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EU-controleurs publiceren werkprogramma voor 2018 
De Europese Rekenkamer publiceerde vandaag haar werkprogramma voor 2018. Het 
programma bevat nadere gegevens over de speciale verslagen die de EU-controleurs in 2018 
willen uitbrengen en over de jaarverslagen van de instelling en de procedure voor het 
programmeren van haar werk. De controleurs zijn van plan, in 2018 in totaal ongeveer 90 
publicaties uit te brengen, waaronder jaarverslagen, speciale verslagen en adviezen. 

“Dit werkprogramma bevat de prioritaire terreinen waarop we ons in 2018 zullen concentreren”, 
aldus de president van de Europese Rekenkamer, Klaus-Heiner Lehne. “We zullen ingaan op een 
breed scala aan onderwerpen die verband houden met de uitdagingen waar de EU momenteel 
voor staat, zoals een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, groei en inclusie, migratie 
en mondiale uitdagingen op het gebied van ontwikkeling, de eengemaakte markt en een 
efficiënte Europese Unie die verantwoording aflegt.”  

Het werkprogramma omvat een briefingdocument over de toekomst van de EU-begroting, als 
bijdrage tot de discussie over het financieel kader op middellange termijn van de Unie, en 
briefingdocumenten over de vereenvoudiging van het cohesiebeleid en Horizon 2020 en de 
toekomst van het GLB. 

Er zullen ook controles worden uitgevoerd van de EU-maatregelen op het gebied van 
voedselveiligheid, woestijnvorming in de EU, de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije, het EU-
trustfonds voor Afrika, de transparantie van de financiering van ngo’s, de Europese Autoriteit 
voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en het voorkomen van belangenconflicten/ethiek in de 
EU-instellingen. Een andere prioritaire taak betreft de landscape review over vervoer en 
mobiliteit. Al deze verslagen zullen worden gepubliceerd in 2018. 

De taken in het werkprogramma werden geselecteerd aan de hand van een uitgebreid 
planningsproces waarbij de actuele ontwikkelingen in de EU werden bekeken en 
belanghebbenden, en met name het Europees Parlement, werden geraadpleegd. 

President Lehne zal het werkprogramma 2018 op 20 november 2017 presenteren aan de 
Commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement. Dit zal via webstreaming te volgen 
zijn.  
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