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Mevrouw de voorzitter, geachte leden, 

Het is een eer te zijn uitgenodigd om hier vandaag het werkprogramma 2015 van de Rekenkamer te 
mogen presenteren. 

Heel graag grijp ik deze gelegenheid aan om u te informeren over de controleverslagen die wij in 2015 
zullen publiceren en over de hervormingen die wij intern doorvoeren. 

Bij het opstellen van het werkprogramma voor de controles hebben wij rekening gehouden met de 
ontwikkelingen op de EU-beleidsterreinen en ook met de uitkomsten van de vele contacten die wij 
tijdens het jaar met de leden van dit Parlement hebben gehad, vooral met betrekking tot onze 
controleverslagen en overzichten. 

Zoals u weet, hebben wij ons, als onderdeel van onze strategie voor 2013-2017, ten doel gesteld het 
werk van onze instelling relevanter te maken dan ooit voor de uitdagingen waarvoor de EU zich 
gesteld ziet. 

Wij willen in het bijzonder dit Parlement helpen een doeltreffende verantwoording te waarborgen van 
de overheidsmiddelen die worden ingezet om deze uitdagingen aan te gaan. Dat blijft het 
belangrijkste strategische doel van onze instelling en dit streven is richtinggevend voor onze controles 
van de wijze waarop de EU haar beleid uitvoert en financiert. 

De EU-wetgeving verlangt dat de Rekenkamer ieder jaar een financiële en nalevingsgerichte controle 
uitvoert van de EU-begroting, het Europees Ontwikkelingsfonds, en elk van de EU-agentschappen en 
gemeenschappelijke ondernemingen. In totaal zullen we in 2015 55 van deze jaarverslagen en 
specifieke jaarverslagen publiceren.  

Daarnaast zijn wij voornemens ongeveer 30 speciale verslagen uit te brengen, hoofdzakelijk over aan 
prestaties gerelateerde onderwerpen. Deze onderwerpen worden beschreven in het werkprogramma 
dat wij vandaag hebben gepubliceerd. Zoals u ziet, zijn wij van plan een breed spectrum te bestrijken 
aan beleidsmaatregelen en kwesties van financieel beheer die de belangrijkste prioriteiten van de EU 
en zorgen van burgers weerspiegelen. 

Veel van deze onderwerpen houden verband met de uitdagingen voor het EU-beleid op de lange 
termijn die zijn geïdentificeerd in de Europa 2020-strategie en die als thema zijn opgenomen in de 
strategie voor 2013-2017 van de Rekenkamer zelf. 

Wij zijn van mening dat deze onderwerpen niet aan belang hebben ingeboet. Staat u mij daarom toe 
deze thema's kort op te noemen, waarbij ik een aantal voorbeelden zal geven van de specifieke 
kwesties waarop onze verslagen in 2015 gericht zullen zijn. 

Het eerste is meerwaarde. Zoals wij de afgelopen jaren al vaak hebben opgemerkt in onze verslagen 
en bij andere gelegenheden, produceren de beheerders van de EU veel informatie over de kosten van 
EU-bestedingen, maar slechts weinig over de waarde daarvan. 

Door dit gebrek aan informatie is het lastig om diegenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van het EU-beleid af te rekenen op hun prestaties, waarmee wij het risico lopen dat slechte prestaties 
niet worden aangepakt en dat kansen op verbetering worden gemist. 

Nu het vertrouwen van de burger in de EU nog steeds problematisch is, is het belangrijker dan ooit om 
de prestaties en de meerwaarde van de EU glashelder weer te geven. 

In dit licht merken wij op dat de nieuwe Commissie als prioriteit heeft gesteld, een "prestatiegerichte 
cultuur" te bevorderen om de meerwaarde van de EU te vergroten. Daarbij willen wij dit Parlement er 
graag van verzekeren dat u het onderwerp meerwaarde als rode draad zult terugzien in een groot 
deel van de publicaties van de Rekenkamer in 2015. 

Dit geldt ook voor ons jaarverslag over de EU-begroting, waarin wij in het hoofdstuk over het behalen 
van resultaten met de EU-begroting de nadruk zullen leggen op de vraag of het huidige prestatiekader 
de Commissie in staat stelt om de voortgang in de richting van Europa 2020 te bewaken en aan te 
sturen. 
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Nu een zwakke EU-economie de nationale begrotingen onder druk blijft zetten, is de uitvoering van de 
Europa 2020-strategie en het versterken van groei, werkgelegenheid en overheidsfinanciën 
belangrijker dan ooit. 

Daarom zullen wij in 2015 werken aan verslagen over specifieke aspecten van deze drie thema's, 
bijvoorbeeld op het gebied van innovatie, werkgelegenheid voor jongeren en de procedure bij 
buitensporige tekorten. 

En nu 2014 de boeken ingaat als het warmste jaar ooit, staan ook acties op het gebied van 
klimaatverandering en milieu weer hoog op de politieke agenda. 

In 2015 zullen wij daarom verslagen uit brengen over de EU-regeling voor de emissiehandel en over 
een scala aan milieubeschermingsmaatregelen zoals de natuurbescherming door landbouwers, de 
waterkwaliteit in het stroomgebied van de Donau, de vervuiling van de Oostzee, en de strijd tegen 
illegale houtkap in ontwikkelingslanden. 

Tot nu toe heb ik voorbeelden gegeven van controles met betrekking tot al lang bestaande 
uitdagingen. Daarnaast hebben we in ons werkprogramma controles opgenomen met betrekking tot 
opkomende kwesties en recente EU-ontwikkelingen. 

In 2015 willen we met name verslag uitbrengen over de financiële steun van de EU aan Oekraïne, 
EU-beleidsmaatregelen en infrastructurele investeringen ten behoeve van energiezekerheid, alsmede 
het onlangs ingestelde gemeenschappelijk toezichtmechanisme voor banken in de eurozone. 

Verder zal, terwijl een behoorlijk deel van onze controles is gericht op beleidsuitvoering, een aantal 
ook gericht zijn op de soorten financiële steun die de EU biedt. 

Zo zullen wij in 2015 onze aandacht richten op het subsidiebeheer bij agentschappen en 
gemeenschappelijke ondernemingen, microfinanciering ter bevordering van sociale inclusie en 
financieringsinstrumenten op het gebied van plattelandsontwikkeling. 

Mevrouw de voorzitter, geachte leden, 

In 2015 zullen wij meer verslagen publiceren dan ooit over de prestaties van specifiek EU-beleid en 
specifieke EU-programma's. Maar wij realiseren ons ook dat de timing van controleverslagen 
eveneens van belang is. 

Al in 2015 willen wij de gemiddelde tijd die nodig is om een verslag te publiceren, terugbrengen, 
waarbij wij aan de internationale standaarden van hoge controle-instanties zullen blijven voldoen. 
Maar zoals u weet, denken wij dat deze tijd nog verder kan worden teruggebracht als de bepalingen in 
de Financiële Regels met betrekking tot de behandeling van de speciale verslagen van de Rekenkamer 
zouden worden herzien, zoals wij u, mevrouw de voorzitter, hebben voorgesteld in uw hoedanigheid 
als rapporterend lid van de Begrotingscommissie. 

Wij zien ook het belang in van een tijdige publicatie van verslagen; wij zullen u daarom spoedig ons 
indicatieve tijdschema voor 2015 toesturen. Wat dit betreft weet ik dat ons nieuwe lid voor 
interinstitutionele betrekkingen, de heer Itälä, wil samenwerken met deze commissie - en via deze 
commissie met de andere commissies van het Parlement - om de juiste gelegenheden te scheppen 
voor de presentatie van al onze controleverslagen én andere publicaties van de Rekenkamer. 

Deze andere publicaties omvatten adviezen over wetgevingsvoorstellen, overzichten van 
controlebevindingen, en standpuntnota's die de Rekenkamer opstelt op verzoek van andere 
instellingen of op eigen initiatief. 

Deze zijn meer gebaseerd op onze controle-ervaring dan op specifieke controles en bieden ons een 
flexibele mogelijkheid om met inzichten en input bij te dragen aan de besluitvorming door dit 
Parlement, de Raad en de Commissie. 

Hoewel dit in het werkprogramma voor 2015 niet expliciet wordt vermeld, rekenen wij erop dat wij 
dit jaar een aantal van deze publicaties zullen uitbrengen. Zo hebben wij bijvoorbeeld vorige week een 
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advies vastgesteld met betrekking tot het voorstel van de Commissie om enkele bepalingen van de 
huidige Financiële Regels voor de EU-begroting te herzien. 

Op dit moment werken wij verder aan een advies over het ontwerp van de Financiële Regels voor de 
gemeenschappelijke afwikkelingsraad. 

En hoewel wij nog geen officieel adviesverzoek hebben ontvangen, volgen wij aandachtig de 
wetgevingsprocedure met betrekking tot de instelling van het Europees Fonds voor strategische 
investeringen, om nuttige inzichten te kunnen bieden op basis van de ervaring die wij hebben 
opgedaan bij de controle van vergelijkbare instrumenten. 

Mevrouw de voorzitter, geachte leden, 

Zoals ik aan het begin van deze rede aangaf, zullen wij in 2015 verdere interne hervormingen 
doorvoeren. 

Met het werkprogramma voor 2015 hebben wij ons een ambitieus doel gesteld, een doel dat wij 
denken te kunnen behalen door gerichtere afzonderlijke controles, gestroomlijnde procedures en 
verbeterde doelmatigheid. 

Over het algemeen verwachten wij dat in 2015 een groter aandeel van de middelen bestemd zal zijn 
voor doelmatigheidscontroles, zoals dit Parlement heeft aanbevolen in zijn verslag voor 2014 over de 
toekomstige rol van de Rekenkamer. 

De hervormingen die wij doorvoeren, zorgen niet alleen voor meer capaciteit voor het uitvoeren van 
controles van doelmatigheidskwesties, maar bevorderen ook ons vermogen om ons werk, waar nodig, 
in de loop van het jaar opnieuw te programmeren in reactie op belangrijke ontwikkelingen en nieuwe 
prioriteiten. 

De hervormingen omvatten maatregelen voor de uitvoering van relevante aanbevelingen van dit 
Parlement en van collegiale toetsingen voor de verbetering van onze praktijk op het gebied van 
doelmatigheidscontroles. 

Zo willen wij onze beleidsdeskundigheid en capaciteit voor het uitvoeren van doelmatigheidscontroles 
vergroten, vooral op terreinen waar voor ons nieuwe verantwoordelijkheden liggen zoals de 
"bankenunie". 

Staat u mij tot slot toe om twee concrete projecten te noemen voor 2015 in verband met de 
samenwerking met de hoge controle-instanties van de lidstaten  

Het eerste is erop gericht de nieuwe verantwoordings- en controleregelingen in kaart te brengen voor 
het financieel toezicht op banken, op basis van een door ons opgestelde enquête. 

Voor het tweede project werken wij samen met de hoge controle-instanties in de EU om een aantal 
nationale partnerschapsovereenkomsten in het kader van de Europa 2020-strategie tegen het licht te 
houden, waarvan wij de resultaten in ons jaarverslag willen presenteren. 

Mevrouw de voorzitter, geachte leden, 

Ik hoop dat ik erin ben geslaagd om over te brengen hoe de Rekenkamer haar werk in 2015 relevant 
wil maken voor de aanpak van de grote uitdagingen waarvoor de EU zich gesteld ziet, en dus ook voor 
dit Parlement en de andere instellingen in deze voor de Unie cruciale tijd. 

Ik dank u voor uw aandacht. 


