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Controleurs keuren de rekeningen van 2018 van alle
gemeenschappelijke ondernemingen voor onderzoek van de EU
goed
Voor alle gemeenschappelijke ondernemingen van de EU heeft de Europese Rekenkamer
(ERK) een goedkeurend oordeel over de financiële verrichtingen afgegeven en de
positieve resultaten die in voorgaande jaren zijn gerapporteerd, bevestigd.
Gemeenschappelijke ondernemingen (GO’s) zijn de publiek-private partnerschappen tussen de EU en
de industrie, onderzoeksgroepen en lidstaten die zijn opgericht specifieke projecten en beleidslijnen uit
te voeren op het gebied van onderzoek en innovatie. Zeven GO’s voeren momenteel specifieke acties
in het kader van Horizon 2020 uit, terwijl de GO “Fusion for Energy” (F4E) werd opgericht om deel te
nemen aan het project inzake de internationale thermonucleaire experimentele reactor (ITER). In 2018
droeg de EU als publieke partner 2,2 miljard EUR bij aan de begrotingen 2018 van de GO’s, ongeveer
1,5 % van de totale EU-begroting. De private partners leveren bijdragen in natura voor operationele
activiteiten en dragen in contanten bij aan de administratieve kosten. GO’s kennen voornamelijk via
open oproepen tot het indienen van voorstellen financiering toe aan private partners.
“Gemeenschappelijke ondernemingen kunnen de koppeling tussen onderzoek en maatschappelijke
groei verbeteren en brengen innovatie dichter bij de markt”, aldus Ildikó Gáll-Pelcz, het lid van de
Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle. “Onze controle over 2018 bevestigt
dat hun financieel beheer gezond is, maar we wijzen in onze opmerkingen op verschillende terreinen die
voor verbetering vatbaar zijn met betrekking tot bijdragen in natura, interne beheersing, subsidiebeheer
en personeelsverloop.”
De controleurs keurden de rekeningen van 2018 van alle acht GO’s goed als zijnde betrouwbaar en
gaven ook goedkeurende oordelen af over de wettigheid en regelmatigheid van hun betalings- en
ontvangstenverrichtingen. Volgens de controleurs waren de internebeheersingsmaatregelen met
betrekking tot betalingen doeltreffend en werd daarmee gezorgd dat het foutenpercentage onder de
materialiteitsdrempel van 2 % bleef, maar vertoonden meerdere ondernemingen nog steeds
tekortkomingen in hun aanbestedings- subsidie- en wervingsprocedures.
Wat betreft de afsluiting van het vorige kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (het zevende
kaderprogramma ofwel KP7) en van het programma voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)
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hebben de GO’s ervoor gezorgd dat een groot deel van de projecten is uitgevoerd en dat een groot deel
van de bijdragen van de private partners is geleverd (89 % van de in de oprichtingsverordeningen van
de GO’s bepaalde streefdoelen). Halverwege de looptijd van het huidige Horizon 2020-programma is
de uitvoering daarvan echter vertraagd en zijn er extra inspanningen nodig om de overeengekomen
streefdoelen te behalen (tot nu toe is slechts 40 % van Horizon 2020 en de daarmee samenhangende
aanvullende activiteiten uitgevoerd).
De controleurs vestigen ook de aandacht op de bijdrage van de EU aan het ITER-project voor kernfusie,
waarbij het risico wordt gelopen van verdere kostenverhogingen en vertragingen bij de uitvoering ten
opzichte van het huidige goedgekeurde basisscenario.
Noot voor de redactie
De Europese Commissie is het publieke lid van de gemeenschappelijke ondernemingen en
vertegenwoordigt de EU. De private leden omvatten verschillende partners uit de industrie en de
onderzoekssector. De meeste GO’s van de EU zijn in Brussel gevestigd, met uitzondering van de GO F4E,
die in Barcelona is gevestigd, en de GO Europese high-performance computing (EuroHPC), die in
november 2018 in Luxemburg werd opgericht om een supercomputing-ecosysteem van wereldklasse
te ontwikkelen in Europa. De ERK zal de rekeningen van EuroHPC voor het eerst in 2020 controleren.
Volgens de huidige planning blijven alle GO’s actief tot 2024, met uitzondering van EuroHPC, die actief
zal blijven tot eind 2026.
In 2018 en 2019 hebben we een aantal andere speciale verslagen en overzichten gepubliceerd waarin
wordt verwezen naar GO’s Speciaal Verslag nr. 11/2019 over de uitrol van Sesar, het briefingdocument
van 2018 over het programma dat Horizon 2020 zal opvolgen, Speciaal verslag nr. 28/2018 over Horizon
2020 en het overzicht (landscape review ) inzake vervoer.
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
luchtverkeersbeheer

Ecsel

Elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap

S2R

Shift2Rail innovatieve spoorproductoplossingen

EuroHPC

Europese high-performance computing

Het samenvattend document “2018 — De controle van de gemeenschappelijke ondernemingen van de
EU in het kort” en het volledige “Jaarverslag over de gemeenschappelijke ondernemingen van de EU
betreffende het begrotingsjaar 2018”, met nadere bijzonderheden over elke gemeenschappelijke
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onderneming, zijn in 23 EU-talen beschikbaar op de website van de ERK (eca.europa.eu). Dit is het
eerste jaar waarin de ERK één verslag over alle GO’s gezamenlijk heeft gepubliceerd.
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