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"Geheel nieuwe aanpak" voor EU-investeringen 
en -uitgaven nodig, aldus EU-controleurs 
In haar vandaag gepubliceerde jaarverslag over de EU-begroting roept de Europese 
Rekenkamer (ERK) op tot een geheel nieuwe aanpak van het beheer van EU-investeringen 
en -uitgaven. Er moeten ingrijpende wijzigingen worden doorgevoerd door al degenen die 
verantwoordelijk zijn voor de manier waarop EU-middelen worden beheerd. Volgens de 
presentatie door de ERK van het verslag aan het Europees Parlement moeten beleidsmakers de 
begroting beter afstemmen op de strategische prioriteiten van de EU voor de lange termijn en 
haar in tijden van crisis slagvaardiger maken. EU-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 het geld wordt 
uitgegeven in overeenstemming met de regels en dat de beoogde resultaten worden behaald. 

Als onafhankelijk controleur heeft de ERK de rekeningen over 2014 van de Europese Unie 
goedgekeurd, zoals zij sinds 2007 elk jaar heeft gedaan. In haar laatste verslag zegt zij dat de 
aankomende beoordeling van de huidige uitgavencyclus van de EU de gelegenheid biedt om 
prioriteiten te herzien en waarschuwt zij dat als de EU de dringende uitdagingen die zich 
voordoen het hoofd wil bieden, zij de begroting beter moet beheren. De EU moet een aantal 
financiële achterstanden aanpakken om middelen vrij te maken, zodat deze kunnen worden 
ingezet waar zij het hardst nodig zijn. Sommige lidstaten hebben moeite om de aan hen 
toegewezen EU-middelen op te nemen. De Commissie heeft middelen ter beschikking van de 
lidstaten gesteld zonder daarbij voldoende rekening te houden met de vraag of zij de capaciteit 
hebben om deze te investeren. Nieuwe methoden voor de financiering van EU-beleid mogen 
financiële risico's niet buiten de reikwijdte van publiek toezicht en controle plaatsen.  

"De EU moet haar geld beter investeren", aldus Vítor Caldeira, president van de Europese 
Rekenkamer. "Zij moet ervoor zorgen dat haar investeringen beter aansluiten op haar 
prioriteiten, dat er eenvoudiger regels worden vastgelegd om resultaten te behalen en dat 
middelen doelmatiger worden beheerd."  

In het verslag geven de controleurs een goedkeurend oordeel over de rekeningen. Zij 
concluderen ook dat er geen fouten zijn gemaakt bij de inning van EU-ontvangsten. Het door de 
ERK geschatte foutenpercentage voor de uitgaven was echter 4,4 % (tegenover 4,5 % in 2013). 
Dit is geen graadmeter voor fraude, ondoelmatigheid of verspilling; het betreft een schatting van 
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het geld dat niet had moeten worden uitbetaald, omdat het niet volledig in overeenstemming 
met de EU-regels werd gebruikt.  

De controleurs stelden vast dat de geschatte foutenpercentages voor gebieden onder gedeeld 
beheer met de lidstaten en voor uitgaven die rechtstreeks door de Commissie worden beheerd 
gelijk zijn (4,6 %). De hoogste foutenpercentages kwamen voor bij uitgaven in het kader van 
"economische, sociale en territoriale cohesie" (5,7 %) en "concurrentievermogen voor groei en 
werkgelegenheid" (5,6 %). De administratieve uitgaven kenden het laagste geschatte 
foutenpercentage (0,5 %).  

Corrigerende maatregelen en terugvorderingen door de Commissie en nationale autoriteiten op 
gebieden onder gedeeld beheer hadden een positieve impact op het geschatte 
foutenpercentage. Zonder deze maatregelen zou het geschatte foutenpercentage voor de 
uitgaven in totaal 5,5 % zijn geweest en niet 4,4 %, aldus de controleurs. Ze voegen er echter aan 
toe dat meer fouten gecorrigeerd hadden kunnen worden en roepen de Commissie op om haar 
bevoegdheden ten volle te benutten om het aantal fouten verder te verminderen en verkeerd 
bestede middelen terug te vorderen. 

 

Noot voor de redactie: 

De Europese Rekenkamer is de onafhankelijke controle-instelling van de Europese Unie. De 
controleverslagen en adviezen van de ERK vormen een essentieel onderdeel van de 
verantwoordingsketen van de EU. Haar output wordt gebruikt om – met name in het kader van 
de jaarlijkse kwijtingsprocedure – degenen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de EU-
begroting ter verantwoording te roepen. Deze verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats bij de 
Europese Commissie en bij de andere EU-instellingen en -organen. Voor ongeveer 80 % van de 
uitgaven – hoofdzakelijk landbouw en cohesie – wordt deze verantwoordelijkheid echter gedeeld 
met de lidstaten. De ERK toetst steekproeven van verrichtingen teneinde statistisch gefundeerde 
schattingen te geven van de mate waarin de ontvangsten en de verschillende uitgaventerreinen 
(groepen van beleidsterreinen) fouten vertonen.  

In 2014 beliepen de begrotingsuitgaven van de EU in totaal 142,5 miljard euro, ofwel ongeveer 
300 euro per burger. Dit is circa 1 % van het bruto nationaal inkomen van de EU en komt overeen 
met ongeveer 2 % van de totale overheidsuitgaven in de EU-lidstaten.  

Het volledige Jaarverslag 2014 van de Europese Rekenkamer is te vinden op www.eca.europa.eu. 
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