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Voorzitter Schulz, 

Geachte leden van het Europees Parlement, 

Geachte vicevoorzitter Georgieva van de Commissie, 

Het is mij een eer de Jaarverslagen van de Rekenkamer in deze plenaire zitting van het Europees 
Parlement te presenteren. 

Onze presentatie vindt dit jaar plaats in een zeer moeilijke tijd. Namens allen bij de Rekenkamer wil ik 
graag onze welgemeende condoleances aanbieden aan alle families van de slachtoffers van de 
recente terroristische gruweldaden in Parijs. Degenen die de Europese waarden aanvallen, vallen in 
feite onze democratie aan. Wij moeten allen krachtig stelling tegen hen nemen. 

Geachte leden, 

In deze tijd moet Europese solidariteit worden getoond om de fundamentele menselijke waarden in 
ons Verdrag te verdedigen. En het is een tijd waarin de EU en haar lidstaten ook andere grote 
uitdagingen moeten aangaan:  

• we moeten banen scheppen en groei bewerkstelligen;  

• we moeten in de energiebehoefte voorzien en tegelijkertijd de klimaatdoelstellingen bereiken; 
en  

• we moeten de asiel- en migratiestromen zien te beheren. 

Naar onze mening zou de EU-begroting beter en sneller kunnen worden besteed in antwoord op de 
vele uitdagingen waarvoor Europa staat. Over het geheel genomen wijzen onze controleresultaten op 
de noodzaak van een geheel nieuwe aanpak: 

• beleidsmakers moeten de begroting beter afstemmen op de strategische prioriteiten van de EU 
voor de lange termijn en ervoor zorgen dat zij beter in staat is op een crisis te reageren; 

• wetgevers moeten ervoor zorgen dat het bij uitgavenprogramma's duidelijk is welke resultaten 
moeten worden behaald en welke risico's mogen worden genomen; en  

• financieel beheerders moeten ervoor zorgen dat, wanneer er geld wordt uitgegeven, de regels 
worden nageleefd en de beoogde resultaten worden gerealiseerd. 

De tussentijdse evaluatie van het meerjarig financieel kader die volgend jaar plaatsvindt, biedt een 
belangrijke gelegenheid om onze prioriteiten en het ontwerp van bepaalde uitgavenregelingen te 
heroverwegen. Intussen moet er meer worden gedaan met de reeds bestaande instrumenten.  

In ons verslag worden lang lopende kwesties betreffende financieel beheer genoemd die moeten 
worden aangepakt. Maar voor ik die bespreek, wil ik er absoluut duidelijk over zijn dat de EU-
rekeningen over 2014 zijn goedgekeurd. Zij zijn betrouwbaar en daarom hebben wij een 
“goedkeurend” controleoordeel afgegeven.  

Dit gezegd zijnde, wil ik vier terreinen van financieel beheer van de EU belichten die onze aandacht 
vragen. 

Allereerst wordt te veel geld nog steeds niet besteed overeenkomstig de financiële regels van de EU. 
Er is sprake van een aanhoudend hoog niveau van betalingsfouten. In 2014 bedroeg het algemene 
geschatte foutenpercentage voor betalingen 4,4 % en dit percentage was de afgelopen drie jaar 
stabiel. 
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In de afgelopen jaren hebben de Commissie en de lidstaten voortgang geboekt op het gebied van het 
voorkomen en corrigeren van fouten. Maar er hadden meer fouten kunnen worden gecorrigeerd als 
alle beschikbare informatie was benut. 

Onze analyse wijst uit dat er ook ruimte is om uitgavenregelingen zo op te zetten dat ze minder 
foutgevoelig zijn, met name door vereenvoudiging van betalingsvoorwaarden en -procedures. 

Ten tweede is het wat betreft de prestaties van de begroting zo dat de EU de begroting beter moet 
besteden. 

Wij constateerden dat het meerjarig financieel kader beter zou kunnen worden afgestemd op de 
strategie van de EU, zowel qua looptijd als qua prioriteiten. 

Ook wijzen wij erop dat EU-streefdoelen op hoog niveau en politieke doelstellingen niet worden 
vertaald in duidelijke operationele doelstellingen, wat van essentieel belang is voor een doeltreffend 
beheer en doeltreffende verslaglegging over de prestaties. 

Ten derde moet de EU een aantal financiële achterstanden die zijn ontstaan aanpakken, met name 
om middelen vrij te maken, zodat deze kunnen worden ingezet waar zij het hardst nodig zijn.  

Met name hebben sommige lidstaten moeite om de EU-middelen op te nemen die hun zijn 
toegewezen en de financiële instrumenten bevatten nog steeds een groot volume aan onbestede 
middelen. 

Ten slotte zou het financieel beheer van de EU zeer veel baat hebben bij een grotere transparantie. 
Dit is van cruciaal belang om het vertrouwen van de burger te waarborgen. 

Wij hebben de maatregel aanbevolen die de Commissie zou moeten nemen ter verbetering van de 
transparantie inzake kasstroombehoeften op lange termijn, betalingsfouten en verrichte correcties, 
alsmede de resultaten van uitgaven in het kader van de EU-begroting. 

Het is echter van even groot belang om de transparantie te waarborgen van EU-beleid dat niet 
rechtstreeks uit de EU-begroting wordt gefinancierd. Nieuwe methoden voor de financiering van EU-
beleid mogen financiële risico's niet buiten de reikwijdte van publiek toezicht en controle plaatsen.  

Geachte leden, 

De conclusie is dat de EU haar geld beter moet investeren. Zij moet handelen om ervoor te zorgen 
dat:  

• de investeringen beter aansluiten op de prioriteiten van de Unie; 

• er eenvoudiger regels worden vastgelegd om resultaten te behalen; en 

• de financiële middelen doelmatiger worden beheerd. 

Alles bij elkaar zou dit inderdaad een geheel nieuwe aanpak zijn. 

Voorzitter Schulz, geachte leden, 

De Rekenkamer staat naast het Parlement en de andere Europese instellingen in deze zeer moeilijke 
tijd. 

Het verdedigen van onze democratie en het verzekeren van het welzijn van onze burgers zal een 
zware wissel trekken op onze gemeenschappelijke middelen. 

Het zal de voornaamste taak van de Europese Rekenkamer blijven, te helpen verzekeren dat deze 
middelen zo goed mogelijk worden gebruikt. 

Ik dank u voor uw aandacht. 


