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De gemeenschappelijke ondernemingen voor onderzoek van de
EU: “Goedgekeurde rekeningen en verrichtingen die merendeels
aan de regels voldoen”, aldus de controleurs
De Europese Rekenkamer heeft goedkeurende controleoordelen (zonder beperkingen)
afgegeven over de rekeningen van de acht gemeenschappelijke ondernemingen van de
Europese Unie op het gebied van onderzoek, en deze als betrouwbaar aangemerkt. De
controleurs hebben ook goedkeurende controleoordelen (zonder beperkingen) afgegeven over
de financiële verrichtingen voor zeven van de ondernemingen die aan de betreffende regels
voldeden, en voor één een oordeel met beperking.
Vandaag publiceren de controleurs hun jaarlijkse controles voor de volgende
gemeenschappelijke ondernemingen voor onderzoek van de EU, d.w.z. de publiek-private
partnerschappen met de industrie en met de lidstaten op het gebied van onderzoeksbeleid:
-

F4E (ITER) – Ontwikkeling van fusie-energie;
BBI – Biogebaseerde industrieën;
Clean Sky – Schone luchtvaarttechnologieën;
IMI – Initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen;
FCH – Brandstofcellen en waterstof;
Sesar – Single European Sky Air Traffic Management Research;
Ecsel – Elektronische componenten en systemen;
S2R – Shift2Rail innovatieve spoorproductoplossingen.

“De gemeenschappelijke ondernemingen spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van
specifieke aspecten van het onderzoeksbeleid van de Europese Unie”, aldus Kevin Cardiff, het lid
van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle van de
gemeenschappelijke ondernemingen, “en daarom is het van groot belang dat zij betrouwbare
rekeningen opmaken en waarborgen dat hun ontvangsten- en betalingsverrichtingen aan de
regels voldoen. Als controleurs stellen wij verheugd vast dat hun rekeningen over het algemeen
kunnen worden goedgekeurd en dat de enige beperking met betrekking tot hun verrichtingen
verband houdt met een kwestie die momenteel geleidelijk wordt opgelost”.
De controleurs concludeerden dat de gepresenteerde rekeningen van alle acht
gemeenschappelijke ondernemingen betrouwbaar zijn, wat wil zeggen dat deze in alle materiële
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opzichten een getrouw beeld geven van hun financiële positie, de resultaten van hun
verrichtingen en hun kasstromen voor 2016. Voor zeven ondernemingen zijn de onderliggende
verrichtingen bij de rekeningen bovendien wettig en regelmatig, wat betekent dat deze voldeden
aan de relevante regels. Voor de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel hebben de controleurs
een oordeel met beperking afgegeven, omdat er met betrekking tot de betrouwbaarheid van de
interne controles voor KP7-subsidiebetalingen geen redelijke zekerheid kon worden verkregen,
een probleem dat samenhangt met het controlesysteem dat werd opgezet door de voorloper
ervan (de gemeenschappelijke ondernemingen Eniac en Artemis). Dit is echter niet relevant voor
de subsisieprojecten van het recentere Horizon 2020-programma.
De controleurs hebben ook gewezen op kwesties in verband met de uitvoering en het beheer van
de begroting, de internecontrolesystemen en aanbestedingsprocedures, die echter niet van
invloed waren op hun oordelen. De controleurs hebben geconstateerd dat er met betrekking tot
de Gemeenschappelijke Onderneming F4E positieve stappen zijn genomen om het beheer en de
controle van de bouwfase van het ITER-project te verbeteren, maar er blijft een risico bestaan
van nieuwe kostenverhogingen en vertragingen bij de uitvoering van projecten.
Noot voor de redactie
Naast de EU, die wordt vertegenwoordigd door de Europese Commissie, kunnen diverse uit
bedrijfsleven en onderzoeksgroepen afkomstige publieke en private partners die bijdragen aan
de financiering van de activiteiten van de gemeenschappelijke onderneming lid zijn van de
gemeenschappelijke ondernemingen. De meeste gemeenschappelijke ondernemingen bestaan
uit twee deelnemende partijen (bilateraal), namelijk de Europese Commissie en partners uit het
bedrijfsleven/de onderzoeksector, of uit drie partijen (trilateraal), waarbij ook de lidstaten
deelnemen. Aan de Gemeenschappelijke Onderneming F4E nemen ook niet-EU-landen deel.
De EU-financiering wordt verstrekt uit de onderzoeksbegroting van de EU door middel van het
zevende kaderprogramma voor onderzoek (KP7) en het EU-kaderprogramma voor onderzoek en
innovatie (Horizon 2020). Het bedrijfsleven en de onderzoekspartners leveren bijdragen in natura
of in contanten. In 2016 omvatte de totale begroting van de gemeenschappelijke ondernemingen
1,8 miljard euro. Aan het einde van 2016 hadden zij 633 personeelsleden in dienst.
De Europese Rekenkamer controleerde de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid
en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen betreffende het begrotingsjaar 2016, voor
acht Europese gemeenschappelijke ondernemingen voor onderzoek. De controleurs hebben
analyses gemaakt, steekproeven van ontvangsten- en betalingsverrichtingen getoetst, de
essentiële controles van de toezicht- en controlesystemen beoordeeld, en, indien van toepassing,
het werk van andere controleurs gebruikt. Vandaag publiceren zij ook een samenvatting van hun
bevindingen, die worden gebruikt door het Europees Parlement en de Raad, of door andere
kwijtingsautoriteiten.
Naast de jaarlijkse controle van de rekeningen, omvat het werkprogramma 2018 van de
controleurs als prioritaire controletaak een horizontale evaluatie van de gemeenschappelijke
ondernemingen om te beoordelen wat hun toegevoegde waarde is, en of zij hun programma’s
doeltreffend uitvoeren en daarbij hun doelstellingen behalen.
De jaarverslagen over de gemeenschappelijke ondernemingen voor onderzoek van de EU, met
inbegrip van hun antwoorden en een samenvatting, zijn in 23 EU-talen beschikbaar op de website
van de ERK.
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