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EU-controleurs zullen zich in 2021 richten op COVIDgerelateerde maatregelen
In haar controleplan voor 2021, dat vandaag wordt gepubliceerd, heeft de Europese
Rekenkamer (ERK) aangekondigd dat een op de vier nieuwe controles van de ERK dit jaar
betrekking zal hebben op de respons van de EU op de COVID-19-pandemie en het
herstelpakket Next Generation EU (NGEU). Bovendien zullen de EU-controleurs er de komende
vijf jaar naar streven bij te dragen tot een veerkrachtigere en duurzamere Europese Unie die de
waarden eerbiedigt waarop zij is gegrondvest. Volgens de nieuwe strategie voor 2021-2025 van
de instelling, die ook vandaag wordt gepubliceerd, zullen zij ernaar blijven streven de burgers
een sterke controlezekerheid te bieden, de verantwoording en transparantie met betrekking
tot EU-maatregelen te verbeteren en de prestaties ervan op de belangrijkste gebieden te
controleren.
Het werkprogramma van de EU-controleurs voor 2021 en daarna, dat zich uitstrekt tot volgend
jaar, bevat 73 speciale verslagen en analyses die zij voornemens zijn in 2021 en 2022 te
publiceren en die betrekking hebben op vier strategische gebieden:
•
•
•
•

het economisch concurrentievermogen en de cohesie van de EU;
uitdagingen op het gebied van klimaat en hulpbronnen;
veiligheid en Europese waarden;
begrotingsbeleid en overheidsfinanciën.

Deze publicaties zullen voornamelijk gericht zijn op de beoordeling van de doelmatigheid van EUmaatregelen op geselecteerde gebieden, zoals de aankoop van vaccins, voedselzekerheid en vrij
verkeer tijdens de pandemie, nationale herstelplannen, digitalisering van scholen, e-overheid,
circulaire economie, klimaatmainstreaming, duurzame visserij, bestrijding van fraude in het kader
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, het Europees Grens- en kustwachtagentschap
(Frontex), EU-bankentoezicht en lobbyen bij wetgevers. De controleurs hebben deze gebieden
geselecteerd op basis van een beoordeling van de belangrijkste risico’s met betrekking tot de EUuitgaven en beleidsuitvoering.

Dit persbericht is bedoeld om de kernboodschap weer te geven van de strategie 2021-2025 en het werkprogramma voor 2021 en daarna
van de ERK.
De integrale versie van deze documenten is te vinden op www.eca.europa.eu.
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“Ons werkprogramma voor 2021 luidt het begin van onze nieuwe strategie in, die als leidraad zal
dienen voor onze werkzaamheden als de onafhankelijke extern controleur van de EU tot 2025”,
aldus Klaus-Heiner Lehne, president van de ERK. “De burgers van de EU kunnen op ons blijven
rekenen bij kwesties die van groot belang zijn voor de toekomst van de EU: wij zullen onze
controles richten op de gebieden waar we de meeste toegevoegde waarde kunnen bieden en
zullen daarbij aangeven wat goed werkt en de aandacht vestigen op wat er niet goed werkt. Dit
geldt ook voor de nieuwe EU-maatregelen om burgers te beschermen tegen de negatieve
gevolgen van de pandemie.”
De komende vijf jaar zullen de controleurs ook verder werken aan de ontwikkeling van hun
controleaanpak voor het goedkeuren van de EU-rekeningen en het nagaan of de uitgaven
voldoen aan de regels. Zij zullen rekening houden met de ingrijpende veranderingen die zijn
doorgevoerd bij het meerjarig financieel kader 2021-2027 en het NGEU-herstelpakket en die van
invloed zullen zijn op de financiering en het gebruik van de EU-begroting, met inbegrip van
nieuwe vormen van eigen middelen en een mogelijke verschuiving van subsidiabiliteitsregels
naar prestatiegerelateerde aspecten. Verder willen wij nauwer gaan samenwerken met de
instanties voor fraudeopsporing in de EU en meer bijdragen tot de bestrijding van fraude bij EUuitgaven en de inning van ontvangsten.
In de strategie 2021-2025 van de ERK wordt ook gekeken naar mogelijke wijzigingen van het
eigen mandaat van de controleurs. De hoofdtaak van de instelling bestaat erin de verschillende
organen die EU-middelen beheren en EU-beleid uitvoeren ter verantwoording te roepen, maar er
bestaan nog steeds hiaten op het gebied van verantwoording en controle. De komende jaren
zullen de EU-controleurs daarom streven naar duidelijke en ruimere bevoegdheden om niet
alleen EU-organen te controleren —wat de ERK momenteel doet — maar ook belangrijke
intergouvernementele structuren die relevant zijn voor de werking van de EU.
Achtergrondinformatie
De rol van de ERK bestaat erin na te gaan of de EU-middelen worden geheven en uitgegeven
overeenkomstig de regelgeving ter zake, naar behoren worden verantwoord en doelmatig en
doeltreffend worden gebruikt in het belang van de burgers van de EU. Haar controleverslagen en
adviezen vormen een essentieel onderdeel van de verantwoordingsketen van de EU — ze
worden gebruikt om degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van EU-beleid en programma’s (de Commissie, andere EU-organen en overheden in de lidstaten) ter
verantwoording te roepen. Ze helpen de burgers van de EU ook beter te begrijpen hoe de EU en
haar lidstaten het hoofd bieden aan de uitdagingen van vandaag en morgen.
De strategie 2021-2025 en het werkprogramma voor 2021 en daarna van de ERK zijn in het
Engels beschikbaar op de website van de ERK (eca.europa.eu); andere EU-talen volgen
binnenkort.
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