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Conferentie op hoog niveau over de verbetering van de 
verantwoording door de EU: de ERK gaat de dialoog aan met 
belanghebbenden op nationaal en EU-niveau 

De Europese Rekenkamer (ERK) hield vandaag een conferentie op hoog niveau in tegenwoordigheid van 
velen van degenen die bezig zijn met het waarborgen dat de Europese Unie verantwoording aflegt voor 
de openbare middelen die worden besteed ter verwezenlijking van EU-doelstellingen. Beleidsmakers, 
parlementariërs, nationale en EU-controleurs, alsmede leden van denktanks en academici onderzochten 
de bestaande controleregelingen in de EU en overdachten kritisch de wijze waarop deze regelingen zich 
de komende jaren zouden kunnen ontwikkelen. Een sterkere samenwerking tussen bestuursinstanties, 
parlementen en nationale en EU-controleurs is nodig om het publiek een beter beeld te geven van de 
prestaties van de EU-beleidslijnen en –programma’s. 

De heer Vitor Caldeira, president van de ERK, merkte hierbij het volgende op: “Doeltreffend democratisch 
toezicht en efficiënte controle van overheidsfinanciën gaan hand in hand. Zij dragen bij aan de legitimiteit 
door voor de burgers duidelijk te maken welke voortgang wordt geboekt, bijvoorbeeld op het vlak van 
economisch herstel, toegenomen kansen op de arbeidsmarkt, de beveiliging van de grenzen van de Unie of 
de bescherming van het milieu, en tegen welke kosten. Maar daarvoor moeten de juiste 
verantwoordingsregelingen bestaan op nationaal en EU-niveau.” 

De heer Kevin Cardiff, het lid van de ERK dat het overzicht ("landscape review") presenteerde en de 
conferentie voorzat, zei: "Veel van de verantwoordingsstructuren in de EU zijn vastgelegd in verdragen en 
wetgeving. Die zullen niet van het ene op het andere moment veranderen. Maar het doel van het overzicht 
van de ERK en van deze conferentie is om een debat op gang te brengen over de vragen welke 
veranderingen nodig zijn en hoe die zouden kunnen worden ingevoerd." 

De vicevoorzitter van het Europees Parlement, de heer Olli Rehn, verklaarde het volgende: “Ik ben 
verheugd met de grondige analyse die de Rekenkamer heeft verricht in haar landscape review. Daarin 
wordt terecht gewezen op de noodzaak van duidelijke regels en verantwoordelijkheden op verschillende 
niveaus. Op EU-niveau moeten de intergouvernementele regelingen zoals het Europees 
Stabiliteitsmechanisme in communautaire structuren worden gevat en onder de bevoegdheid van de 
EU-controleurs vallen.” 

Mevrouw Ingeborg Grässle, voorzitster van het Comité Begrotingscontrole van het Europees Parlement, 
merkte het volgende op: “Ik ben dankbaar dat de ERK ons heeft laten zien hoe ingewikkeld het EU-systeem 
is geworden. Ik kan u verzekeren dat de boodschap van vandaag niet zal worden genegeerd maar zal 
worden meegenomen in de beraadslagingen in het Comité Begrotingscontrole van het Parlement. Ik wil ook 
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alle EU-instellingen oproepen meer te doen op het gebied van verantwoording.” 

Noot voor de redactie: 

Als EU-instelling die verantwoordelijk is voor de bescherming van de financiële belangen van de EU-burgers 
zet de ERK zich in om ervoor te zorgen dat verantwoording wordt afgelegd over EU-uitgaven en om de 
verantwoordingsplicht te verbeteren. 

De EU-controleurs onderzochten onlangs de EU-regelingen inzake verantwoording en controle van de 
overheidsfinanciën en identificeerden hiaten, overlappingen en uitdagingen. Met de conferentie werd een 
platform geboden voor leden van het Europees Parlement, de Europese Commissie, de ERK, de Europese 
Centrale Bank, de Europese Investeringsbank, het Europees stabiliteitsmechanisme, nationale rekenkamers 
en academische kringen om te discussiëren over de vraag hoe deze regelingen zouden moeten worden 
ontwikkeld in het licht van de ontwikkelingen op het gebied van economische, budgettaire en monetaire 
integratie. De besprekingen richtten zich vooral op de verantwoordingsplicht binnen de EU, met name wat 
betreft centrale banken en toezichthouders, de structuren tijdens en na de crisis, de hefboomwerking van 
EU-middelen met deelneming van buitenaf en het vergroten van de aandacht voor de prestaties van de EU. 

Tijdens de conferentie kwamen de hiaten, overlappingen en uitdagingen aan bod die mogelijk op EU- en 
lidstaatniveau bestaan, zoals de ERK vaststelde in haar onlangs gepubliceerde overzicht van EU-regelingen 
inzake verantwoording en controle van de overheidsfinanciën. In haar eerste overzicht ("landscape 
review") kwam de ERK met een model voor verantwoording op basis van zes elementen: 

1) een duidelijke omschrijving van taken en verantwoordelijkheden 
2) het publiek van overheidswege zekerheid geven over de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen 
van de EU; 
3) democratisch toezicht door parlementen; 
4) feedbackmechanismen opzetten om te waarborgen dat in de loop der tijd verbetering optreedt; 
5) sterke mandaten geven voor onafhankelijke externe controle van EU-organen met betrekking tot de 
rekeningen en prestaties; 
6) naar behoren regelen dat controleaanbevelingen worden uitgevoerd en follow-up krijgen. 

Sprekers op de conferentie: 

Christopher Bovis, University of Hull  
Vítor Caldeira, president van de Europese Rekenkamer  
Manfred Kraff, Europese Commissie, Directoraat-generaal Begroting 
Kevin Cardiff, lid van de Europese Rekenkamer 
Ingeborg Grässle, voorzitter van de Commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement 
Mark Hallerberg, Hertie School of Governance 
Kalin Anev Janse, Europees Stabiliteitsmechanisme 
Brigid Laffan, Europees Universitair Instituut 
Neven Mates, lid van de Europese Rekenkamer 
Gay Mitchell, voormalig lid van het Europees Parlement 
Gilles Noblet, Europese Centrale Bank 
Claes Norgren, Zweedse rekenkamer  
Henrik Otbo, lid van de Europese Rekenkamer 
Olli Rehn, vicevoorzitter van het Europees Parlement 
Jacques Sciberras, controleur bij de Europese Rekenkamer 
Julie Smith, Cambridge University 
Igor Šoltes, vicevoorzitter van de Commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement 
Jonathan Taylor, Europese Investeringsbank 
Gijs de Vries, St Antony's College Oxford, voormalig lid van de Europese Rekenkamer 
 
In november 2014 zal de ERK haar tweede "landscape review" uitbrengen, waarin de EU-controleurs 
trachten de risico's voor het financiële beheer van de EU-begroting vast te stellen. De overzichten van de 
ERK dragen samen met haar jaarverslagen, speciale verslagen en adviezen bij tot een verbetering van het 
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functioneren van onze Unie. 

De resultaten van de conferentie alsook de toespraken en bijdragen van de sprekers zijn beschikbaar op de 
website van de ERK (eca.europa.eu). Een kort filmpje met uitleg is te vinden op: 
https://www.youtube.com/watch?v=ozAOxSpdDec&feature=youtu.be  

 


