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Mevrouw de voorzitter, 

Geachte leden, 

Ik dank u voor de uitnodiging om het werkprogramma 2016 van de Europese Rekenkamer te komen 
presenteren.  

2016 wordt een testjaar voor de Europese Unie en haar instellingen. De EU en de lidstaten staan voor 
lopende crises en cruciale uitdagingen die op de lange termijn spelen, waaronder: 

• versterking van de economie en van de werkgelegenheid; 

• nieuwe duurzame ontwikkeling en klimaatdoelstellingen verwezenlijken, alsmede 

• migratiebeheersing en terrorismebestrijding. 

Daarom is het van essentieel belang dat de EU optimaal gebruik maakt van de beperkte wetgevende 
en budgettaire middelen waarover zij beschikt. Met andere woorden, betere prioriteitstelling en 
prestaties zijn nu essentieel voor de EU, vooral nu zij haar langetermijnstrategie en meerjarig 
financieel kader herziet. 

In het werkprogramma 2016 van de Rekenkamer komt die realiteit tot uitdrukking. Daarin wordt 
uiteengezet welke controles wij willen gaan starten en welke verslagen wij willen gaan publiceren in 
2016. Niet alleen zullen wij onze verplichting nakomen om meer dan 50 jaarverslagen uit te brengen, 
maar ook richten wij ons weer sterk op de doelmatigheidscontrole. 

Uiteraard kunnen wij niet alles controleren en rapporteren. Wij stellen ons daarom tot doel, ons werk 
zo te oriënteren dat het de meeste toegevoegde waarde heeft. Hiertoe stellen wij prioriteiten voor de 
controle vast die leidend zijn voor ons werk gedurende een periode van twee tot drie jaar. 

Deze prioriteiten vormen de inspiratie voor de thema’s in onze jaarverslagen, zij bepalen de selectie 
van nieuwe taken voor speciale verslagen en vormen gebieden waarop wij op lange termijn kennis en 
controle-ervaring willen opbouwen. 

Elk jaar werken wij onze prioriteiten bij op basis van een overzicht van EU-ontwikkelingen en van ons 
inzicht in de behoeften van onze belanghebbenden. Voor het werkprogramma van dit jaar 
ondervonden wij meer betrokkenheid van de commissies van het Parlement dan ooit tevoren. Graag 
wil ik de Commissie begrotingscontrole en de Conferentie van commissievoorzitters hiervoor 
bedanken. 

Wij spreken de sterke hoop uit dat een dergelijke interinstitutionele dialoog voortaan een vast 
onderdeel van ons werkprogrammeringsproces wordt. 

Naar onze mening is deze essentieel voor onze inspanningen om onze output zo relevant en nuttig 
mogelijk te maken. Op die manier kunnen wij controleprioriteiten bepalen, onderwerpen selecteren 
en de reikwijdte van specifieke controles vaststellen, en zo helpen om te voorkomen dat er niet aan 
de verwachtingen wordt beantwoord. 

In oktober van vorig jaar, toen de leden van de commissie de Rekenkamer bezochten, heb ik alvast 
onze prioriteiten voor 2016 aangegeven. Dit keer zou ik enkele van de specifieke controles met 
betrekking tot die prioriteiten onder de aandacht willen brengen die volgens onze planning in 2016 
moeten starten. 

Zoals ik aan het begin van mijn rede stelde, blijft het verbeteren van de economie en het scheppen 
van banen een topprioriteit voor de EU. 

De afgelopen jaren hebben wij de prioriteit gegeven aan de controle van 
werkgelegenheidsmaatregelen voor jongeren. Mijn collega Iliana Ivanova zal ons meest recente 
speciaal verslag daarover onder het volgende agendapunt presenteren. 
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In 2016 zullen wij onze aandacht richten op de inspanningen ter verbetering van de economie door 
het versterken van de interne markt, met onder meer initiatieven inzake de digitale agenda van de 
Commissie. 

Wij zijn met name van plan, controles in te stellen naar de steun voor de mobiliteit van werknemers, 
snelle breedbandinfrastructuur en de spoorweg- en wegennetten, alsmede naar initiatieven om 
belemmeringen voor de interne markt weg te nemen en de regulering van financiële diensten te 
verbeteren. 

De Europese economie zal alleen groeien en zich ontwikkelen in een klimaat van deugdelijk financieel 
en economisch bestuur. Dit zal ook een prioriteit blijven voor de controle. 

De Rekenkamer is voornemens om in 2016 te rapporteren over de financiële bijstand aan lidstaten, de 
buitensporigtekortprocedure en het toezicht op ratingbureaus in de EU op basis van controles die 
vorig jaar werden ingesteld. 

Bovendien is de Rekenkamer van plan om voor het eerst het nieuwe gemeenschappelijk 
toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme te controleren en om te 
starten met de beoordeling van de eerste vijf jaar dat het Europees semester. 

Energiebeleid blijft een prioriteit. In 2015 publiceerden wij een speciaal verslag over de interne 
energiemarkt en de energievoorzieningszekerheid. In 2016 zal de prioriteit bij Energie en Klimaat 
liggen, een onderwerp waarover wij een overzicht (’landscape review’) willen opstellen. 

Het halen van klimaatdoelstellingen heeft ook belangrijke consequenties voor veel klassieke 
EU-beleidsterreinen waaraan EU-middelen worden besteed. In 2016 zijn wij van plan om te 
rapporteren over de globale toezegging om 20 % van de EU-begroting te besteden aan activiteiten in 
verband met klimaatactie en om specifiek te kijken naar biobrandstoffenbeleid, landbouwpraktijken 
en steun voor hernieuwbare energie in plattelandsgebieden. 

Naast bovengenoemde zaken hebben wij voor 2016 één belangrijke nieuwe controleprioriteit: Asiel, 
Migratie en Veiligheid. 

Zoals de commissie bekend is, hebben wij een controle lopen inzake migratie-uitgaven in het 
zuidelijke Middellandse Zeegebied en de oostelijke buurlanden. De preliminaire opmerkingen 
doorlopen momenteel de contradictoire procedure en zullen, 

gezien de ruime belangstelling waarop dit onderwerp momenteel bij de commissie kan rekenen, zo 
spoedig mogelijk worden afgerond. 

Sinds wij die controle in 2014 instelden, heeft de EU een ongekend aantal vluchtelingen ontvangen, 
waarvan velen asielzoekers zijn. De EU en de lidstaten hebben maatregelen genomen om deze crisis 
aan te pakken en dit jaar zijn er meer maatregelen gepland. 

De Rekenkamer is dan ook van plan, later dit jaar een nieuwe controle in te stellen die specifiek de 
reactie van de Commissie op de vluchtelingencrisis betreft, voortbouwend op de kennis van het 
EU-beleid op dit gebied die wij met de controle inzake migratie hebben opgedaan. 

Wij zijn tevens van plan, in 2016 controles te starten naar de instrumenten ter bescherming tegen 
terrorisme, maatregelen ter voorkoming van mensenhandel en steun aan staten waaruit migranten 
en asielzoekers mogelijk afkomstig zijn, zoals Tunesië en de Centraal-Afrikaanse Republiek.  

Evenals in voorgaande jaren zijn wij voornemens, aan een aantal speciale verslagen te gaan werken 
met betrekking tot de voornaamste instrumenten van de EU voor het coördineren en uitvoeren van 
beleid, te weten de EU-strategie, de grote uitgavenprogramma’s en de agentschappen en andere 
organen. 

Wat de grote uitgavenprogramma’s betreft, willen wij gaan kijken naar de opname van EU-middelen, 
projectselectie en financiële correcties op het gebied van cohesie, alsmede de basisbetalingsregeling 
op het gebied van landbouw. 
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Van de EU-entiteiten willen wij de prestaties van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken, 
en de gemeenschappelijke technologie-initiatieven voor Europees onderzoek beoordelen, en het 
Europees Hof van Justitie evalueren. 

De prioriteiten van de Rekenkamer komen ook tot uitdrukking in de controlewerkzaamheden waarop 
onze jaarverslagen berusten. 

Het volgende jaarverslag over de EU-begroting zal een nieuw hoofdstuk bevatten over de rubriek 
Veiligheid en burgerschap van het meerjarig financieel kader. 

Wij blijven in het jaarverslag speciale aandacht besteden aan prestatievraagstukken. In het hoofdstuk 
“Resultaten behalen met de EU-begroting” zijn wij van plan, te rapporteren over de tussentijdse 
evaluatie door de Commissie van de Europa 2020-strategie en de mate waarin Horizon 2020 
resultaatgericht is en bijdraagt aan de verwezenlijking van de doelstellingen van die strategie. 

Ook zullen wij opnieuw rapporteren over de prestatievraagstukken die voortvloeien uit de controle 
van uitgavenverrichtingen onder gedeeld beheer in de desbetreffende hoofdstukken van het verslag. 

Tot slot zullen wij ook follow-up geven aan ontwikkelingen inzake de opname van EU-middelen en het 
gebruik van financiële instrumenten die wij afgelopen jaar in ons hoofdstuk over het budgettair en 
financieel beheer van de EU hebben belicht. 

Mevrouw de voorzitter, geachte leden, 

Zoals de Commissie terecht stelt in haar werkprogramma voor 2016, kan de EU niet op de oude voet 
doorgaan. De Rekenkamer onderkent dat dat ook voor haar geldt. 

Tot nu toe heb ik onze controleprioriteiten voor 2016 uiteengezet. Nu zou ik graag kort ingaan op de 
stappen die wij ondernemen om onze prestaties als instelling te verbeteren. 

In 2016 zullen wij aanzienlijke veranderingen binnen onze instelling moeten aanbrengen terwijl wij de 
reorganisatie verder doorvoeren als onderdeel van onze strategie voor de periode 2013-2017. 

Begin januari werd ons nieuwe taakgeoriënteerde organisatiemodel van kracht. Wij denken dat dit 
ons in staat zal stellen onze taken en middelen de komende jaren eenvoudiger en flexibeler te 
beheren. 

Naar mijn mening zal het ons met name helpen, de speciale verslagen die wij in 2016 opstarten, over 
het algemeen binnen 13 maanden vast te stellen, zoals nu is bepaald in het Financieel Reglement. 

In ons jaarlijks activiteitenverslag over 2015 zullen wij nadere informatie geven over onze vorderingen 
bij het uitvoeren van onze strategie, alsmede van de aanbevelingen van de “peer review” en het 
Parlement. 

Mevrouw de voorzitter, geachte leden, 

In deze tijd staat onze Unie voor een grote uitdaging. De EU-instellingen moeten samenwerken om de 
overweldigende problemen waarmee wij worden geconfronteerd op te lossen, waarbij ieder zijn 
bevoegdheden en middelen optimaal moet gebruiken. 

In 2016 streeft de Europese Rekenkamer ernaar, bij te dragen tot deze collectieve door het 
werkprogramma uit te voeren dat ik u vandaag met genoegen heb gepresenteerd. 

Ik dank u. 


