1 miljard EUR, ofwel ongeveer 2 % van de totale EU-begroting. Hun 
partners uit het bedrijfsleven en de onderzoeksector leveren bijdragen in natura door hun 
operationele activiteiten uit te voeren en door middel van bijdragen in contanten in hun 
administratieve en operationele kosten. 

“Gemeenschappelijke ondernemingen zijn belangrijke mechanismen voor baanbrekend onderzoek en 
grensverleggende innovatie in de EU, omdat ze proberen het wereldwijde concurrentievermogen van 
de Europese industrie te helpen waarborgen,” aldus Ildiko Gall-Pelcz, het lid van de Europese 
Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle. “Onze controle voor 2017 bevestigde de 
positieve resultaten die in voorgaande jaren werden gerapporteerd. We onderstrepen echter enkele 
zaken die verdere aandacht vereisen en geven aan op welke terreinen ruimte is voor verbetering op 
het gebied van financieel en begrotingsbeheer, interne beheersing, het mobiliseren van bijdragen van 
partners uit het bedrijfsleven en de onderzoeksector en de evaluaties van de Europese Commissie”. 

http://www.eca.europa.eu/
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De controleurs hebben de rekeningen van alle acht gemeenschappelijke ondernemingen goedgekeurd 
als zijnde betrouwbaar. Verder gaven ze goedkeurende oordelen af over de ontvangsten- en 
betalingsverrichtingen voor alle gemeenschappelijke ondernemingen behalve Ecsel, waarvoor de 
controleurs – evenals verleden jaar – een controleoordeel met beperking over haar betalingen 
afgaven. Ze wezen met name op problemen met haar interne beheersing, waardoor ze geen 
zekerheid konden verschaffen over de vraag of de betalingen die Ecsel verrichtte in het kader van het 
vorige kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (KP7) in overeenstemming waren met de regels. 
Deze kwesties zijn echter niet van invloed op de betalingen voor het huidige programma (Horizon 
2020) en zullen bijgevolg geleidelijk worden opgelost. 

De controleurs vestigen ook de aandacht op de bijdrage van de EU aan het kernfusieproject ITER, 
waarbij het risico bestaat op aanzienlijke kostenstijgingen van 82 % ten opzichte van het eerder 
goedgekeurde bedrag van 6,6 miljard EUR en een vertraging van 15 jaar ten opzichte van de 
oorspronkelijke planning. Ze troffen verder tekortkomingen aan in de begrotingsplanning van de 
gemeenschappelijke onderneming. 

De interne beheersing van betalingen was volgens de controleurs in het algemeen doeltreffend en 
zorgde ervoor dat het foutenpercentage onder de materialiteitsdrempel van 2 % bleef, maar bij 
verschillende ondernemingen bestonden nog tekortkomingen in het kader voor interne beheersing en 
monitoring en op het gebied van aanbesteding-, subsidie- en aanwervingsprocedures. 

Wat betreft de afsluiting van KP7 bereikten de gemeenschappelijke ondernemingen een hoog niveau 
van uitvoering van de begroting (87 %). De uitvoering van de begroting van Horizon 2020 is echter 
vertraagd: halverwege het programma is slechts 23 % uitgevoerd. 

Een van de belangrijkste doelstellingen van de gemeenschappelijke ondernemingen is om bijdragen 
van particuliere leden afkomstig uit de industrie en de onderzoeksector te mobiliseren; hierin ligt de 
toegevoegde waarde ervan. Voor sommige gemeenschappelijke ondernemingen betreft het 
hefboomeffect van hun partners uit de industrie hoofdzakelijk bijdragen aan activiteiten buiten het 
werkprogramma van de gemeenschappelijke onderneming, die niet onder het mandaat van de 
controleurs vallen. Met betrekking tot de gemeenschappelijke onderneming op het gebied van 
biogebaseerde industrieën waarschuwen de controleurs voor het hoge risico dat het bedrijfsleven aan 
het eind van het programma niet zijn minimale operationele bijdragen in contanten zal hebben 
betaald. 

Noot voor de redactie 

De Europese Commissie is het publieke lid van de gemeenschappelijke ondernemingen en 
vertegenwoordigt de EU. De particuliere leden omvatten verschillende partners uit het bedrijfsleven 
en de onderzoeksector. Alle gemeenschappelijke ondernemingen bestaan uit twee deelnemende 
partijen (bilateraal), namelijk de Europese Commissie en partners uit het bedrijfsleven of de 
onderzoeksector, behalve Ecsel, die uit drie deelnemende partijen bestaat (trilateraal), waaronder 
ook de lidstaten. 

Alle gemeenschappelijke ondernemingen van de EU zijn in Brussel gevestigd, behalve F4E, waarvan 
het kantoor in Barcelona staat. 

F4E Ontwikkeling van fusie-energie 

BBI Biogebaseerde industrieën 

CS – Clean Sky Schone luchtvaarttechnologieën 
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IMI Initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen 

FCH Brandstofcellen en waterstof 

Sesar Single European Sky Air Traffic Management Research 

Ecsel Elektronische componenten en systemen voor Europees 
leiderschap 

S2R Shift2Rail innovatieve spoorproductoplossingen 

Een samenvatting van de resultaten van de jaarlijkse controle 2017 door de ERK van de Europese 
gemeenschappelijke ondernemingen voor onderzoek en de verslagen over elk ervan zijn beschikbaar 
op de website van de ERK (eca.europa.eu) in het Engels; andere talen volgen te zijner tijd. 

 

https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/ecadefault.aspx

