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1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de 
Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën voor het begrotingsjaar 
2017
(2018/2214(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de definitieve jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming 
biogebaseerde industrieën voor het begrotingsjaar 2017,

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Gemeenschappelijke 
Onderneming biogebaseerde industrieën voor het begrotingsjaar 2017, vergezeld van 
het antwoord van de Gemeenschappelijke Onderneming1,

– gezien de verklaring van de Rekenkamer2 voor het begrotingsjaar 2017 waarin de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2019 betreffende de aan de 
Gemeenschappelijke Onderneming te verlenen kwijting voor de uitvoering van de 
begroting voor het begrotingsjaar 2017 (05827/2019 – C8-0103/2019),

– gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de 
Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 1605/20023, en met name artikel 209, 

– gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene 
begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) 
nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) 
nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot 
intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/20124, en met name artikel 71,

– gezien Verordening (EU) nr. 560/2014 van de Raad van 6 mei 2014 tot oprichting van 
de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën5, en met name artikel 
12,

– gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 110/2014 van de Commissie van 

1 PB C 452 van 14.12.2018, blz. 10.
2 PB C 452 van 14.12.2018, blz. 12.
3 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
4 PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
5 PB L 169 van 7.6.2014, blz. 130.
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30 september 2013 tot vaststelling van de financiële modelregeling voor publiek-private 
partnerschapsorganen bedoeld in artikel 209 van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad1,

– gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0103/2019),

1. verleent de uitvoerend directeur van de Gemeenschappelijke Onderneming 
biogebaseerde industrieën kwijting voor de uitvoering van de begroting van de 
Gemeenschappelijke Onderneming voor het begrotingsjaar 2017;

2. formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel 
uitmaakt, te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van de Gemeenschappelijke 
Onderneming biogebaseerde industrieën, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en 
te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).

1 PB L 38 van 7.2.2014, blz. 2.
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2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van de Gemeenschappelijke Onderneming 
biogebaseerde industrieën voor het begrotingsjaar 2017
(2018/2214(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de definitieve jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming 
biogebaseerde industrieën voor het begrotingsjaar 2017,

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Gemeenschappelijke 
Onderneming biogebaseerde industrieën voor het begrotingsjaar 2017, vergezeld van 
het antwoord van de Gemeenschappelijke Onderneming1,

– gezien de verklaring van de Rekenkamer2 voor het begrotingsjaar 2017 waarin de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2019 betreffende de aan de 
Gemeenschappelijke Onderneming te verlenen kwijting voor de uitvoering van de 
begroting voor het begrotingsjaar 2017 (05827/2019 – C8-0103/2019),

– gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de 
Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 1605/20023, en met name artikel 209,

– gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene 
begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) 
nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) 
nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot 
intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/20124, en met name artikel 71,

– gezien Verordening (EU) nr. 560/2014 van de Raad van 6 mei 2014 tot oprichting van 
de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën5, en met name artikel 
12,

– gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 110/2014 van de Commissie van 
30 september 2013 tot vaststelling van de financiële modelregeling voor publiek-private 

1 PB C 452 van 14.12.2018, blz. 10.
2 PB C 452 van 14.12.2018, blz. 12.
3 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
4 PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
5 PB L 169 van 30.7.2018, blz. 130.
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partnerschapsorganen bedoeld in artikel 209 van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad1,

– gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0103/2019),

1. hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming biogebaseerde industrieën voor het begrotingsjaar 2017;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van de 
Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën, de Raad, de Commissie 
en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie (L-serie).

1 PB L 38 van 7.2.2014, blz. 2.
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3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen 
van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke 
Onderneming biogebaseerde industrieën voor het begrotingsjaar 2017
(2018/2214(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting 
van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën voor het 
begrotingsjaar 2017,

– gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0103/2019),

A. overwegende dat de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (de 
"Gemeenschappelijke Onderneming") bij Verordening (EU) nr. 560/2014 werd 
opgericht als publiek-privaat partnerschap voor een periode van 10 jaar met als doel alle 
belanghebbenden bijeen te brengen en bij te dragen tot het op de kaart zetten van de 
Unie als cruciale speler in onderzoek, demonstratie en markttoepassing met betrekking 
tot geavanceerde biogebaseerde producten en biobrandstoffen;

B. overwegende dat de Gemeenschappelijke Onderneming overeenkomstig de artikelen 38 
en 43 van haar financiële regeling, vastgesteld bij het besluit van haar raad van bestuur 
van 14 oktober 2014, haar eigen jaarrekening moet voorbereiden en goedkeuren die 
wordt opgesteld door haar door de raad van bestuur benoemde rekenplichtige;

C. overwegende dat de oprichtende leden van de Gemeenschappelijke Onderneming zijn 
de Unie, vertegenwoordigd door de Commissie, en de industriële partners die worden 
vertegenwoordigd door het Bio-based Industries Consortium (het "BIC");

Algemene opmerkingen

1. merkt op dat de bijdrage van de Unie aan de werkzaamheden van de 
Gemeenschappelijke Onderneming maximaal 975 000 000 EUR bedraagt, die via 
Horizon 2020 moet worden betaald; merkt op dat de leden afkomstig uit de industrie 
van de Gemeenschappelijke Onderneming gedurende haar looptijd ten minste 
2 730 000 000 EUR aan middelen moeten bijdragen, waarvan ten minste 
975 000 000 EUR aan bijdragen in natura en in contanten voor operationele activiteiten 
van de Gemeenschappelijke Onderneming en ten minste 1 755 000 000 EUR aan 
bijdragen in natura voor de uitvoering van aanvullende activiteiten buiten het werkplan 
van de Gemeenschappelijke Onderneming;

2. merkt op dat 17 van de 82 in aanmerking genomen voorstellen na de oproep tot het 
indienen van voorstellen in 2017 zich eind 2017 in het voorbereidingsstadium van een 
subsidieovereenkomst bevonden; merkt bovendien op dat het programma van de 
Gemeenschappelijke Onderneming begin 2017 een portfolio zal hebben van 82 lopende 
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projecten met in totaal 932 deelnemers uit 30 landen met een totaal subsidiebedrag van 
414 000 000 EUR;

3. merkt op dat de doelstellingen van de Gemeenschappelijke Onderneming niet gehaald 
konden worden met traditionele instrumenten van de Unie; merkt op dat de 
Gemeenschappelijke Onderneming een structurerend effect heeft gehad door de 
sectoren en actoren samen te brengen met het oog op de introductie van nieuwe 
waardeketens, en dat zij hogere investeringen in de ontwikkeling van innovaties voor de 
biogebaseerde industrieën heeft gemobiliseerd;

Financieel en begrotingsbeheer 

4. merkt op dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van de 
Gemeenschappelijke Onderneming voor het begrotingsjaar 2017 (het "verslag van de 
Rekenkamer") heeft verklaard dat de jaarrekening van de Gemeenschappelijke 
Onderneming op alle materiële punten een getrouw beeld geeft van haar financiële 
situatie per 31 december 2017 en van de resultaten van haar verrichtingen en 
kasstromen voor het op die datum afgesloten jaar, overeenkomstig de bepalingen van 
haar financiële regeling en de door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde 
boekhoudregels;

5. merkt op dat in de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming wordt 
bepaald dat de definitieve begroting 2017 beschikbaar moet zijn voor tenuitvoerlegging 
van vastleggingskredieten ter hoogte van 92 900 000 EUR en betalingskredieten ter 
hoogte van 91 600 000 EUR, en dat het benuttingspercentage voor de 
vastleggingskredieten en betalingskredieten respectievelijk 97 % en 95 % bedroeg;

6. merkt op dat de betalingskredieten voornamelijk werden gebruikt voor de 
voorfinanciering van subsidieovereenkomsten die voortkwamen uit de oproepen tot het 
indienen van voorstellen in 2016;

7. merkt op dat de Gemeenschappelijke Onderneming van de 1 186 750 000 EUR aan 
Horizon 2020-middelen die haar waren toegewezen, waaronder de 975 000 000 EUR 
voor operationele en administratieve kosten en de contante bijdrage van de leden 
afkomstig uit de industrie aan de administratieve (29 250 000 EUR) en operationele 
kosten (182 500 000 EUR), tegen eind 2017 voor 509 800 000 EUR (42,96 %) aan 
vastleggingen en voor 172 200 000 EUR aan betalingen had gedaan (14,51 % van de 
toegewezen middelen) voor de uitvoering van de eerste reeks projecten;

8. uit bezorgdheid over het feit dat de leden afkomstig uit de industrie van de 975 000 000 
EUR die zij moesten bijdragen aan de operationele activiteiten en de administratieve 
kosten van de Gemeenschappelijke Onderneming, slechts bijdragen in natura ter hoogte 
van 26 000 000 EUR voor operationele activiteiten hadden gerapporteerd, en dat de 
raad van bestuur bijdragen in contanten van de leden aan de administratieve kosten van 
de Gemeenschappelijke Onderneming ter hoogte van 5 800 000 EUR had gevalideerd; 
dringt er bij de Gemeenschappelijke Onderneming op aan de kwijtingsautoriteit op de 
hoogte te houden van de ontwikkeling van de bijdragen in natura en de betalingen die 
zijn gedaan;

9. betreurt het dat van de minimaal 182 500 000 EUR die de leden afkomstig uit de 
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industrie moesten bijdragen aan de operationele kosten van de Gemeenschappelijke 
Onderneming eind 2017 slechts 800 000 EUR was betaald, waardoor de Commissie 
50 000 000 EUR van haar bijdrage in contanten heeft opgeschort; merkt op dat er een 
groot risico bestaat dat het minimumbedrag niet gehaald zal worden aan het eind van 
het programma van de Gemeenschappelijke Onderneming; neemt er nota van dat de 
Commissie de Uniebijdrage aan de Gemeenschappelijke Onderneming met 140 000 000 
EUR heeft verlaagd, wat de Gemeenschappelijke Onderneming toch nog in staat stelt in 
2020 coherente oproepen tot het indienen van voorstellen te lanceren om haar 
strategische doelstellingen te verwezenlijken in 2024; is ermee ingenomen dat in 
januari 2018 wijzigingen van Verordening (EU) nr. 560/2014 zijn goedgekeurd die de 
particuliere sector in staat stellen om financieel bij te dragen op projectniveau bovenop 
het programmaniveau; benadrukt dat er een positieve trend is waargenomen op het 
gebied van bijdragen in natura voor operationele activiteiten, die naar verwachting met 
61 % (72 500 000 EUR in plaats van naar schatting 45 000 000 EUR) zullen toenemen 
in de oproepen tot het indienen van voorstellen van 2018;

Prestaties

10. is ermee ingenomen dat het ontbreken van vastgelegde kernprestatie-indicatoren niet 
langer een probleem is in het kader van Horizon 2020; merkt met waardering op dat de 
beschikbare specifieke kernprestatie-indicatoren van de Gemeenschappelijke 
Onderneming naar is vastgesteld op schema liggen; is ermee ingenomen dat de 
streefwaarden voor 2020 van 7 van de 8 kernprestatie-indicatoren in 2017 zijn 
overschreden;

11. merkt op dat de beheerkostenratio (administratieve en operationele begroting) onder de 
5 % blijft, wat wijst op een vrij slanke en efficiënte organisatiestructuur van de 
Gemeenschappelijke Onderneming;

12. neemt met bezorgdheid ter kennis dat de waarde van het hefboomeffect eind 2017 2,077 
was, hetgeen geringer is dan verwacht; verzoekt de Gemeenschappelijke Onderneming 
stappen te ondernemen met het oog op het halen van de hefboomdoelstelling van 2,80 
voor de gehele periode 2014-2020;

13. merkt met waardering op dat de oproepen tot het indienen van voorstellen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming naar hun aard volledig openstaan voor deelname 
door elke belanghebbende; is ermee ingenomen dat de Gemeenschappelijke 
Onderneming grote inspanningen levert bij de berichtgeving over haar doelstellingen en 
resultaten, alsook over haar oproepen aan belanghebbenden in de Unie door middel van 
haar evenementen, bijeenkomsten en website;

14. merkt op dat deskundigen bevestigen dat de Gemeenschappelijke Onderneming er 
voldoende in geslaagd is de beste spelers in de Unie te laten deelnemen aan de gebieden 
van de geselecteerde waardeketens;

15. is ingenomen met het feit dat alle oproepen tot het indienen van voorstellen zijn 
gepubliceerd en afgesloten volgens de respectieve werkprogramma's en dat de 
resultaten met betrekking tot de termijnen voor subsidietoekenning en betaling ruim 
onder de vastgestelde doelstellingen bleven;
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Aanbestedings- en aanwervingsprocedures

16. merkt op dat de personeelsbezetting van de Gemeenschappelijke Onderneming eind 
2017 bijna volledig was, met 20 bezette posten op een totaal van 22 posten die in het 
organigram waren toegewezen aan de Gemeenschappelijke Onderneming; neemt ter 
kennis dat de Gemeenschappelijke Onderneming in 2017 2 tijdelijke werknemers en 2 
arbeidscontractanten heeft aangeworven; neemt voorts ter kennis dat de Commissie de 
Gemeenschappelijke Onderneming heeft toegestaan om een post in het organigram te 
splitsen, zodat een tijdelijke werknemer met een lagere rang en een extra 
arbeidscontractant kunnen worden aangeworven en de extra werklast het hoofd geboden 
kan worden; merkt op dat deze maatregel nog moet worden goedgekeurd door de raad 
van bestuur;

Interne audit

17. merkt op dat de dienst Interne Audit in november 2017 de controlewerkzaamheden ter 
plaatse heeft verricht voor de audit "beperkte evaluatie van de tenuitvoerlegging van de 
internecontrolenormen in de GO BBI"; verzoekt de Gemeenschappelijke Onderneming 
aan de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over de resultaten van deze audit;

18. merkt op dat het programmabureau een zelfbeoordeling van zijn internecontrolenormen 
heeft uitgevoerd om te bepalen in hoeverre de internecontrolenormen tot op heden ten 
uitvoer zijn gelegd en om te verkennen onder welke voorwaarden het 
internebeheersingskader van de organisatie naar een hoger plan kan worden getild; 
neemt ter kennis dat de conclusie is dat de Gemeenschappelijke Onderneming goed 
ontwikkeld is en daarom de internecontrolenormen ten uitvoer kan leggen, en dat 
hiervoor een actieplan is geactualiseerd;

19. maakt met bezorgdheid op uit het verslag van de Rekenkamer dat enkele 
internecontrolenormen nog niet ten uitvoer zijn gelegd, zoals ICS 8 (processen en 
procedures), ICS 10 (bedrijfscontinuïteit) en ICS 11 (documentenbeheer);

20. neemt kennis van het feit dat de Gemeenschappelijke Onderneming in 2017 samen met 
de gemeenschappelijke auditdienst van het directoraat-generaal Onderzoek en innovatie 
van de Commissie de eerste ex post audit van een willekeurige steekproef van 
tussentijdse kostendeclaraties in het kader van Horizon 2020 heeft uitgevoerd; verzoekt 
de Gemeenschappelijke Onderneming aan de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen 
over de resultaten van deze audit;

21. merkt met waardering op dat het restfoutenpercentage onder de materialiteitsdrempel 
ligt, en voor Horizon 2020 1,44 % bedraagt;

22. merkt op dat de tussentijdse evaluatie van de Commissie van de activiteiten van de 
Gezamenlijke Onderneming van 2014 tot 2016 is uitgevoerd en dat er een actieplan is 
opgesteld om de aanbevelingen in de evaluatie op te volgen, bijvoorbeeld bevorderen 
van nieuwe waardeketens met de betrokkenheid van nieuwe actoren, aanmoedigen van 
de verdere ontwikkeling van nationale en regionale strategieën voor de bio-economie in 
de lidstaten, betere coördinatie met de Commissie om dubbele financiering te 
voorkomen, verhoging van de mogelijke financiële bijdragen en bijdragen in natura van 
de industrie tot het maximumniveau, enz.; stelt vast dat diverse acties reeds zijn 
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opgestart;

Rechtskader

23. merkt met waardering op dat de personeelsafdeling het rechtskader in 2017 bleef 
versterken en bijzondere aandacht besteedde aan de toepassing van de 
uitvoeringsbepalingen van de Commissie met betrekking tot de Gemeenschappelijke 
Onderneming; is in dit verband verheugd over het feit dat in 2017 zeven nieuwe 
uitvoeringsbepalingen zijn goedgekeurd door de raad van bestuur;

Preventie van en omgang met belangenconflicten en transparantie

24. is ingenomen met het feit dat de Gemeenschappelijke Onderneming in samenwerking 
met zes andere gemeenschappelijke ondernemingen een gezamenlijke oproep tot het 
indienen van blijken van belangstelling heeft gedaan, zodat maximaal zeven 
vertrouwenspersonen kunnen worden geselecteerd die een netwerk van 
vertrouwenspersonen zullen oprichten.
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