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Inleiding

Sinds 1984 worden de OTO-activiteiten van de Europese Gemeenschap ten uitvoer gelegd door 
meerjarige kaderprogramma's (KP's). Met een begroting van circa 17 miljard EUR voor de jaren 
2002-2006 heeft het zesde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap (KP6) tot eind 2008 
'indirect' OTO-activiteiten gefinancierd die goed waren voor een bedrag van 25 miljard EUR aan 
geschatte investeringen.

KP6 heeft twee nieuwe instrumenten geïntroduceerd die zich vooral richten op 'integratie en 
versterking van de Europese onderzoeksruimte':

- 'Topnetwerken' (NoE's, 167 projecten gefinancierd uit hoofde van KP6, met een bijdrage van 
de EU van 1,2 miljard EUR) moesten vooral zorgen voor de totstandbrenging van een wezenlijke 
en duurzame integratie van de onderzoeksactiviteiten van de netwerkpartners, direct gericht 
tegen de versnippering van die activiteiten op een bepaald thematisch terrein in Europa; en

- 'Geïntegreerde projecten' (GP's, bijna 700 projecten gefinancierd, met een bijdrage van de EU 
van 6,5 miljard EUR) moesten de kennis opleveren die nodig was om de thematische prioriteiten 
te realiseren door het verwezenlijken van ambitieuze en duidelijk omschreven wetenschappelijke 
en technologische doelstellingen met een Europese dimensie.

1. De controle van de Rekenkamer (reikwijdte, bevindingen en aanbevelingen)

a) Reikwijdte van de controle 

Met de controle van de Rekenkamer werd beoogd te beoordelen in hoeverre:

 de topnetwerken en geïntegreerde projecten bijdroegen tot de verwezenlijking van de in het 
Verdrag vastgestelde doelstellingen van het onderzoeksbeleid, alsook tot die van hun eigen 
specifieke doelstellingen;

 de Commissie de uitvoering van de projecten doeltreffend ondersteunde door de begunstigden 
de nodige begeleiding te bieden, de contracten te beheren en toezicht te houden op de 
geboekte vooruitgang; en 

 KP6 investeringen in OTO had gestimuleerd.

b) Bevindingen van de Rekenkamer

Het ontbreken van een expliciete interventielogica

De Rekenkamer heeft geconstateerd dat de KP6-instrumenten hebben bijgedragen tot een 
behoorlijk niveau van samenwerking op onderzoeksgebied en projecten van redelijke kwaliteit. 
In de werking van deze instrumenten ontbrak het echter aan een expliciete interventielogica, aan 
SMART-doelstellingen1 en aan prestatie-indicatoren.

                                               
1 SMART staat voor "specific, measurable, achievable, relevant and timed" (specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant 
en van een datum voorzien) in overeenstemming met artikel 27, lid 3 van de verordening houdende het Financieel 
Reglement.
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Specifieke doelstellingen slechts gedeeltelijk verwezenlijkt 

De specifieke doelstellingen van de nieuwe instrumenten zijn slechts gedeeltelijk verwezenlijkt. 
Slechts een minderheid van de NoE's heeft overtuigende vorderingen gemaakt in de richting van 
een zichzelf in stand houdende integratie van onderzoeksactiviteiten tussen de netwerkpartners. 
De gecontroleerde GP's zijn er niet in geslaagd aanvullende middelen van individuele 
deelnemers of overheids- en particuliere financiering aan te trekken. 

Gebreken in het beheer door de Commissie

Volgens de Rekenkamer vertoonde het beheer door de Commissie een aantal gebreken die 
invloed hadden op de doeltreffendheid van de acties.

Doelstelling van stimulering van OTO-investeringen niet gehaald

In vergelijking met KP5 is het niet gelukt om met KP6 de OTO-investeringen van de deelnemers 
significant te doen toenemen. Relatief gezien nam de deelname van de particuliere sector zelfs 
af. Er werd zelfs een lager percentage (10 procent) van het totale budget aan deze activiteiten 
toegewezen dan bij de thematische programma's van KP5 (12 procent), en de eerste resultaten 
laten zien dat de deelname van het MKB onder KP7 verder afneemt.

c) Aanbevelingen van de Rekenkamer

De Rekenkamer heeft, samengevat, de volgende aanbevelingen gedaan:

1. Uitgavenprogramma's moeten worden gebaseerd op een expliciete interventielogica, die de 
instrumenten koppelt aan realistische doelstellingen. De mogelijkheid moet worden overwogen 
voor elk instrument één enkele doelstelling te kiezen. Elk programma moet voorzien zijn van 
passende prestatie-indicatoren om de verwachte output, uitkomsten en impact te monitoren.

2. De Commissie moet nagaan of de NoE's en GP's realistische doelstellingen meekregen en 
significante voordelen bieden tegenover de traditionele instrumenten voor 
onderzoekssamenwerking. De Commissie moet beoordelen of de eerdere resultaten, de 
mogelijke meerwaarde voor de EU en de vooruitzichten inzake zelfvoorziening verdere 
financiering uit KP7 rechtvaardigen.

3. De Commissie moet de diverse redenen onderzoeken waarom door de deelnemers betrekkelijk 
weinig wordt geïnvesteerd in OTO gelet op de beoogde doelstellingen, en zij moet specifieke 
maatregelen voorstellen. 

4. De Commissie moet zorgen voor duidelijke en tijdige begeleiding, snellere procedures voor 
subsidieverlening en beter projecttoezicht.

2. Antwoorden van de Commissie

De Commissie is van mening dat de KP's altijd zijn gebaseerd op een sluitende interventielogica. 
Onder KP6 werden essentiële elementen van de SMART-benadering opgenomen in de 
werkprogramma's van de Commissie, ondanks het feit dat deze aanpak niet expliciet aan de orde 
kwam in het Financieel Reglement dat op dat moment van toepassing was. Alle 
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werkprogramma's van KP7 bevatten een vermelding van de beoogde effecten. De Commissie is 
voorts van mening dat haar toezicht op en beoordeling van KP6 naar behoren was.

De Commissie is van mening dat een groot aantal NoE's heeft geresulteerd in een duurzame 
integratie tussen partners en dat de algemene kwaliteit van de projecten hoog was.

De Commissie merkt op dat de participatiegraad van KP6 overeenstemt met die van KP5, 
wanneer rekening wordt gehouden met openbare en particuliere organisaties die belast zijn met 
economische activiteiten, en zij is van mening dat het nog te vroeg is om een oordeel te vellen 
over de participatie van het MKB onder KP7.

Tot slot is de Commissie van mening dat KP6 heeft geleid tot een belangrijke verhoging van de 
onderzoeksinspanningen. 

3. Opmerkingen en aanbevelingen van de Commissie begrotingscontrole die opgenomen 
kunnen worden in het ontwerpverslag over de kwijting van de Commissie (boekjaar 2008)

Het Europees Parlement:

Algemene opmerkingen

1. verwelkomt de constructieve aanbevelingen van de Europese Rekenkamer en het overwegend 
positieve oordeel over de bevordering van de samenwerking op onderzoeksgebied en projecten 
van redelijke kwaliteit door 'topnetwerken' en 'geïntegreerde projecten' in het communautaire 
onderzoeksbeleid;

2. waardeert het dat de beoordeelde KP6-instrumenten in de ogen van de Rekenkamer een goede 
en doeltreffende onderzoekssamenwerking tussen de projectdeelnemers heeft gestimuleerd;

Initiële stadium van de procedure 

3. constateert dat er sprake is van een grote 'verwachtingenkloof', dat wil zeggen, dat minder dan 
55 procent van alle projecten die achteraf zijn beoordeeld, de aanvankelijke beoordeling 
'excellent' behield; vraagt de Commissie haar beoordelingsprocedures te heroverwegen;

4. herinnert aan het feit dat de overgrote meerderheid van de aanvragen niet als 'excellent' wordt 
aangemerkt (slechts 15 tot 20 procent), terwijl de kosten van de aanvraag (in individuele 
gevallen oplopend tot 300 000 EUR) worden gedragen door de aanvragers; verzoekt de 
Commissie in dit verband dringend om op samenhangende en efficiënte wijze verstandige 
maatregelen (bijvoorbeeld procedures met meerdere fasen) toe te passen, teneinde te komen tot 
een zo efficiënt mogelijke besteding van gelden die zijn toegewezen aan onderzoek, en niet aan 
'beheer van onderzoek'; 

5. vindt het jammer dat, afhankelijk van hun uiteindelijke succes in de aanvraagprocedure, 
slechts 53 tot 86 procent van alle betrokken partijen de aard van de instrumenten die in KP6 
worden toegepast, volledig heeft begrepen; betreurt het feit dat de keuze van het instrument in 
enkele gevallen kennelijk is gebaseerd op fiscale in plaats van op inhoudelijke overwegingen; 
merkt op dat het bestaan van een groot aantal partners in NoE's, alsook de sterke gerichtheid van 
de Commissie op juridische integratie een specifieke uitdaging vormen, en merkt op dat de 
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deskundigengroep inzake de toekomst heeft aanbevolen dat grotere partnerschappen alleen 
zouden moeten worden gevormd in uitzonderlijke en naar behoren onderbouwde gevallen1;

Vorming van topnetwerken

6. betreurt het dat, ondanks de verzoeken van het Parlement om een meer service- en 
klantgerichte tenuitvoerlegging van onderzoeksprogramma's, slechts weinig vooruitgang is 
geboekt met de vorming van 'one-stop-shops' die alle directoraten-generaal binnen de 
onderzoeksfamilie bestrijken, standaardisatie van de aanvraagprocedures, de noodzakelijke 
documentatie en consistente communicatie; haalt het feit naar voren dat het publiek de 
Commissie als één entiteit beschouwt; 

7. verzoekt de Commissie in dit verband eindelijk passende maatregelen te nemen in de richting 
van een proactieve aanpak van de klantenondersteuning, de interne kwaliteitscontrole, met 
inbegrip van standaardisatie op het tweede niveau, en coherent beheer; vraagt de Commissie om 
online alle wetsteksten beschikbaar te stellen waarop de subsidiecontracten zijn gebaseerd, met 
inbegrip van verwijzingen naar het Belgisch recht, voor zover van toepassing;

8. herinnert aan de aanhoudende verzoeken van het Parlement om verlaging van de 
administratieve last in met name subsidieprocedures2; betreurt het feit dat de tijd die verstrijkt tot 
het afsluiten van een contract, gemiddeld dertien maanden is, hetgeen neerkomt op een toename 
met vier maanden ten opzichte van KP5; dringt er met het oog op KP7 op aan dat de Commissie 
gebruikmaakt van bestaande administratieve hulpmiddelen (bijvoorbeeld 'Participant 
Identification Codes' (PIC's) en 'Legal Entity Appointed Representatives' (LEAR's));

9. is ontevreden over het feit dat KP6 het doel van grotere participatie van particuliere 
deelnemers, in het bijzonder het MKB, niet heeft gehaald; deelt de mening van de Rekenkamer 
dat sommige bepalingen hun participatie actief hebben ontmoedigd; is in het algemeen van 
mening dat de juridische bepalingen en regels (met inbegrip van modelcontracten en 
richtsnoeren) te ingewikkeld zijn en zelf de effectieve en efficiënte tenuitvoerlegging van 
onderzoeksbeleid hinderen; 

10. constateert dat de beoordelingen zich vooral richten op 'inputcontroles' in plaats van op 
beoordelingen van de output; deelt de mening van de Rekenkamer dat een juiste vaststelling van 
SMART-doelstellingen aan het begin van een project een belangrijk element is om de voortgang 
en het eventuele succes van het project te kunnen bepalen; benadrukt dat er eisen ten aanzien van 
de verslaglegging moeten worden opgesteld als een bewust middel voor het toezicht op en de 
beoordeling van de geboekte voortgang met de integratie en de geboekte inhoudelijke voortgang3

en niet mogen worden gebruikt als een manier om sancties op te leggen of zich te mengen in de 
overige discretionaire beheeractiviteiten van de coördinator, zolang deze in overeenstemming 
zijn met de wettelijke bepalingen.

Duurzaamheid en toekomstige ontwikkeling

11. betreurt het te vernemen dat het in de meeste gevallen niet is gelukt om te komen tot een 
                                               
1 Cf. eindverslag van de deskundigengroep inzake de toekomst van topnetwerken (Final Report of the expert group 

on the future of networks of excellence, september 2008 - 'ER'), blz. 21.
2 SEC(2006)0866 – C6-0231/2006 – 2006/0900(CNS).
3 ER blz. 26.
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duurzame integratie die de initiële financieringsperiode overschrijdt, en dat de duur van de 
initiële financiering van vijf jaar naar het oordeel van de Rekenkamer onrealistisch is gebleken; 
steunt het voorstel om uiterst competitieve en selectieve criteria toe te passen op de verdere 
financiering van NoE's die beweren dat ze zelfvoorzienend kunnen worden (ER blz. 28);

12. neemt met belangstelling kennis van het voorstel van de deskundigengroep om de 
mogelijkheid van gecoördineerde oproepen van ERA-NET's en KP7 te verkennen waarin 
nationale en communautaire middelen worden gecombineerd1, alsook de maatregelen om de 
transparantie en toegankelijkheid van de CORDIS-database te vergroten, teneinde een 
uitwisseling van onderzoeksresultaten in de Europese onderzoeksruimte te waarborgen 
(voorbeelden van de uitwisseling van beste praktijken);

13. maakt zich ernstig zorgen over het feit dat de toepassing van de controlestrategie van de 
Commissie voor KP6 er nu al toe heeft geleid dat voormalige deelnemers twee rechtszaken 
hebben aangespannen; benadrukt dat betrouwbaarheid de basis is voor elke duurzame 
samenwerking, en herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om ter wille van de rechtszekerheid 
de financiële memoranda bij projecten in het kader van het zesde kaderprogramma die reeds 
door de Commissie zijn goedgekeurd en vastgesteld, niet te herberekenen door een nieuwe uitleg 
te geven aan de criteria voor subsidiabiliteit van kosten zoals die in de algemene voorwaarden 
(bijlage II) van het modelcontract van het zesde kaderprogramma zijn vastgelegd2; dringt er bij 
de Commissie op aan zich meer in te spannen om een oplossing te vinden en uit de wens dat 
deze oplossing zal zijn gebaseerd op een dialoog;

14. vraagt de Commissie oplossingen te zoeken die betrouwbaarheid en continuïteit op de 
middellange termijn op het gebied van de tenuitvoerlegging en planning van kaderprogramma's 
waarborgen, met name met het oog op KP8; en vraagt in het bijzonder om vaste tijdslimieten en 
strikte procedureregels op homogene wijze toe te passen.

                                               
1 ER blz. 27.
2 SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC).


