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Persbericht 
Luxemburg, 15 november 2022 

Auditors geven een goedkeurend oordeel af aan de publiek-
private partnerschappen voor onderzoek en innovatie van de EU  

De Europese Rekenkamer (ERK) keurde de rekeningen over 2021 van alle gemeenschappelijke 
ondernemingen (GO’s) van de EU goed en bevestigde de positieve resultaten die in voorgaande 
jaren werden gerapporteerd. Het nieuwe programma voor de financiering van onderzoek en 
innovatie, Horizon Europa, stelt ambitieuze doelen voor de begrotingsperiode 2021-2027 en de 
auditors roepen op tot actie om de Horizon 2020-bijdragestreefdoelen te verwezenlijken, de 
resterende tekortkomingen in de internebeheersingsmaatregelen aan te pakken en zich voor te 
bereiden op nieuwe uitdagingen, zoals personeelsplanning en -beheer.  

Gemeenschappelijke ondernemingen zijn partnerschappen tussen de Europese Commissie en de 
industrie, en in sommige gevallen zijn ook de onderzoekssector of intergouvernementele 
organisaties en deelnemende staten betrokken. GO’s worden gefinancierd met contante middelen 
uit de onderzoeks- en innovatieprogramma’s van de EU (Horizon 2020, Horizon Europa en Digitaal 
Europa) en met bijdragen in natura en andere financiële bijdragen van de andere partners.  

“Deze Europese publiek-private partnerschappen bevorderen de omzetting van wetenschappelijke 
kennis in verhandelbare, baanbrekende innovaties en kunnen inspelen op behoeften waarin de 
industrie momenteel onvoldoende voorziet”, aldus Ildikó Gáll-Pelcz, het lid van de Europese 
Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle. “Daarom moeten zij zich goed voorbereiden 
op de uitdagingen die in het verschiet liggen.” 

In 2021 stelde de Raad van de EU nieuwe verordeningen vast waarbij elf GO’s werden opgericht 
om acties uit het voeren in het kader van de programma’s Horizon Europa en Digitaal Europa, de 
meerjarige onderzoeks- en innovatieprogramma’s voor de financiële periode 2021-2027. Deze 
GO’s voeren hun specifieke onderzoeks- en innovatieagenda uit op het gebied van vervoer, 
energie, gezondheid, biogebaseerde industrieën, digitale sleuteltechnologieën, supercomputing- 
en netwerksystemen. Acht hiervan waren al actief in het kader van het vorige programma 
(Horizon 2020) en zullen in het kader van de nieuwe programma’s worden voortgezet als nieuwe 
juridische entiteiten, met nieuwe namen en uitgebreide of licht aangepaste bevoegdheden. Naast 
de reeds operationele GO's zijn er drie nieuwe opgericht: de GO Slimme netwerken en diensten, 
de GO Mondiale gezondheid en het Europees Kenniscentrum voor cyberbeveiliging. De ERK zal 
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deze drie nieuwe GO’s voor het eerst controleren nadat zij financieel autonoom zijn geworden, 
wat naar verwachting in 2023 zal gebeuren.  

Voor de financiële periode 2021-2027 wordt verwacht dat de EU-financiering voor de GO’s van 
15,1 miljard EUR aanvullende bijdragen van 19,1 miljard EUR van partners (de industrie, 
deelnemende staten of internationale organisaties) zal mobiliseren om onderzoeks- en 
innovatieprojecten ter waarde van ongeveer 34,2 miljard EUR te realiseren. 

Fusion for Energy (F4E), de gemeenschappelijke onderneming voor de uitvoering, in het kader van 
Euratom, van het Europese deel van het ITER-project voor kernfusie in Frankrijk, raamde in 2021 
de totale kosten voor het vervullen van haar leveringsverplichtingen op 18,3 miljard EUR. De 
auditors wijzen echter op risico's met betrekking tot de termijnen en kosten die in aanmerking 
genomen moeten worden in het nieuwe ITER-basisscenario van 2023. Aangezien Rusland lid is van 
de internationale ITER-organisatie en als zodanig verplicht is jaarlijkse bijdragen te betalen en 
verschillende onderdelen te leveren, kunnen de huidige sancties tegen Rusland ook aanvullende 
risico's inhouden wat betreft kostenstijgingen of vertragingen. 

De auditors merken op dat de GO’s in de meeste gevallen corrigerende maatregelen hebben 
getroffen om follow-up te geven aan hun opmerkingen van voorgaande jaren. Zij constateerden 
echter verschillende zaken die nog verbetering behoeven: zo wezen de controleresultaten voor 
subsidiebetalingen erop dat personeelskosten de belangrijkste bron van fouten blijven vanwege 
de complexiteit van het berekeningsproces. Wat betreft het uitvoeringspercentage van de 
activiteiten van de GO’s merken de auditors op dat, hoewel hun Horizon 2020-agenda voor 
onderzoek en innovatie volledig is vastgelegd, een aanzienlijk aantal projecten pas zal worden 
afgerond tijdens de financiële periode 2021-2027. Deze parallelle uitvoering van verschillende 
programma’s kan de werkdruk voor het personeel van de GO’s verhogen. In het algemeen 
waarschuwen de auditors voor uitdagingen op het gebied van personeelsbeheer die uiteindelijk 
negatieve gevolgen kunnen hebben voor de algemene prestaties van de GO’s en zelfs de uitvoering 
van hun taken in gevaar kunnen brengen.  

Achtergrondinformatie 

Het verslag over de controle 2021 van de gemeenschappelijke ondernemingen van de EU, met de 
betrouwbaarheidsverklaring en opmerkingen voor elke GO, is beschikbaar op de website van de 
ERK. 
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Perscontact 
Persdienst van de ERK: press@eca.europa.eu  
Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu — M: (+352) 691 553 547 
Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu — M: (+352) 691 551 502  
Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu — M: (+352) 621 552 224 
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KP7 H2020 Horizon Europa

IMI 1 IMI 2
Initiatief voor innovatieve 
gezondheidszorg

Clean Sky 1 Clean Sky 2 Schone luchtvaart

FCH 1 FCH 2 Schone waterstof

Mondiale gezondheid EDCTP3

Artemis

Eniac
Ecsel GO “Digitale sleuteltechnologieën”

Shift2Rail Europese spoorwegen

BBI Een circulair biogebaseerd Europa

Sesar
Derde ATM-onderzoek in het kader 
van het gemeenschappelijk
Europees luchtruim

Europese high-performance computing

Europese slimme netwerken 
en diensten

Europees kenniscentrum 
voor cyberbeveiliging
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