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Persbericht 
Luxemburg, 8 november 2022 

EU-auditors nemen herstel, energie, klimaat, 
veiligheid en nog vele andere onderwerpen 
onder de loep 
Vandaag heeft de Europese Rekenkamer (ERK) haar werkprogramma voor 2023 en daarna 
gepubliceerd, waarin haar controleprioriteiten voor de nabije toekomst zijn vastgesteld. Deze 
betreffen een brede reeks onderwerpen en weerspiegelen de belangrijkste uitdagingen en 
problemen van de EU in haar reactie op de vele crises waarmee zij te maken heeft. De auditors 
zullen blijven controleren of de EU goed gebruik maakt van het geld van de belastingbetalers 
om de beoogde resultaten te bereiken. 

Het werkprogramma 2023+ van de ERK omvat een lijst van 82 onderwerpen die gekoppeld zijn 
aan strategische prioritaire gebieden. Zo hebben twaalf controles betrekking op 
“NextGenerationEU” (NGEU), het pandemieherstelpakket ter waarde van 800 miljard EUR, 
waarbij voornamelijk de herstel- en veerkrachtfaciliteit (Recovery and Resilience Facility, RRF) 
wordt bestreken. Met betrekking tot het prioritair gebied “klimaatverandering, milieu en 
natuurlijke hulpbronnen” omvat het werkprogramma 21 controles, waaronder controles 
betreffende energiezekerheid, verontreiniging, vervoer van dieren en duurzame 
voedselproductie. De ERK zal ook het externe optreden van de EU onderzoeken, bijvoorbeeld de 
steun voor vluchtelingen, militaire mobiliteit en het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid. 

“Elke burger van de EU en haar lidstaten wordt geconfronteerd met de gevolgen van meerdere 
crises: de wereldwijde pandemie, snelle klimaatverandering en, meer recentelijk, een enorme 
energie-, veiligheids- en migratiecrisis als gevolg van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne”, 
aldus ERK-president Tony Murphy. “Als onafhankelijke auditor van de EU zullen wij dus nagaan of 
de EU-middelen goed werden besteed om de gevolgen van deze meervoudige crises het hoofd te 
helpen bieden.” 

Daarnaast zullen de auditors belangrijke kwesties onderzoeken inzake het concurrentievermogen 
van de EU-economie, zoals de productie van batterijen, investeringen in artificiële intelligentie en 
de bevordering van waterstofvervoer. Wat het begrotingsbeleid betreft, zullen zij met name 
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kijken naar het EU-bankentoezicht, belastingconcurrentie in de EU en de prestaties van het 
Europees Fonds voor strategische investeringen. Er zal ook op veel andere relevante EU-
onderwerpen worden ingegaan, van transparantie van lobbyactiviteiten in de EU-besluitvorming 
en de rechtsstaat tot verkeersveiligheid en de digitalisering van de gezondheidszorg. Tot slot 
zullen drie controles betrekking hebben op fraudebestrijding: EU-optreden om 
belangenconflicten aan te pakken, de fraudebestrijdingsstrategie van de EU en EU-maatregelen 
tegen btw-fraude bij invoer. 

Achtergrondinformatie 

Aan de hand van onafhankelijke, professionele controlewerkzaamheden met een grote impact 
beoordeelt de ERK de zuinigheid, doeltreffendheid, doelmatigheid, wettigheid en regelmatigheid 
van EU-maatregelen. Haar controleverslagen en adviezen vormen een essentieel onderdeel van 
de verantwoordingsketen van de EU; met behulp hiervan worden degenen die verantwoordelijk 
zijn voor de uitvoering van EU-beleid en -programma’s (de Europese Commissie, andere EU-
organen en overheden van de lidstaten) ter verantwoording geroepen. 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. 

Het werkprogramma 2023+ is beschikbaar op de website van de ERK (eca.europa.eu). 
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