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Acroniemen 
De lijst acroniemen bevat ook de agentschappen en andere organen van de EU die in 
dit verslag aan de orde komen. 

Acroniem Volledige naam 

Artemis 
De Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor de 
tenuitvoerlegging van het gezamenlijk technologie-initiatief 
inzake ingebedde computersystemen 

BBI De Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën  

CEF Connecting Europe Facility 

CFS Certificaat betreffende de financiële staten  

COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission 

CS De Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 

DG RTD  Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie 

EA Uitvoerend agentschap (Executive Agency)  

EASA Het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de 
luchtvaart 

Ecsel De Gemeenschappelijke Onderneming elektronische 
componenten en systemen  

EIT  Het Europees Instituut voor innovatie en technologie  

Eniac De adviesraad van het Europese nano-elektronica-initiatief 

EU Europese Unie 

EUAN Netwerk van agentschappen van de Europese Unie (European 
Union Agencies’ Network) 

Euratom Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 

EuroHPC De Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-
performance computing  

EVM Systeem voor het monitoren van de voortgang van activiteiten 
(Earned Value Management, “beheer van de verworven waarde”) 

F4E De Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de 
ontwikkeling van fusie-energie (Fusion for Energy)  

FCH De Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en 
waterstof  
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Acroniem Volledige naam 

GAD Gemeenschappelijke auditdienst van DG RTD van de Commissie 

GERD Bruto binnenlandse uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling 
(Gross Domestic Expenditure on Research and Development) 

GND Gedetacheerd nationaal deskundige 

GO Gemeenschappelijke onderneming 

H2020 Horizon 2020 — het kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020) 

ICF Het internecontrolekader 2017 van de Commissie (Internal 
Control Framework) 

IFAC International Federation of Accountants  

IKAA Bijdragen in natura voor aanvullende activiteiten (In-kind 
contributions for Additional Activities) 

IKOP Bijdragen in natura voor operationele activiteiten (In-kind 
contributions for Operational Activities) 

IMI De Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief inzake 
innovatieve geneesmiddelen 

INTOSAI De internationale organisatie van hoge controle-instanties 
(International Organization of Supreme Audit Institutions) 

ISA’s De internationale controlestandaarden van IFAC (International 
Standards on Auditing) 

ISSAI’s De internationale standaarden van hoge controle-instanties van 
INTOSAI (International Standards of Supreme Audit Institutions) 

ITER Internationale thermonucleaire experimentele reactor 

KP7 Zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische 
ontwikkeling (2007-2013) 

MFK Meerjarig financieel kader 

MUS Selectie op geldwaarde (Monetary Unit Sampling) 

NFI Nationale financieringsinstantie 

PMO Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele 
rechten 

S2R De Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (Europees 
spoorweginitiatief)  
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Acroniem Volledige naam 

Sesar De Gemeenschappelijke Onderneming voor de realisering van het 
Europese nieuwe generatie systeem voor luchtverkeersbeheer  

TEN-T Trans-Europees vervoersnetwerkprogramma 

VWEU Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
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Samenvatting 
I Voor het op 31 december 2019 afgesloten begrotingsjaar hebben we een 
(goedkeurend) controleoordeel zonder beperking gepubliceerd over de 
betrouwbaarheid van de rekeningen van alle gemeenschappelijke ondernemingen 
(GO’s). Evenals in voorgaande jaren bevat ons controleoordeel over de 
jaarrekening 2019 van de GO “Fusion for Energy” (F4E) evenwel een toelichtende 
paragraaf, voornamelijk om de aandacht te vestigen op het risico van nieuwe 
kostenverhogingen en vertragingen bij de uitvoering van het ITER-project.  

II We hebben ook een (goedkeurend) controleoordeel zonder beperking gepubliceerd 
over de wettigheid en de regelmatigheid van de onderliggende betalingen en 
ontvangsten bij de jaarrekeningen 2019 voor alle GO’s.  

III Over het geheel genomen bevestigde onze controle van de jaarrekeningen van de 
GO’s en van de onderliggende verrichtingen de positieve resultaten die in voorgaande 
jaren zijn gerapporteerd. Wij hebben echter opgemerkt dat er verschillende 
verbeterpunten zijn op het gebied van begrotings- en financieel beheer, bijdragen in 
natura, het interne controle- en monitoringkader voor subsidiebetalingen, 
aanbestedingsprocedures, personele middelen en goed financieel beheer. 

IV Voor de activiteiten in het kader van het zevende kaderprogramma voor 
onderzoek en technologische ontwikkeling (KP7) en het trans-Europees 
vervoersnetwerkprogramma (TEN-T) vertegenwoordigden de bijdragen van de leden 
aan het eind van 2019 en in de afsluitingsfase van de programmeringsperiode 
ongeveer 90 % van de streefdoelen die bij de oprichtingsverordeningen van de GO’s 
zijn vastgesteld. 

V Voor de activiteiten in het kader van het Horizon 2020-kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie (H2020) werden de streefdoelen voor enkele GO’s niet 
gehaald wat betreft de vooruitgang van de programma’s en de daarmee verband 
houdende bijdragen. Eind 2019, verder dan halverwege de programmeringsperiode, 
hadden de GO’s gemiddeld 51 % van hun H2020- en de daarmee samenhangende 
aanvullende activiteiten uitgevoerd. Als er geen rekening wordt gehouden met de 
aanvullende activiteiten, daalt het uitvoeringspercentage naar 44 %. Met name 
hebben de GO’s gemiddeld 36 % van hun streefdoelen inzake bijdragen voor 
operationele activiteiten gehaald, en anderzijds 85 % voor hun aanvullende 
activiteiten. Daarentegen hebben de GO’s de meeste procedures voor oproepen 
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afgerond en hadden zij eind 2019 al contracten gegund en/of ondertekend voor 
gemiddeld 78 % van hun geplande H2020-activiteiten. 

VI De interne controles van de GO’s waren over het algemeen doeltreffend en de 
GO’s rapporteerden voor 2019 restfoutenpercentages onder de materialiteitsdrempel 
van 2 % voor subsidiebetalingen, op basis van de resultaten van de controles achteraf. 
Onze controle van een steekproef van subsidiebetalingen van 2019 bij begunstigden 
bevestigde de resultaten van de controles achteraf. De meeste GO’s hebben het 
nieuwe op beginselen gebaseerde internecontrolekader (ICF) uitgevoerd, dat echter 
moet worden beschouwd als een doorlopend proces waarvan de kwaliteit afhangt van 
de voortdurende verbetering van de essentiële controle-indicatoren en de jaarlijkse 
zelfbeoordelingen van de GO’s. 

VII Wat de GO Fusion for Energy betreft, kunnen de prestaties van het personeel en 
de operationele doeltreffendheid van de GO in het gedrang komen door de 
tekortkomingen die wij hebben aangetroffen in haar aanbestedingsprocedures, het 
beheer van haar personele middelen en de monitoring van het ITER-project. 

VIII Alle GO’s hebben corrigerende maatregelen getroffen om follow-up te geven 
aan onze opmerkingen van voorgaande jaren. Van de 26 opmerkingen die eind 2018 
nog openstonden, zijn 20 opmerkingen (77 %) vervolgens afgesloten in 2019, terwijl 
zes opmerkingen (23 %) eind 2019 nog golden. 
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Wat we controleren 

Juridische structuur en oprichting 

01 Gemeenschappelijke ondernemingen (GO’s) zijn een vorm van publiek-private 
partnerschappen met rechtspersoonlijkheid die tot doel hebben de samenwerking met 
de particuliere sector en de lidstaten op strategische terreinen van onderzoek en 
innovatie in de EU te bevorderen, resultaten te boeken waarvan het minder 
waarschijnlijk is dat een afzonderlijk land of bedrijf die had kunnen bereiken en 
resultaten op het gebied van onderzoek en innovatie dichter bij de markt te brengen.  

02 De GO’s die actief zijn in het kader van de KP7- en H2020-programma’s zijn 
opgericht overeenkomstig artikel 187 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). Fusion for Energy (F4E) werd opgericht overeenkomstig de 
artikelen 45-51 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (Euratom).  

03 Zij bestaan uit publieke leden, doorgaans de Europese Unie (vertegenwoordigd 
door de Commissie), particuliere leden, die afkomstig zijn uit de industrie en de 
onderzoekssector, en in sommige gevallen deelnemende lidstaten en internationale 
organisaties. GO's, uitgezonderd F4E, stellen hun eigen onderzoeksagenda’s en 
werkplannen vast en verstrekken financiering, voornamelijk door middel van open 
oproepen tot het indienen van voorstellen. 

GO’s die actief zijn in het kader van H2020 

04 Momenteel voeren acht GO’s H2020-projecten uit en volgens de huidige planning 
blijven deze actief tot 2024, met uitzondering van de gemeenschappelijke 
onderneming Europese high-performance computing (EuroHPC), die actief zal blijven 
tot eind 2026. 

05 Figuur 1 biedt een overzicht van de ontwikkeling van de GO’s in het kader van het 
H2020-programma. 
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Figuur 1 — Ontwikkeling van de Europese gemeenschappelijke 
ondernemingen 

 
Bron: EC, op basis van de verordeningen van de Raad waarbij de GO’s werden opgericht, aangepast door 
de ERK. 

06 Zeven GO’s voeren specifieke acties in het kader van KP7 en H2020 uit  

o Clean Sky (CS); overstromingsrichtlijn: vooruitgang  

o realisering van het Europese nieuwe generatie systeem voor luchtverkeersbeheer 
(Sesar); 

o brandstofcellen en waterstof (FCH); 

o initiatief innovatieve geneesmiddelen (IMI); 

o elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap (Ecsel), die in 
2014 is opgericht door middel van een fusie van twee GO’s: nano-elektronica 
(Eniac) en ingebedde systemen (Artemis); 

o biogebaseerde industrieën (BBI), en 

o Shift2Rail (S2R).  
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07 Deze acties behoren tot de gebieden vervoer (CS, S2R en Sesar), vervoer/energie 
(FCH), gezondheid (IMI), biogebaseerde industrieën (BBI) en elektronische 
componenten en systemen (Ecsel). 

08 Daarnaast heeft de Raad in november 2018 een achtste GO op het gebied van 
digitaal onderzoek opgericht, EuroHPC, in het kader van een gezamenlijk initiatief van 
de EU en Europese landen daarbuiten om een supercomputing-ecosysteem van 
wereldklasse te ontwikkelen in Europa. Wij zullen de rekeningen van deze GO in 2020 
voor het eerst controleren.  

F4E werkt in het kader van Euratom actief aan de 
totstandbrenging van ITER 

09 In 2007 heeft de EU op grond van het Euratom-Verdrag de GO “Fusion for 
Energy” (F4E) opgericht voor een periode van 35 jaar. Deze GO is verantwoordelijk 
voor de Europese bijdrage aan de internationale thermonucleaire experimentele 
reactor (ITER), een wereldwijd wetenschappelijk partnerschap dat tot doel heeft aan te 
tonen dat kernfusie een levensvatbare en duurzame energiebron is1. De oprichtende 
leden van F4E zijn Euratom, vertegenwoordigd door de Commissie, de lidstaten van 
Euratom en Zwitserland. 

10 Voor het ITER-project heeft Europa het voortouw genomen, met een aandeel van 
45 % in de bouwkosten; 80 % hiervan wordt gefinancierd uit de EU-begroting en 20 % 
door Frankrijk als ITER-gastland. Het aandeel van de andere ITER-leden ligt rond de 
9 %. F4E wordt voornamelijk door Euratom en haar lidstaten gefinancierd. De totale 
voor F4E uitgetrokken Euratom-middelen zijn beperkt tot 6,6 miljard EUR tot eind 
2020. 

GO’s zijn gevestigd in de Europese Unie 

11 Alle GO’s in het kader van H2020 zijn in Brussel (België) gevestigd, met 
uitzondering van EuropHPC, die in Luxemburg is gevestigd. F4E is in Barcelona (Spanje) 

                                                      
1 Eind 2006 werd een formele overeenkomst bereikt over het ITER-project voor de bouw en 

exploitatie van een experimentele faciliteit om de wetenschappelijke betrouwbaarheid aan 
te tonen van fusie als een toekomstige duurzame energiebron. Het project omvat zeven 
mondiale partners (de EU, vertegenwoordigd door de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (Euratom), de Verenigde Staten, Rusland, Japan, China, Zuid-Korea en India). 
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gevestigd, terwijl de belangrijkste fusiefaciliteiten in Cadarache, Frankrijk worden 
gebouwd, (zie figuur 2). 

Figuur 2 — Gemeenschappelijke ondernemingen in de Europese Unie in 
2019 

 
Bron: ERK. 

Bestuursmodellen van GO’s 

12 De meeste GO’s kennen een tweeledige structuur, waarbij de Commissie en de 
industrie (en in sommige gevallen de onderzoekssector) vertegenwoordigd zijn in de 
raad van bestuur en bijdragen tot de activiteiten van de GO’s (CS, IMI, FCH, BBI en 
S2R). Sommige GO’s kennen een drieledige structuur waarbij de lidstaten of 
intergouvernementele organisaties, de Commissie en de industrie deelnemen aan de 
raad van bestuur en bijdragen tot de activiteiten van de GO’s (Ecsel, Sesar en 
EuroHPC). 
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De onderzoeksactiviteiten van de GO's in het kader van KP7en 
H2020 worden door zowel de EU als de partners uit de industrie 
en de onderzoekssector gefinancierd 

13 Voor de GO’s die KP7- en H2020-projecten uitvoeren, dragen zowel de EU als de 
partners uit de industrie en de onderzoekssector bij aan de financiering van de 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten van de GO’s:  

o De EU (vertegenwoordigd door de Commissie) stelt contante middelen ter 
beschikking uit de KP7- en H2020-programma’s om de onderzoeks- en 
innovatieprojecten van de GO’s te cofinancieren2. 

o De particuliere partners uit de industrie en de onderzoekssector leveren bijdragen 
in natura door de onderzoeks- en innovatieactiviteiten uit te voeren waarin zij 
hun eigen financiële middelen, personele middelen, activa en technologieën 
hebben geïnvesteerd. 

o De EU en de particuliere partners financieren de administratieve kosten van de 
GO’s in gelijke mate. 

14 Wat het vorige MFK 2007-2013 betreft, hebben de GO’s ongeveer 3,6 miljard EUR 
of ongeveer 7 % van de totale KP7-begroting uitgevoerd. Aangezien het bedrag dat 
door de particuliere partners in natura wordt bijgedragen ten minste gelijk moet zijn 
aan het bedrag van de EU-cofinanciering, zorgt de EU-financiering van 3,6 miljard EUR 
door hefboomwerking voor ongeveer 8,7 miljard EUR aan onderzoeks- en 
innovatieprojecten in het kader van KP7. 

15 Voor het huidige MFK 2014-2020 beheren de GO’s ongeveer 7,2 miljard EUR 
ofwel 10 % van de totale H2020-begroting. Zoals geïllustreerd in figuur 3 zorgt deze 
EU-financiering door hefboomwerking echter voor ongeveer 17 miljard EUR aan 
onderzoeks- en innovatieprojecten op de H2020-gebieden die zijn toegewezen aan de 
GO’s. 

                                                      
2 Sesar heeft ook financiering ontvangen uit het trans-Europees vervoersnetwerkprogramma 

(TEN-T) uit hoofde van het vorige meerjarig financieel kader (MFK 2007-2013) en uit de 
Connecting Europe Facility (CEF) uit hoofde van het huidige MFK 2014-2020. 
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Figuur 3 — Cofinanciering van GO’s en hefboomwerking van bijdragen in 
natura van particuliere leden in het kader van H2020 

 
Bron: ERK. 

16 Voor H2020-activiteiten wordt in de respectieve oprichtingsverordeningen van de 
GO’s het bedrag bepaald van de contante bijdragen van de EU en de bijdragen in 
natura van de particuliere partners voor H2020-onderzoeks- en innovatieprojecten, 
zoals weergegeven in figuur 4. 
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Figuur 4 — Bijdragen van de leden gedurende de levensduur van de GO (in miljoen EUR) 

 
Bron: ERK. 
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17 In het kader van H2020 zijn er twee soorten bijdragen van particuliere leden. 
Voor alle GO’s moeten de particuliere leden een minimumbedrag bijdragen in de 
totale kosten van de onderzoeks- en innovatieprojecten van de GO. Deze bijdrage is 
gelijk aan het verschil tussen de totale projectkosten en de cofinanciering van de EU. In 
het geval van vier GO’s (CS, FCH, BBI en S2R) moeten de particuliere leden ook een 
minimumbijdrage in natura leveren om activiteiten te financieren die buiten de 
werkplannen van de GO’s worden uitgevoerd, maar wel binnen de reikwijdte van hun 
doelstellingen vallen. 

18 In 2019 bedroeg de totale begroting voor betalingen van alle GO’s ongeveer 
1,9 miljard EUR (2018: 2 miljard EUR). De begroting van 2019 voor betalingen van de 
zeven GO's die onderzoeksprogramma-activiteiten uitvoeren, bedroeg 1,2 miljard EUR 
(2018: 1,2 miljard EUR) en 0,7 miljard EUR voor F4E (2018: 0,8 miljard EUR). 

19 Eind 2019 hadden de GO’s die actief zijn in het kader van 
H2020 229 personeelsleden (tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten) en 
acht gedetacheerde nationale deskundigen (GND’s) in dienst (2018: 
225 personeelsleden en zeven GND’s). F4E had 437 personeelsleden (ambtenaren, 
tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten) en twee GND’s in dienst (2018: 
442 personeelsleden). 
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Kwijtingsprocedure 

20 Het tijdschema van de jaarlijkse kwijtingsprocedure wordt weergegeven in 
figuur 5. 

Figuur 5 — Jaarlijkse kwijtingsprocedure 

 
Bron: ERK. 
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Onze controle 
21 Krachtens artikel 287 VWEU hebben we de rekeningen van acht GO’s (Sesar, CS, 
IMI, FCH, Ecsel, BBI, S2R en F4E) voor het op 31 december 2019 afgesloten 
begrotingsjaar en de wettigheid en regelmatigheid (conformiteit) van de 
onderliggende verrichtingen daarbij gecontroleerd. 

Gebruikmaken van het werk van anderen 

22 Voor de controle inzake de betrouwbaarheid van de rekeningen van de GO’s 
hebben we ons oordeel gebaseerd op de definitieve controleverslagen van de 
onafhankelijke extern controleurs die door de GO’s zijn gecontracteerd. Voor elke GO 
hebben we de kwaliteit van de werkzaamheden van de extern controleurs met 
betrekking tot de meest risicogevoelige gebieden onderzocht. 

23 Voor de controle inzake de conformiteit van de onderliggende betalingen hebben 
we de werkzaamheden van andere controleurs in aanmerking genomen. Bijgevolg 
hebben we de internecontrolesystemen van de GO’s beoordeeld en getoetst en 
bestudeerden we de resultaten van de evaluaties door de ERK van de controles 
achteraf door de dienst Interne Audit (Internal Audit Service — IAS) van de Commissie 
voor subsidiebetalingen in het kader van H2020. 

Onze risicobeoordeling 

24 Bij de jaarlijkse controle 2019 van de rekeningen van de GO's en de 
onderliggende verrichtingen daarbij is rekening gehouden met onze risicobeoordeling 
van de GO’s, die hieronder kort wordt beschreven: 

o Wij achten het risico voor de betrouwbaarheid van de jaarrekeningen over het 
geheel genomen laag. Vanwege een belangrijke verandering in de grondslagen 
voor financiële verslaglegging in 2018 werd het risico voor F4E echter bijgesteld 
tot middelhoog. De rekeningen van de GO’s worden opgesteld door het 
toepassen van de door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde 
boekhoudregels. Deze zijn gebaseerd op internationaal aanvaarde 
boekhoudnormen voor de overheidssector. Het aantal in het verleden 
aangetroffen materiële fouten was laag. 

o Het risico voor de wettigheid en regelmatigheid van de betalingen werd laag 
geacht voor betalingen betreffende personeel en administratie. De salarissen 
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worden beheerd door het Bureau van de Commissie voor het beheer en de 
afwikkeling van de individuele rechten (PMO) dat wij binnen het kader van haar 
specifieke beoordelingen van administratieve uitgaven beoordelen. Wij hebben 
de afgelopen jaren geen materiële fouten aangetroffen met betrekking tot de 
personeelsuitgaven. 

o Het risico voor de wettigheid en regelmatigheid van de aanwervingsprocedures 
was over het algemeen laag, maar middelhoog voor de GO F4E, waar in het 
verleden ernstige tekortkomingen zijn aangetroffen in aanwervingsprocedures. 
Ook werd bijzondere aandacht besteed aan de inzet van uitzendkrachten door de 
GO’s in 2019. 

o Voor tussentijdse en definitieve subsidiebetalingen werd het risico over het 
algemeen als middelhoog beoordeeld, aangezien deze gebaseerd zijn op de 
kostendeclaraties van de begunstigden, die doorgaans complex zijn. Bovendien 
zijn voor subsidiebetalingen in het kader van H2020 alleen certificaten 
betreffende de financiële staten (CFS) van de begunstigde vereist voor 
saldobetalingen (vertrouwensbeginsel). 

o Voor contractuele betalingen en openbare aanbestedingsprocedures werd het 
risico als laag beoordeeld voor de GO’s die activiteiten in het kader van KP7 en 
H2020 uitvoeren, gezien het beperkte aantal van dergelijke procedures dat door 
hen werd gehanteerd. Het risico werd als middelhoog beoordeeld voor de GO 
F4E, die voornamelijk met complexe aanbestedingsprocedures voor contracten 
met een hoge waarde werkt, en voor EuroHPC, die pas in 2019 haar 
aanbestedingsproces heeft vastgesteld. 

o Voor begrotingsbeheer werd het risico als laag tot middelhoog beoordeeld 
vanwege het meerjarige karakter en de complexiteit van de subsidieactiviteiten in 
het kader van H2020 en het ITER-project. Voor goed financieel beheer werd het 
risico ook als laag tot middelhoog beoordeeld en het belangrijkste risicogebied 
dat werd vastgesteld was de opzet van de subsidieregeling en het personeels- en 
projectbeheer van F4E. 
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Algehele resultaten van de jaarlijkse 
controles van de GO’s voor het 
begrotingsjaar 2019 

(Goedkeurende) oordelen zonder beperking voor alle GO’s … 

… over de jaarrekeningen, maar toelichtende paragraaf voor F4E in 
verband met de EU-bijdrage voor ITER 

25 Wij gaven controleoordelen zonder beperking af over de jaarrekeningen van alle 
GO's. Naar ons oordeel geven deze rekeningen op alle materiële punten een getrouw 
beeld van de financiële situatie van de GO’s per 31 december 2019 en van de 
resultaten van hun verrichtingen en kasstromen in het op die datum afgesloten 
begrotingsjaar, overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke financiële 
reglementen en de door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde 
boekhoudregels. 

26 Evenals in voorgaande jaren bevat ons controleoordeel over de jaarrekening 2019 
van F4E een toelichtende paragraaf3 waarmee de aandacht wordt gevestigd op het 
volgende: 

o In november 2016 nam de ITER-raad een nieuw ITER-basisscenario aan. In het 
nieuwe ITER-basisscenario wordt geraamd dat 2025 het jaar is waarin “eerste 
plasma”4 wordt opgewekt en de operationele fase start, en dat de constructiefase 
in 2035 zal worden voltooid. Het nieuwe basisscenario wordt beschouwd als de 
eerst mogelijke technisch haalbare datum. In het vorige basisscenario van 2010 
werd geschat dat de constructiefase in 2020 zou zijn afgerond.  

                                                      
3 Een toelichtende paragraaf vestigt de aandacht op een punt dat niet materieel onjuist is 

vermeld in de rekeningen, maar wel dermate belangrijk is dat het voor de gebruikers van 
fundamenteel belang is voor een goed begrip van de rekeningen. 

4 Onder “eerste plasma” wordt de fase tijdens de bouw van de fusie-installatie verstaan 
waarin de essentiële onderdelen van de installatie kunnen worden getest; dit is tevens het 
moment waarop de exploitatiefase van start gaat. 
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o De GO F4E herberekende haar bijdrage aan de constructiefase van het project op 
12 miljard EUR (waarde van 2008), terwijl de Raad van de EU in 2010 een bedrag 
van 6,6 miljard EUR (waarde van 2008) goedkeurde. Bij deze recente schattingen 
wordt geen rekening gehouden met onvoorziene omstandigheden, hoewel de 
Commissie heeft voorgesteld dat een speelruimte van maximaal 24 maanden wat 
betreft het tijdschema en van 10-20 % wat betreft het budget passend zou zijn. 

o In april 20185 heeft de Raad van de EU de Commissie de opdracht gegeven het 
nieuwe ITER-basisscenario goed te keuren namens Euratom en heeft de Raad 
opnieuw bevestigd zich te zullen inzetten om middelen ter beschikking te stellen 
binnen de grenzen van het volgende MFK, zonder echter vooruit te lopen op 
latere MFK-onderhandelingen, waarin de modaliteiten van de toekomstige 
financieringsregelingen zullen worden vastgesteld. 

o Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk zich teruggetrokken uit de EU en 
Euratom. De overgangsperiode waarin wordt onderhandeld over een nieuwe 
partnerschapsovereenkomst met Euratom loopt af op 31 december 2020. Het 
resultaat van deze onderhandelingen kan een aanzienlijk effect hebben op de 
activiteiten van de GO F4E en het ITER-project na 2020. 

o Hoewel er positieve stappen zijn genomen om het beheer en de controle van de 
bijdrage van de GO aan de constructiefase van het project te verbeteren, blijft er 
een risico bestaan van nieuwe kostenverhogingen en vertragingen bij de 
uitvoering van het project ten opzichte van het huidige goedgekeurde 
basisscenario. 

… over de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen van de GO’s 

27 Wij publiceerden voor alle GO’s (goedkeurende) controleoordelen zonder 
beperking over de wettigheid en regelmatigheid van de ontvangsten die ten grondslag 
liggen aan de jaarrekeningen voor het op 31 december 2019 afgesloten begrotingsjaar. 
Naar ons oordeel waren de verrichtingen in alle materiële opzichten wettig en 
regelmatig. 

                                                      
5 Het bedrag van 6,6 miljard EUR (waarde van 2008) dat in 2010 door de Raad van de EU 

werd vastgesteld, geldt momenteel als plafond voor de uitgaven van de 
Gemeenschappelijke Onderneming tot 2020. 
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… over de onderliggende betalingen bij de rekeningen van de GO’s 

28 Wij publiceerden voor alle GO’s (goedkeurende) controleoordelen zonder 
beperking over de wettigheid en regelmatigheid van de betalingen die ten grondslag 
liggen aan de jaarrekeningen voor het op 31 december 2019 afgesloten begrotingsjaar. 
Naar ons oordeel waren de verrichtingen in alle materiële opzichten wettig en 
regelmatig.  

29 Figuur 6 biedt een overzicht van de oordelen van de ERK over de jaarrekeningen 
van de GO’s en over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen (ontvangsten en betalingen) van 2017 tot 2019. 

Figuur 6 — Ontwikkeling van de oordelen van de ERK over de GO's van 
2017 tot 2019 

 
Bron: ERK. 

Onze opmerkingen betreffen terreinen die voor verbetering 
vatbaar zijn 

30 Zonder iets af te doen aan onze oordelen, hebben wij ook opgemerkt dat er 
verschillende verbeterpunten zijn op het gebied van begrotings- en financieel beheer, 
bijdragen in natura, het interne controle- en monitoringkader voor subsidiebetalingen, 
aanbestedingsprocedures, personele middelen en goed financieel beheer.  

2017 2018 2019

Oordelen over acht GO’s
Betalingen
Ontvangsten
Rekeningen

Oordelen
Goedkeurend
Met beperking
Afkeurend
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Er blijven tekortkomingen bestaan in de jaarlijkse planning van 
betalingen  

31 Het feit dat GO’s belangrijke meerjarenprojecten op basis van 
onderzoekssubsidies moeten plannen, bleef de grootste moeilijkheid bij de planning 
en monitoring van betalingskredieten. Gezien de behoeften van de GO’s kunnen de 
ongebruikte betalingskredieten in de begroting van de daaropvolgende drie 
begrotingsjaren worden opgenomen. Wat de GO BBI betreft, was de aanzienlijke 
stijging van ongebruikte betalingskredieten voor H2020-projecten aan het einde van 
2019 voornamelijk toe te schrijven aan onverwachte vertragingen bij projecten in 
2019. Wat de begroting voor betalingen van Ecsel voor KP7-projecten betreft, was het 
lage uitvoeringspercentage van minder dan 50 % voornamelijk te wijten aan het feit 
dat nationale financieringsinstanties (NFI’s) projectbeëindigingscertificaten voor 
lopende KP7-activiteiten met vertraging verstrekten. 

De GO’s realiseerden een uitvoeringspercentage van 90 % voor hun 
activiteiten in het kader van KP7 en TEN-T 

32 De GO’s die activiteiten uitvoeren in het kader van de KP7- en TEN-T-
programma’s (MFK 2007-2013) zijn Sesar, CS, IMI, FCH en Ecsel. In 2019 bevonden 
slechts drie GO’s (IMI, FCH en Ecsel) zich nog in de afsluitingsfase voor de uitvoering 
van hun respectieve activiteiten in het kader van KP7. Eind 2019 vertegenwoordigden 
de bijdragen van de leden voor dergelijke activiteiten gemiddeld 90 % van de 
streefdoelen voor bijdragen die bij de oprichtingsverordeningen van de GO’s zijn 
vastgesteld (zie tabel 1).
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Tabel 1 — KP7 en TEN-T — bijdragen van de leden (in miljoen EUR) 

 
Bron: Door de GO’s verstrekte gegevens. 

EU
Overige 

leden Totaal
GO's in het 

kader van FP7 EU
Overige 

leden Totaal
Uitvoerings-
percentage

700,0 1 284,3 1 984,3 Sesar 1 634,1 1 100,5 1 734,6 87 %
800,0 600,0 1 400,0 CS 1 800,0 607,9 1 407,9 101 %

1 000,0 1 000,0 2 000,0 IMI 1 924,8 780,2 1 705,0 85 %
470,0 470,0 940,0 FCH 1 421,5 450,4 871,9 93 %

655,5 1 784,4 2 439,9
Ecsel (voor 

Artemis/Eniac) 655,5 1 551,9 2 207,4 90 %

3 625,5 5 138,7 8 764,2 Totaal 3 435,9 4 491,0 7 926,9 90 %

Bijdragen van de leden
(volgens de oprichtingsverordening)

Bijdragen van de leden
(op 31.12.2019)
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33 Voor Sesar was er bij de contante bijdrage van de leden aan het einde van 2019 
een overschot van 30,7 miljoen EUR. Van dit bedrag vertegenwoordigt 23,8 miljoen 
EUR ongebruikte contante bijdragen die afkomstig zijn van KP7-middelen. Blijft een 
pragmatische oplossing voor een vroegtijdige terugbetaling uit, dan blijven deze 
middelen bij de GO zonder dat ze worden ingezet voor onderzoeksprojecten. 

De uitvoering van de activiteiten in het kader van H2020 door sommige 
GO’s heeft aan dynamiek ingeboet 

34 De zeven GO’s die H2020-activiteiten uitvoeren, zijn Sesar, CS, IMI, FCH, Ecsel, BBI 
en S2R, die een levensduur van tien jaar hebben (2014-2024). Eind 2019, meer dan 
halverwege de uitvoering van hun H2020-activiteiten, hadden deze GO’s gemiddeld 
51 % van hun H2020- en daarmee samenhangende aanvullende activiteiten 
uitgevoerd, of 44 % als er geen rekening wordt gehouden met de aanvullende 
activiteiten. Sommige GO’s hadden echter niet de verwachte vorderingen geboekt met 
hun programma en liepen dus achter op de streefdoelen inzake bijdragen die waren 
vastgesteld bij hun respectieve oprichtingsverordeningen (zie tabel 2). 

35 In het geval van vier GO’s (CS, FCH, BBI en S2R) moeten de particuliere leden 
volgens de respectieve oprichtingsverordeningen bijdragen in natura leveren in de 
vorm van aanvullende activiteiten die buiten de werkplannen van de GO’s worden 
uitgevoerd, maar wel binnen de reikwijdte van hun doelstellingen vallen (IKAA); in de 
verordeningen wordt het niveau bepaald waarvoor aan het einde van het H2020-
programma minimaal moet zijn bijgedragen. Zoals blijkt uit tabel 2 bestonden de 
bijdragen van de particuliere leden eind 2019 vooral in declaraties van de eigen kosten 
voor deze activiteiten. Aangezien er geen verplichting bestaat om de overeenkomstige 
IKAA te vermelden in de jaarrekeningen, vallen deze buiten de reikwijdte van onze 
controle. 

36 Eind 2019 hadden de particuliere partners 5,1 miljard EUR bijgedragen (ofwel 
52 % van de overeengekomen totale bijdrage van 9,8 miljard EUR). Dit bedrag bestond 
voor 2,4 miljard EUR uit bijdragen in natura aan de eigen operationele H2020-
activiteiten (IKOP)6 van de GO’s en voor 2,7 miljard EUR uit IKAA. Het 
uitvoeringspercentage van particuliere leden voor IKOP bedroeg dus gemiddeld 36 % 
van de streefdoelen die in de oprichtingsverordeningen van de GO’s zijn vastgesteld, 
terwijl dat voor IKAA bijna 85 % bedroeg (zie tabel 2).

                                                      
6 Van dit bedrag was eind 2019 slechts ongeveer 0,9 miljard EUR (38 %) gecertificeerd. 
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Tabel 2 — Horizon 2020 — bijdragen van de leden (in miljoen EUR) 

 
Bron: Door de GO’s verstrekte gegevens.

EU
IKOP(1) van 

andere leden
IKAA(2) van 

andere leden Totaal
GO’s in het 
kader van 

Horizon 2020
EU

Gevalideerde 
IKOP

Gerapporteerde, 
niet 

gevalideerde 
IKOP

IKAA Totaal
Uitvoerings-
percentage 

inclusief IKAA

Uitvoerings-
percentage 

zonder IKAA

585,0 1 000,0 N.v.t. 1 585,0 Sesar 2020 331,0 186,5 179,3 N.v.t. 696,8 44 % 44 %
1 755,0 1 228,5 965,3 3 948,8 CS 2 1 139,7 292,7 320,1 899,9 2 652,4 67 % 59 %
1 638,0 1 425,0 N.v.t. 3 063,0 IMI 2 423,7 232,1 144,2 N.v.t. 800,0 26 % 26 %

665,0 95,0 285,0 1 045,0 FCH 2 420,0 5,4 32,7 667,0 1 125,1 108 % 60 %
1 185,0 1 657,5 N.v.t. 2 842,5 Ecsel 681,5 117,4 705,4 N.v.t. 1 504,3 53 % 53 %

975,0 975,0 1 755,0 3 705,0 BBI 414,6 29,9 52,0 916,1 1 412,6 38 % 25 %
398,0 350,0 120,0 868,0 S2R 221,7 76,8 74,6 182,5 555,7 64 % 50 %

7 201,0 6 731,0 3 125,3 17 057,3 Totaal 3 632,2 940,8 1 508,3 2 665,5 8 746,9 51 % 44 %

(1) Bijdragen in natura aan de operationele activiteiten van de GO
(2) Bijdragen in natura aan aanvullende activiteiten buiten het werkplan van de GO

Bijdragen van de leden
(volgens de oprichtingsverordening)

Bijdragen van de leden
(op 31.12.2019)
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37 Wat BBI betreft, bestaat er nog steeds een groot risico dat de leden afkomstig uit 
de industrie het vereiste minimumbedrag aan operationele contante bijdragen van 
182,5 miljoen EUR niet zullen halen aan het einde van het BBI-programma, hoewel de 
oprichtingsverordening hiervan in 2018 uitdrukkelijk werd gewijzigd zodat leden 
afkomstig uit de industrie hun contante bijdragen op projectniveau konden 
verantwoorden. Om die reden besloot de Commissie (DG RTD) eind 2018 om de 
begroting van de GO voor 2020 van 205 miljoen EUR te verlagen met 140 miljoen EUR. 

38 Eind 2019 hadden de GO’s de meeste procedures voor oproepen voor de 
uitvoering van de aan hen toegewezen H2020-activiteiten reeds afgerond (zie tabel 3). 

Tabel 3 — Horizon 2020 — Vastgelegde cofinanciering van GO’s (in 
miljoen EUR) 

 
Bron: Door de GO’s verstrekte gegevens. 

Interne controles met betrekking tot subsidiebetalingen waren over het 
algemeen doeltreffend 

39 De GO’s hebben betrouwbare procedures voor controles vooraf opgezet die zijn 
gebaseerd op controles van stukken op financieel en operationeel gebied. De GO’s zijn 
verplicht om het nieuwe internecontrolekader (ICF) van de Commissie uit te voeren, 
dat is gebaseerd op 17 internecontrolebeginselen. Eind 2019 hadden de GO’s (met 
uitzondering van Ecsel) het nieuwe ICF uitgevoerd en essentiële controle-indicatoren 
ontwikkeld voor alle controlebeginselen om de doeltreffendheid van hun 
controleactiviteiten te beoordelen en controlegebreken op te sporen. Het vastgestelde 
ICF moet echter worden beschouwd als een doorlopend proces waarvan de kwaliteit 
afhangt van de voortdurende verbetering van de essentiële controle-indicatoren en de 
jaarlijkse zelfbeoordelingen van de GO’s.  

Totaal EU
Administratie 

GO

Maximale 
cofinanciering 

GO

GO’s in het 
kader van 

Horizon 2020

Vastgelegde 
cofinanciering GO

Programma-
uitvoeringspercentage

585,0 29,3 555,8 Sesar 2020 498,5 90 %
1 755,0 39,0 1 716,0 CS 2 1 523,7 89 %
1 638,0 42,6 1 595,4 IMI 2 1 190,6 75 %

665,0 19,0 646,0 FCH 2 536,7 83 %
1 185,0 15,3 1 169,7 Ecsel 832,8 71 %

975,0 29,3 945,8 BBI 594,3 63 %
398,0 13,5 384,5 S2R 300,2 78 %

7 201,0 187,9 7 013,1 Totaal 5 476,8 78 %

Subsidieovereenkomsten afgesloten/getekend
(op 31.12.2019)

Bijdragen van de EU
(volgens de oprichtingsverordeningen)
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40 Voor subsidiebetalingen in het kader van KP7 rapporteerden de GO’s (met 
uitzondering van Ecsel) restfoutenpercentages onder de materialiteitsdrempel van 2 % 
op basis van de resultaten van de controles achteraf aan het einde van 2019. Wat Ecsel 
betreft, kan er door de aanzienlijke variatie in de door de NFI’s van de deelnemende 
landen gebruikte methodologieën en procedures niet één restfoutenpercentage voor 
KP7-betalingen worden berekend. Het restfoutenpercentage dat door DG RTD werd 
vastgesteld voor het hele KP7-programma bedroeg eind 2019 echter 3,52 %. Gezien 
het lage percentage van KP7-betalingen in 2019 (ongeveer 11 %) wordt het 
restfoutenpercentage voor de totale operationele betalingen van Ecsel in 2019 geacht 
onder de materialiteitsdrempel te liggen. 

41 Voor subsidiebetalingen in het kader van H2020 rapporteerden alle GO’s die 
H2020-projecten uitvoeren een restfoutenpercentage onder de materialiteitsdrempel 
van 2 %, op basis van de resultaten van de controles achteraf van de 
gemeenschappelijke auditdienst (GAD) van de Commissie aan het einde van 2019. 

Onze controle van een steekproef van subsidiebetalingen van 2019 bij de 
begunstigden bevestigde de resultaten van de controles achteraf voor 
gedeclareerde personeelskosten 

42 In 2018 en 2019 beoordeelde de ERK steekproefsgewijs de controles achteraf die 
zijn uitgevoerd door de GAD en zijn gecontracteerde externe controleurs. Bij deze 
beoordelingen zijn methodologische verschillen en tekortkomingen in de kwaliteit van 
de controles aan het licht gekomen, zoals gerapporteerd in het desbetreffende 
hoofdstuk van de Jaarverslagen 2018 en 2019 van de ERK7, waarin het 
foutenpercentage voor betalingen in het kader van H2020 wordt onderschat. 
Bovendien is het restfoutenpercentage dat door de zeven GO’s die H2020-activiteiten 
uitvoeren in hun respectieve jaarlijkse activiteitenverslagen werd gerapporteerd, niet 
direct vergelijkbaar met het in het Jaarverslag 2019 van de ERK gepubliceerde 
foutenpercentage voor de onderzoeksuitgaven van de Commissie8. 

                                                      
7 Zie het Jaarverslag 2018 van de ERK, hoofdstuk 5 (paragrafen 5.31-5.34) en het 

Jaarverslag 2019 van de ERK, hoofdstuk 4 (paragrafen 4.28 en 4.29), waarin werd vermeld 
dat, in tegenstelling tot de berekeningsmethode van de ERK, het representatieve 
foutenpercentage van de GAD voor elke gecontroleerde verrichting in het kader van H2020 
wordt berekend op basis van het totale bedrag van de kostendeclaratie in plaats van op het 
bedrag van de kostenposten in de steekproef voor de gedetailleerde controles en het 
herhalen van de uitvoering. 

8 In tegenstelling tot het door de ERK berekende foutenpercentage omvat het 
restfoutenpercentage dat is berekend door de GO’s (op basis van de resultaten van 
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43 Daarom hebben wij onze controleaanpak ten aanzien van GO’s voor 2019 
aangepast en de met controles achteraf beoogde zekerheid aangevuld met een 
gedetailleerde controle bij de begunstigden (gegevensgerichte toetsing) van een 
steekproef van betalingsverrichtingen van GO’s. Deze verrichtingen werden willekeurig 
geselecteerd (op MUS gebaseerde steekproef) uit een populatie van alle tussentijdse 
en definitieve subsidiebetalingen die in 2019 zijn verricht door de zeven GO’s die KP7- 
en H2020-projecten uitvoeren. Onze gedetailleerde controles bevestigden dat er 
sprake is van systemische fouten in verband met de gedeclareerde personeelskosten, 
die ook zijn ontdekt en gerapporteerd door de controleurs die de controles achteraf 
hebben uitgevoerd. 

Door tekortkomingen op het gebied van aanbestedingen en personeels- 
en projectbeheer van F4E komt de operationele doeltreffendheid ervan 
in het gedrang 

44 Bij onze nalevingsgerichte controle van de aanbestedingsprocedures van F4E voor 
contracten met een hoge waarde kwamen tekortkomingen aan het licht in het 
plannings- en evaluatieproces voor aanbestedingen; dit kan potentiële contractanten 
ervan hebben weerhouden een offerte in te dienen.  

45 In het kader van de achtste jaarlijkse beoordeling van F4E stelde het 
deskundigenpanel diverse problemen en risico's aan de orde op het niveau van het 
hogere management en de bedrijfscultuur. Daarnaast heeft het panel geconstateerd 
dat F4E steeds vaker uitzendkrachten of ingehuurd personeel inzet om beperkingen 
van haar personeelsformatie voor statutair personeel te omzeilen, ook voor posities 
die als kerncompetenties worden beschouwd. In 2019 maakten deze personele 
middelen (ongeveer 289 personen) 62 % uit van het statutair personeel, zoals 
vastgesteld in de personeelsformatie. 

                                                      
controles achteraf en in overeenstemming met de formule in de strategie van de GAD voor 
controles achteraf van H2020) de correctie van alle fouten die zijn ontdekt in 
gecontroleerde betalingen, alsook de correctie van systemische fouten in de niet-
gecontroleerde betalingen van gecontroleerde begunstigden (de zogenaamde 
“uitbreiding”).  
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46 In 2019 heeft een door de raad van bestuur van F4E benoemde ad-hocgroep het 
huidige rapportagesysteem van F4E geëvalueerd en voorgesteld om een “Earned Value 
Management”(EVM)-systeem9 in te voeren, dat werd goedgekeurd door de raad van 
bestuur van F4E. 
In het voorgestelde EVM-systeem zijn echter niet alle aanbevelingen van de 
onafhankelijke deskundigen verwerkt en het biedt geen duidelijke informatie over de 
vraag welke technische vooruitgang staat tegenover de kosten die tot nu toe zijn 
gemaakt met betrekking tot het totaal van de leveringsverplichtingen van de GO F4E 
voor het ITER-project. 

Follow-up van controlebevindingen van voorgaande jaren 

47 In de meeste gevallen hebben de GO’s corrigerende maatregelen getroffen om 
follow-up te geven aan de opmerkingen en het commentaar in onze specifieke 
jaarverslagen van voorgaande jaren. Figuur 7 toont dat voor de 26 opmerkingen die 
eind 2018 nog openstonden, in 2019 corrigerende maatregelen waren getroffen, zodat 
20 opmerkingen (77 %) konden worden afgesloten, terwijl zes opmerkingen (23 %) 
eind 2019 nog golden10. Nadere details zijn te vinden in de bijlagen bij hoofdstuk 3 van 
het volledige verslag. 

                                                      
9 EVM helpt projectbeheerders bij het meten van projectprestaties. Het is een systematisch 

proces voor projectmonitoring dat wordt gebruikt om afwijkingen te vinden bij de 
voortgang van projecten op basis van de vergelijking tussen uitgevoerde en geplande 
werkzaamheden. Het wordt gebruikt voor de controle van de kosten en het tijdschema en 
voor de levering van kwantitatieve gegevens voor de besluitvorming over projecten. Het 
basisscenario van het project is een essentieel onderdeel van EVM en dient als een 
referentiepunt voor alle aan EVM gerelateerde activiteiten. 

10 NB: Voor CS, IMI, FCH en F4E werden alle opmerkingen van voorgaande jaren afgesloten 
vanwege de corrigerende maatregelen die de GO’s tijdens de controle van 2019 hebben 
genomen. 
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Figuur 7 — Inspanningen van de GO’s om follow-up te geven aan 
opmerkingen van voorgaande jaren 

 
Bron: ERK. 
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Andere GO-gerelateerde controles en 
overzichten 
48 Naast het jaarlijks controleverslag dat betrekking heeft op de jaarrekeningen van 
de GO’s hebben wij in de loop van 2019 ook een aantal speciale verslagen en analyses 
uitgebracht die betrekking hadden op de GO’s (zie figuur 8). 
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Figuur 8 — Controleresultaten van andere GO-gerelateerde producten die onlangs door de ERK zijn uitgebracht 

 
Bron: ERK. 

Speciaal verslag ERK nr. 11/2019: 
De EU-regelgeving voor de modernisering van 
het luchtverkeersbeheer heeft een 
toegevoegde waarde — maar de financiering 
was grotendeels overbodig (Sesar — uitrol)

In 2005 startte de EU een programma, Sesar genaamd, om 
systemen en procedures voor luchtverkeersbeheer (ATM) in 
heel Europa te harmoniseren en moderniseren. Deze systemen 
werden voorheen op nationaal niveau ontwikkeld. In totaal 
heeft de EU tussen 2005 en 2020 3,8 miljard EUR vastgelegd 
voor Sesar; hiervan werd 2,5 miljard EUR uitgetrokken voor de 
ondersteuning van de uitrol van dergelijke systemen en 
procedures.

Bij deze controle hebben we het EU-optreden in de uitrolfase 
van Sesar, de technologische pijler van het EU-initiatief Single 
European Sky (SES), geëvalueerd. Wij concludeerden dat het 
regelgevende optreden van de EU in de vorm van 
gemeenschappelijke projecten een toegevoegde waarde heeft. 
We constateerden echter ook dat de EU-financiering ter 
ondersteuning van de ATM-modernisering grotendeels 
overbodig was en dat het beheer van de financiering enkele 
tekortkomingen vertoont. We deden tevens een aantal 
aanbevelingen aan de Europese Commissie om bij te dragen 
tot de verbetering van haar steun voor ATM-modernisering.

Nadere gegevens over de controleconclusies, bijbehorende 
aanbevelingen en het antwoord van de gecontroleerde zijn 
te vinden op de website van de ERK (eca.europa.eu).

Briefingdocument 2019: 
EU-steun voor energieopslag

In dit briefingdocument wordt beschreven en geanalyseerd 
wat de EU doet op het gebied van technologieën voor de 
opslag van energie die een flexibel antwoord bieden op de 
onevenwichtigheden die worden veroorzaakt door een groter 
aandeel van variabele hernieuwbare energiebronnen, zoals zon 
en wind, in het elektriciteitsnet. We richtten ons op de door de 
EU-begroting gefinancierde investeringen en wezen zeven 
belangrijke uitdagingen aan in verband met de EU-steun voor 
de ontwikkeling en uitrol van technologieën voor de opslag van 
energie.

De Commissie erkent het belang van doeltreffend onderzoek 
en doeltreffende innovatie voor een snellere transformatie van 
het energiesysteem van de EU en voor het vermarkten van 
veelbelovende nieuwe koolstofarme technologieën. Tussen 
2014 en oktober 2018 werd in het kader van Horizon 2020, het 
belangrijkste onderzoeksprogramma van de Commissie, 
1,34 miljard EUR toegewezen aan projecten voor 
energieopslag in het net of voor koolstofarme mobiliteit.  We 
constateerden dat de Commissie stappen heeft gezet om 
Horizon 2020 te vereenvoudigen, maar dat er ruimte blijft om 
de complexiteit van EU-onderzoeksfinanciering verder te 
verminderen en de deelname van innovatieve bedrijven te 
vergroten. Ook bestaat het risico dat de EU de 
marktintroductie van innovatieve oplossingen voor 
energieopslag niet voldoende heeft ondersteund.

Nadere gegevens over de controleconclusies, bijbehorende 
aanbevelingen en het antwoord van de gecontroleerde zijn 
te vinden op de website van de ERK (eca.europa.eu).

Speciaal verslag ERK nr. 2/2020: 
Het kmo-instrument in actie: een 
doeltreffend en innovatief programma met 
uitdagingen

Het kmo-instrument werd in het kader van het 
kaderprogramma voor onderzoek Horizon 2020 opgericht om 
innovatie bij kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) te 
ondersteunen. Het doel ervan is het potentieel van kmo’s te 
ontwikkelen en te benutten door de financieringsbereidheid 
voor projecten met een hoog risico in een vroeg stadium te 
vergroten en de marktexploitatie van onderzoekresultaten 
door de particuliere sector te bevorderen. Het is gericht op 
innovatieve kmo’s in de EU en 16 geassocieerde landen. Met 
een totale begroting van 3 miljard EUR voor de periode 2014-
2020 voorziet het instrument in subsidies aan veelbelovende 
ondernemingen.

We onderzochten of het is gericht op de juiste soorten kmo’s, 
of het een brede geografische dekking had, of het 
selectieproces doeltreffend was en of de monitoring door de 
Commissie met betrekking tot het instrument toereikend was.

Wij constateerden dat het voorziet in doeltreffende 
ondersteuning van kmo’s bij de ontwikkeling van hun 
innovatieprojecten, maar we hebben vastgesteld dat het risico 
bestaat dat het instrument een aantal kmo’s financiert die op 
de markt hadden kunnen worden gefinancierd, dat de 
deelname aan het instrument van land tot land sterk verschilt 
en dat herindiening van afgewezen voorstellen een 
toenemende belasting voor de middelen voor beheer en 
evaluatie vormt, zonder waarde toe te voegen.

Nadere gegevens over de controleconclusies, bijbehorende 
aanbevelingen en het antwoord van de gecontroleerde zijn 
te vinden op de website van de ERK (eca.europa.eu).



 

 

AUTEURSRECHT 

© Europese Unie, 2020. 

Het beleid van de Europese Rekenkamer (ERK) inzake hergebruik is geregeld bij Besluit nr. 6-2019 van 
de Europese Rekenkamer over het opendatabeleid en het hergebruik van documenten.  

Tenzij anders aangegeven (bv. in afzonderlijke auteursrechtelijke mededelingen), wordt voor de 
inhoud van de ERK die eigendom is van de EU een licentie verleend in het kader van de Creative 
Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)-licentie. Dit betekent dat hergebruik is toegestaan, 
mits de bron correct wordt aangegeven en wijzigingen worden aangegeven. De hergebruiker mag de 
oorspronkelijke betekenis of boodschap van de documenten niet wijzigen. De ERK is niet aansprakelijk 
voor mogelijke gevolgen van hergebruik.  

U moet aanvullende rechten verwerven indien specifieke inhoud personen herkenbaar in beeld 
brengt, bijvoorbeeld op foto’s van personeel van de ERK, of werken van derden bevat. Indien 
toestemming wordt verkregen, wordt hiermee de bovengenoemde algemene toestemming 
opgeheven en zullen beperkingen van het gebruik daarin duidelijk worden aangegeven. 

Wilt u inhoud gebruiken of reproduceren die geen eigendom van de EU is, dan moet u de houders van 
het auteursrecht mogelijk rechtstreeks om toestemming vragen. 

Software of documenten waarop industriële-eigendomsrechten rusten, zoals octrooien, 
handelsmerken, geregistreerde ontwerpen, logo’s en namen, zijn uitgesloten van het beleid inzake 
hergebruik van de ERK; hiervoor wordt u ook geen licentie verleend. 

De groep institutionele websites van de Europese Unie met de domeinnaam “europa.eu” bevat links 
naar sites van derden. Aangezien de ERK geen controle heeft over deze sites, wordt u aangeraden 
kennis te nemen van hun privacy- en auteursrechtbeleid. 

Gebruik van het logo van de Europese Rekenkamer  

Het logo van de Europese Rekenkamer mag niet worden gebruikt zonder voorafgaande 
toestemming van de Europese Rekenkamer. 

 

 

 

https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/Transparency-portal-home.aspx
https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	Inhoud
	Acroniemen
	Samenvatting
	Wat we controleren
	Juridische structuur en oprichting
	GO’s die actief zijn in het kader van H2020
	F4E werkt in het kader van Euratom actief aan de totstandbrenging van ITER
	GO’s zijn gevestigd in de Europese Unie
	Bestuursmodellen van GO’s
	De onderzoeksactiviteiten van de GO's in het kader van KP7en H2020 worden door zowel de EU als de partners uit de industrie en de onderzoekssector gefinancierd
	Kwijtingsprocedure

	Onze controle
	Gebruikmaken van het werk van anderen
	Onze risicobeoordeling

	Algehele resultaten van de jaarlijkse controles van de GO’s voor het begrotingsjaar 2019
	(Goedkeurende) oordelen zonder beperking voor alle GO’s …
	… over de jaarrekeningen, maar toelichtende paragraaf voor F4E in verband met de EU-bijdrage voor ITER
	… over de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen van de GO’s
	… over de onderliggende betalingen bij de rekeningen van de GO’s

	Onze opmerkingen betreffen terreinen die voor verbetering vatbaar zijn
	Er blijven tekortkomingen bestaan in de jaarlijkse planning van betalingen
	De GO’s realiseerden een uitvoeringspercentage van 90 % voor hun activiteiten in het kader van KP7 en TEN-T
	De uitvoering van de activiteiten in het kader van H2020 door sommige GO’s heeft aan dynamiek ingeboet
	Interne controles met betrekking tot subsidiebetalingen waren over het algemeen doeltreffend
	Onze controle van een steekproef van subsidiebetalingen van 2019 bij de begunstigden bevestigde de resultaten van de controles achteraf voor gedeclareerde personeelskosten
	Door tekortkomingen op het gebied van aanbestedingen en personeels- en projectbeheer van F4E komt de operationele doeltreffendheid ervan in het gedrang

	Follow-up van controlebevindingen van voorgaande jaren

	Andere GO-gerelateerde controles en overzichten

