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Voorwoord van de president  

 

De volgende bladzijden zijn een samenvatting van de belangrijkste opmerkingen die de 
Europese Rekenkamer indiende bij de medewetgevers van de EU — het Europees 
Parlement en de Raad — ter overweging bij de beraadslagingen en besluitvorming 
over de wetgevingsvoorstellen van de Commissie voor het meerjarig financieel kader 
(MFK) 2021-2027.  

Deze publicatie biedt een beknopt overzicht van deze bijdragen in verband met 
verschillende terreinen van de begroting. Zij bouwt voornamelijk voort op de adviezen 
die we hebben uitgebracht over de voorstellen van de Commissie tijdens 2018, maar 
ook op onze recente briefingdocumenten en andere verslagen met betrekking tot de 
EU-financiën, en op onze opgebouwde ervaring. In het bijzonder zijn onze 
opmerkingen gericht op het voorgestelde proces voor de vaststelling van 
uitgavenprioriteiten voor de EU, op de flexibiliteit van de EU-begroting, op de 
prestatiegerichtheid en administratieve vereenvoudiging alsook op verantwoordings- 
en controleregelingen.  

Wij moeten benadrukken dat parlementair toezicht moet zijn gebaseerd op robuuste 
verantwoordingsregelingen om doeltreffend te zijn. Daarom hebben we voorgesteld 
dat de Europese Rekenkamer in de regel moet worden aangesteld als de externe 
controleur voor alle door de Europese Unie opgerichte organen. 

Ons algemene standpunt is dat we ingenomen zijn met de inspanningen van de 
Commissie om de EU-begroting voor de periode na 2020 te moderniseren. 
Tegelijkertijd vestigen we de aandacht op verschillende mogelijke risico’s, stellen we 
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een aantal tekortkomingen vast en stellen we specifieke verbeteringen voor in onze 
adviezen over de wetgevingsvoorstellen van de Commissie en onze verslagen. Voor 
sommige van deze verbeteringen moeten wijzigingen worden aangebracht in de 
basiswetgevingshandelingen, maar vele andere kan de Commissie doorvoeren bij het 
vaststellen van gedelegeerde en uitvoeringshandelingen om uitvoering te geven aan 
deze wetgeving. De Commissie heeft de Europese Rekenkamer zelden geraadpleegd 
over niet-wetgevingshandelingen, hoewel deze vaak belangrijke bepalingen bevatten 
die gevolgen hebben voor de regelmatigheid en doeltreffendheid van de EU-uitgaven. 

De Commissie streeft er nu naar dat het wetgevingspakket van het MFK uiterlijk eind 
2019 wordt vastgesteld, wat reeds ruim achterligt op het oorspronkelijke schema. 
Bijgevolg is het een krap tijdschema. Uit de ervaring van de periode 2014-2020 is 
gebleken hoe moeilijk het is de achterstand in te halen indien er vertragingen zijn bij 
het vaststellen van het wetgevingskader. Daarom moedigen wij het Europees 
Parlement en de Raad aan zo vroeg mogelijk een politiek akkoord te bereiken zodat de 
uitvoering kan starten zodra de programmeringsperiode begint in 2021.  

Klaus-Heiner Lehne 
President 
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Onze opmerkingen over het voorstel 
van de Commissie voor het MFK 
2021-2027 

Algemene kwesties — wat hebben we gezegd? 
Dit eerste deel is een samenvatting van onze opmerkingen over het belangrijkste 
voorstel van de Commissie voor het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 met 
betrekking tot vier specifieke aspecten: 

– het proces om uitgavenprioriteiten vast te stellen op basis van strategische 
overwegingen; 

– de flexibiliteit van de EU-begroting en de voorgestelde toewijzing van middelen; 

– vereenvoudiging en prestatiegerichtheid met betrekking tot de 
uitgavenprogramma’s; 

– verantwoordingsregelingen. 

Het is belangrijk te allen tijd te onthouden dat het niet onze taak is de voorgestelde 
politieke prioriteiten of de toewijzing van middelen in het nieuwe MFK te beoordelen. 
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Waren uitgavenprioriteiten gebaseerd op strategische overwegingen? 

Wij zijn ingenomen met het voorstel van de Commissie om de structuur van de 
begroting en de toewijzing van middelen nauw af te stemmen op haar politieke 
prioriteiten en uitgaven te richten op maatregelen die aantoonbaar EU-meerwaarde 
opleveren.  

We merken echter op dat de Commissie is gestart met onderhandelingen over de 
financiële planning voor de periode 2021-2027, hoewel er nog geen politiek akkoord is 
met en tussen de lidstaten over de strategische doelstellingen van de EU voor de 
komende jaren. De huidige strategie — “Europa 2020” — zal eindigen voor de start van 
de nieuwe periode. Als gevolg daarvan is het voorstel van de Commissie een 
instrument geworden voor het vormgeven aan de politieke doelstellingen van de EU 
na 2020, en niet zo zeer een reactie op deze doelstellingen. Wij achten het van belang 
dat de EU-wetgevers doorheen de MFK-periode ervoor zorgen dat er bij de financiële 
planning van de EU terdege rekening wordt gehouden met veranderingen van de 
doelstellingen. 

Wij merken ook op dat de Commissie nog geen degelijk concept van Europese 
meerwaarde heeft voorgesteld, dat dan de basis kan vormen voor een alomvattende 
beoordeling van de kosten en baten van EU-lidmaatschap.  

Welke veranderingen zijn voorgesteld om de begroting flexibeler te maken en de 
toewijzing van middelen te verbeteren? 

De Commissie doet verschillende voorstellen om de begroting over het algemeen 
flexibeler te maken (zoals het verhogen van het maximum van de eigen middelen, het 
verwijderen van de beperkingen op de marge tussen het MFK-maximum aan jaarlijkse 
betalingskredieten en de betalingen die zijn gedaan in een bepaald jaar en het 
opzetten van een reserve voor ongebruikte vastleggingen en vrijmakingen).  

Vanuit het oogpunt van goed financieel beheer zijn we het ermee eens dat deze 
veranderingen het gemakkelijker kunnen maken om snel en doeltreffend te reageren 
op onvoorziene eisen. We merken ook op dat het voorstel om speciale instrumenten 
— zoals het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie, de reserve voor noodhulp en het 
flexibiliteitsinstrument — te tellen bovenop de jaarlijkse maxima aan 
betalingskredieten de situatie zou verduidelijken.  

Wat betreft de ontwikkeling van uitgaven voor het MFK 2021-2027, moet er rekening 
worden gehouden met een aantal factoren (zoals inflatie en de impact op de begroting 
van de terugtrekking van het VK uit de EU) bij vergelijkingen met het MFK 2014-2020 
(zie ook bijlage II). We merken ook op dat de Commissie haar voorstellen voor 



8 

 

veranderingen van de uitgavenprioriteiten niet baseert op een beoordeling van de EU-
meerwaarde van elk terrein. Tot slot moet de Commissie de belangrijke aannamen die 
aan het MFK-voorstel ten grondslag liggen in een alomvattend financieel plan 
verduidelijken.  

Daarnaast moeten de MFK-uitgavenprioriteiten en de toewijzing van middelen in het 
algemeen mogelijk worden herbekeken in het licht van de terugtrekking van het VK uit 
de EU, waardoor de beschikbare middelen kunnen verminderen.  

Ten slotte zou het een prioriteit van de Commissie moeten zijn om te zorgen voor 
toereikende betalingskredieten in het MFK 2021-2027 om niet-afgewikkelde 
vastleggingen van het huidige MFK en nieuwe vastleggingen die voor eind 2027 
opeisbaar worden, na te komen.  

Hoe overtuigend is de nadruk op vereenvoudiging en prestaties? 

De Commissie stelt voor het aantal uitgavenprogramma’s te verminderen en 
vereenvoudigde regels toe te passen. Hierdoor zouden de administratieve lasten voor 
begunstigden en nationale of regionale autoriteiten die EU-middelen beheren, worden 
verlicht. Met betrekking tot ontvangsten stelt de Commissie ook voor het 
correctiemechanisme dat van toepassing is op de begrotingsbijdragen van de lidstaten 
af te schaffen.  

Wij kunnen ons in grote lijnen vinden in deze voorstellen. Wij zijn echter van mening 
dat het te vroeg is om te beoordelen of dit soort maatregelen de doeltreffendheid van 
EU-maatregelen zullen verhogen. In het bijzonder moet vereenvoudiging worden 
aangewend om onnodige regels of procedures te schrappen in plaats van enkel 
bestaande rulebooks te consolideren. Bovendien zal de Commissie, met name op het 
gebied van gedeeld beheer, ervoor moeten zorgen dat er met de regels van de 
lidstaten een juist evenwicht wordt gevonden tussen een eenvoudige uitvoering en de 
verzekering dat EU-middelen naar behoren worden besteed. 

De Commissie is ook voornemens de prestatiegerichtheid van alle 
uitgavenprogramma’s te versterken. Dit zou deels worden bereikt door duidelijkere 
doelstellingen en minder, maar kwalitatief hoogwaardigere prestatie-indicatoren vast 
te stellen. 

We zijn het er echter mee eens dat het van essentieel belang is dat alle programma’s 
uitgerust zijn met één sterk prestatiekader dat consistent kan worden gebruikt om de 
doeltreffendheid van de EU-uitgaven te monitoren. 
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Hoe zou de verantwoording worden verbeterd? 

De Commissie stelt een samenhangender en transparanter kader voor haar 
uitgavenprogramma’s voor. Minder instrumenten zouden buiten de EU-begroting 
worden gefinancierd. Wij zijn van mening dat beide maatregelen waarschijnlijk de 
verantwoording in het algemeen zullen verbeteren.  

Het is van essentieel belang dat de EU-uitgavenprogramma’s voldoen aan de hoogste 
normen van publieke verantwoording en transparantie. In dit verband pleiten wij 
ervoor een overkoepelende reeks verantwoordingsbeginselen te ontwikkelen, die 
kunnen worden opgenomen in het interinstitutioneel akkoord bij het MFK-voorstel. 

 

Meer informatie in ons 

– briefingdocument “The Commission’s proposal for the 2021-2027 Multiannual 
Financial Framework”, gepubliceerd op 10 juli 2018;  

– Advies nr. 5/2018 over eigen middelen, gepubliceerd op 11 oktober 2018. 

Ontvangsten — wat hebben we gezegd? 
Dit deel is een samenvatting van onze opmerkingen over de wetgevingsvoorstellen van 
de Commissie voor eigen middelen, die als onderdeel van het MFK-pakket zijn 
gepubliceerd op 2 mei 2018. 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_MFF2/BRP_MFF2_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_05/OP18_05_NL.pdf
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Voor het volgende MFK stelt de Commissie voor douanerechten te behouden als een 
van de eigen middelen van de EU, maar aan een lager inningspercentage voor de 
lidstaten. Ze stelt ook voor de eigen middelen bni te behouden als een belangrijke 
bron van ontvangsten en de berekening van bijdragen op basis van de btw-component 
te vereenvoudigen. Deze drie eigen middelen zouden samen goed zijn voor 87 % van 
de EU-ontvangsten. Bovendien zouden er ook drie nieuwe eigenmiddelenbronnen 
worden ingevoerd, op basis van een nieuwe belastingregeling voor bedrijven in de EU, 
het emissiehandelssysteem (ETS) van de EU en een belasting op niet-gerecycleerde 
kunststof verpakkingen. 

Onze algemene conclusie is dat het voorgestelde EU-financieringsstelsel ingewikkeld 
blijft. Daarnaast merken we verschillende problemen op die waarschijnlijk de 
doeltreffendheid van de voorgestelde nieuwe eigen middelen zullen ondermijnen. Zo 
stelt de Commissie voor de eigen middelen op basis van de EU-ETS te berekenen als 
percentage van de ontvangsten uit de veiling van emissierechten, waarvan het totale 
volume vaststaat. Hoewel dit zeker ontvangsten zou genereren, zou het echter geen 
extra stimulans bieden voor de lidstaten om broeikasgasemissies terug te dringen. De 
gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting (CCCTB) zou pas meerdere jaren na de start van het nieuwe 
MFK worden ingevoerd. Tot slot zouden de lidstaten de manier waarop ze gegevens 
over de recycling van kunststof verzamelen en berekenen, moeten harmoniseren, 
waarna die gegevens moeten worden geverifieerd door de Commissie.  

Wij zijn ook van mening dat de Commissie haar voorstel om de eigen middelen btw te 
vereenvoudigen, moet heroverwegen, want de aannamen die ze gebruikt om de 
nieuwe bijdragen te berekenen, stemmen niet overeen met de stappen in de 
redenering achter de vereenvoudiging. 

De Commissie stelt voor om de maxima van de eigen middelen te verhogen ter 
compensatie van de gevolgen van de terugtrekking van het VK uit de EU en van de 
integratie van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) in de EU-begroting. Ze stelt ook 
voor om de correctiemechanismen die momenteel van toepassing zijn op bepaalde 
lidstaten geleidelijk af te schaffen. Deze voorstellen moeten leiden tot een 
transparanter en minder ingewikkeld stelsel. De Commissie stelt echter niet voor het 
proces eerder dan 2026 te voltooien. 

Meer informatie in ons  

– Advies nr. 5/2018 over eigen middelen, gepubliceerd op 11 oktober 2018. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_05/OP18_05_NL.pdf
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Uitgaven — wat hebben we gezegd? 
Dit deel is een samenvatting van onze opmerkingen over de voorstellen van de 
Commissie voor de volgende belangrijke uitgaventerreinen: 

– onderzoek en innovatie; 

– cohesie; 

– landbouw en natuurlijke hulpbronnen;  

– nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking;  

– InvestEU. 

Onderzoek en innovatie  
Op 7 juni 2018 heeft de Commissie haar voorstel voor Horizon Europa aangenomen, 
een onderzoeks- en innovatieprogramma van 100 miljard EUR dat Horizon 2020 zal 
opvolgen.  

 

Wij hebben geen verzoek gekregen om advies uit te brengen over dit voorstel. In een 
recent briefingdocument hebben we echter een aantal voorstellen gedaan om de 
deelname aan Horizon 2020 te vereenvoudigen.  

Zo hebben we voorgesteld dat de Commissie nog meer gebruik maakt van de 
vereenvoudigde kostenopties om het aantal kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) en begunstigden die voor het eerst deelnemen aan EU-
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onderzoeksprogramma’s uit te breiden. Hierbij moet de Commissie voorzichtig te werk 
gaan om de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van vereenvoudigde 
kostenopties te beperken (zie het deel over cohesie, blz. 12). 

Wij hebben ook voorgesteld dat onderzoeksvoorstellen die reeds als kwalitatief 
hoogwaardig zijn beoordeeld door de Commissie, maar waarvoor geen EU-
onderzoeksfinanciering beschikbaar is, kunnen worden gefinancierd in het kader van 
andere Europese of nationale programma’s zonder dat er nog een andere 
selectieprocedure nodig is. Dit kan de administratieve lasten voor deelnemers helpen 
verlichten. 

Meer informatie in ons  

– briefingdocument “Een bijdrage aan de vereenvoudiging van het EU-
onderzoeksprogramma na Horizon 2020”, gepubliceerd op 21 maart 2018. 

 

Cohesie 
Op 29 mei 2018 heeft de Commissie haar voorstel gepubliceerd voor een verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen (een zogenaamde “GB-verordening”) 
inzake zeven EU-fondsen in gedeeld beheer: het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, het Europees Fonds 
voor maritieme zaken en visserij, het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor 
interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa. Al deze fondsen samen 
zijn ongeveer 360 miljard EUR waard, ongeveer 30 % van de totale begroting voor 
2021-2027.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_H2020/Briefing_paper_H2020_NL.pdf
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Financieringsvoorwaarden en prestatiegerichtheid 

Wij zijn van mening dat de inspanningen van de Commissie om de koppeling tussen 
het gebruik van EU-financiering en het Europees Semester te versterken en de 
overgang van ex-antevoorwaarden naar eenvoudiger randvoorwaarden een positieve 
ontwikkeling zijn. Door het ontbreken van een EU-brede strategie of EU-brede 
streefdoelen waaruit duidelijk zou blijken wat de EU met haar beleid beoogt, zal het 
echter aan de lidstaten worden overgelaten om de strategische doelstellingen te 
bepalen voor de betrokken fondsen. Er moet voor worden gezorgd dat deze 
nationale/regionale doelstellingen voldoende ambitieus zijn.  

Flexibiliteit 

In grote lijnen zijn we ingenomen met de verschillende maatregelen in het voorstel 
voor een GB-verordening om de flexibiliteit van de EU-begroting te vergroten. 
Sommige maatregelen kunnen echter de administratieve lasten voor nationale of 
regionale autoriteiten verzwaren (bijv. de planning van toewijzingen in twee fasen) of 
moeten worden verduidelijkt.  

Vereenvoudiging 

Het voorstel laat duidelijk zien dat de Commissie de ambitie heeft om te 
vereenvoudigen, wat wij volledig ondersteunen. In sommige gevallen zijn wij echter 
van mening dat de potentiële voordelen van vereenvoudiging niet opwegen tegen de 
verhoogde risico’s voor de naleving en goed financieel beheer. In het bijzonder:  

– kan vereenvoudiging ten koste gaan van duidelijkheid voor begunstigden en 
nationale of regionale overheden;  



14 

 

– kan het brede scala van voorgestelde maatregelen (bijv. vereenvoudigde 
kostenopties en financiering die geen verband houdt met kosten) leiden tot 
vergoedingen die onevenredig zijn ten opzichte van de gemaakte kosten, wat een 
risico inhoudt voor de prijs-kwaliteitsverhouding, en 

– zou de afschaffing van bepaalde elementen, zoals de ex-
anteprogrammabeoordelingen, de beoordeling van grote projecten, de 
strategische verslaglegging en de prestatiereserve, de bestaande mechanismen 
voor het boeken van resultaten verzwakken. 

Ten slotte wordt de jaarlijkse financiering op dit beleidsterrein toegewezen aan elk 
programma aan het begin van de programmeringsperiode. Ieder aandeel van jaarlijkse 
financiering dat een lidstaat niet binnen een vooraf vastgestelde periode opeist, wordt 
automatisch afgetrokken van zijn toewijzing en vloeit terug naar de EU-begroting. De 
Commissie stelt voor de absorptieperiode te verkorten van drie naar twee jaar. Wij 
zien dit als een stap in de goede richting.  

Verantwoording  

In het voorstel zou de verantwoordelijkheid voor de uitvoering worden verschoven 
naar de lidstaten, zouden de regelingen inzake één enkele audit worden uitgebreid en 
zou de Commissie een kleinere rol toebedeeld krijgen. Indien correct toegepast, 
hebben deze veranderingen zeker het potentieel administratieve kosten te verlagen en 
de doelmatigheid te vergroten. Hiermee zou echter ook het toezicht worden 
weggenomen, met het risico op een hoger aantal onregelmatigheden in uitgaven, en 
kan uiteindelijk de vooruitgang van de afgelopen 20 jaar op het gebied van interne 
controle in gevaar worden gebracht.  

Meer informatie in ons 

– briefingdocument over de vereenvoudiging van de uitvoering van het 
cohesiebeleid na 2020, gepubliceerd op 28 mei 2018; 

– Advies nr. 6/2018 over de GB-verordening, gepubliceerd op 31 oktober 2018. 

Landbouw en natuurlijke hulpbronnen 
Op 1 juni 2018 publiceerde de Commissie haar voorstel voor het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) na 2020, waarvan de financiering ongeveer 330 miljard EUR zal 
bedragen. De belangrijkste veranderingen in vergelijking met de huidige 
programmeringsperiode kunnen als volgt worden samengevat:  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Cohesion_simplification/Briefing_paper_Cohesion_simplification_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_06/OP18_06_NL.pdf


15 

 

– een strategisch GLB-plan per lidstaat voor alle GLB-uitgaven (rechtstreekse 
betalingen, plattelandsontwikkeling en marktmaatregelen); 

– inspanningen om over te gaan naar een prestatiegericht systeem; 

– een andere omschrijving van subsidiabele uitgaven (op basis van gerapporteerde 
outputs en een nieuwe invulling van het concept wettigheid en regelmatigheid); 

– veranderingen in de controlesystemen, met name voor de certificerende 
instanties. 

 

Financieringsvoorwaarden en prestatiegerichtheid  

Wij juichen het voornemen van de Commissie toe om over te stappen op een 
prestatiegericht model voor het GLB. Het gebrek aan duidelijke, specifieke en 
gekwantificeerde EU-doelstellingen leidt echter tot onzekerheid over de vraag hoe de 
Commissie de strategische GLB-plannen van de lidstaten zou evalueren. Het stelt ons 
ook teleur dat het voorgestelde prestatiekader slechts weinig stimulansen biedt: 
streefcijfers zouden bijlange na niet kunnen worden gehaald, zonder grote gevolgen 
voor de EU-financiering, en een geslaagde uitvoering zou in het beste geval aanleiding 
kunnen geven tot een minieme “prestatiebonus”. 

Wij hebben onze twijfels wat betreft de opvatting van de Commissie dat het voorstel 
de koppelingen van het GLB met de milieu- en klimaatdoelstellingen zal versterken. 
We vragen ons ook af hoe de Commissie van plan is de milieueffecten van de 
voorgestelde wijzigingen te beoordelen of te meten. 
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Ten slotte merken we op dat het grootste deel van de GLB-uitgaven rechtstreekse 
betalingen aan landbouwers zou blijven betreffen. Het voorstel bevat onvoldoende 
bewijs dat landbouwers daadwerkelijk behoefte hebben aan dit soort inkomenssteun. 

Vereenvoudiging 

De Commissie stelt voor het rechtskader uit drie in plaats van vijf verordeningen te 
laten bestaan. De gecombineerde programmering van maatregelen die momenteel 
verdeeld zijn over het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Elfpo) via één nationaal strategisch GLB-
plan zou zeker de consistentie kunnen helpen verzekeren. Het is echter niet duidelijk 
of het GLB in zijn geheel eenvoudiger zou worden, aangezien de complexiteit in andere 
aspecten zou toenemen (zo wordt met het voorstel een ecoregeling ingevoerd met 
soortgelijke doelstellingen als twee andere milieu-instrumenten). 

Verantwoording  

De subsidiabiliteit zou door de Commissie worden beoordeeld op basis van de output 
en een operationeel governancesysteem, maar regels voor individuele begunstigden 
uit de strategische GLB-plannen zouden daarbij niet in aanmerking worden genomen. 
Het voorstel bevat geen omschrijving van “output”. Naar onze mening is de output 
voor bepaalde maatregelen echter afhankelijk van de naleving van de in de 
strategische plannen beschreven verbintenissen door de begunstigden. Het is dus niet 
duidelijk hoe de subsidiabiliteit van bepaalde uitgaven zou worden beoordeeld. 

Bovendien zwakt dit voorstel de toezichthoudende rol van zowel de lidstaten als de 
Commissie als volgt af:  

– zoals voorheen zouden betaalorganen belast zijn met het waarborgen van de 
wettigheid en regelmatigheid van de uit hoofde van het GLB gefinancierde 
verrichtingen terwijl de certificerende instanties de werking van de 
governancesystemen zouden controleren. Het is echter onduidelijk of deze 
controles ook betrekking zouden hebben op definities en specifieke 
subsidiabiliteitscriteria in de strategische plannen. Bovendien zouden de 
certificerende instanties niet meer verplicht zijn de wettigheid en regelmatigheid 
te verifiëren;  

– hoewel de Commissie de eindverantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van 
de begroting, zou ze geen controlestatistieken van betaalorganen meer ontvangen 
en bijgevolg niet meer in staat zijn niet-subsidiabele uitgaven te kwantificeren. Er 
zou ook een einde komen aan de huidige praktijk waarbij de certificerende 
instanties zekerheid geven over betalingen aan individuele landbouwers.  
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Meer informatie in ons 

– briefingdocument over de toekomst van het GLB, gepubliceerd op 19 maart 
2018;  

– Advies nr. 7/2018 over het GLB, gepubliceerd op 7 november 2018. 

Nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking  
Op 14 juni 2018 presenteerde de Commissie haar voorstel voor een instrument voor 
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI), waarbij 
meerdere bestaande instrumenten voor extern optreden worden samengevoegd. Er 
wordt voorgesteld een bedrag van 89,2 miljard EUR uit te trekken om het NDICI uit te 
voeren in de periode 2021-2027. 

 

Vereenvoudiging en flexibiliteit 

Het voorstel heeft duidelijk het potentieel activiteiten op dit beleidsterrein te 
vereenvoudigen. In het bijzonder juichen we toe dat de opname van het EOF in het 
NDICI dit fonds binnen de EU-begroting brengt. Dit zou leiden tot meer consistentie 
tussen de verschillende EU-fondsen die financiële steun verlenen en tot een sterker 
democratisch toezicht van het Europees Parlement. Er moet nog worden afgewacht of 
de samenvoeging van de fondsen op zich voldoende zou zijn om de mogelijkheid te 
bieden om flexibeler te reageren op onvoorziene uitdagingen en crises. 

De Commissie stelt ook voor de drempels te verhogen waarboven actieplannen en 
maatregelen moeten worden vastgesteld door middel van uitvoeringshandelingen. De 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_CAP/Briefing_paper_CAP_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_NL.pdf
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voorgestelde drempels zijn twee keer zo hoog als voor het EOF. Dit kan de 
toezichtregelingen verzwakken. 

Prestaties 

Wij zijn van mening dat de voorgestelde op prestaties gebaseerde benadering moet 
worden toegepast in alle gevallen en niet alleen bij “nabuurschapslanden”. Evenzo 
moet resultaatgerichte programmering ook plaatsvinden bij thematische 
programma’s. 

We bevelen de Commissie aan een duidelijker onderscheid te maken tussen de 
verordening op zich en de daaruit voortvloeiende maatregelen bij haar evaluatie van 
het NDICI. Bovendien moeten de specifieke doelstellingen die zijn vastgelegd in de 
verordening nauwer verbonden zijn met essentiële prestatie-indicatoren. 

Aangezien het EOF binnen de EU-begroting zou worden gebracht, zijn we van mening 
dat de regels inzake begrotingssteun in het financieel reglement van het EOF ook 
moeten worden afgestemd op de regels van toepassing op de algemene begroting van 
de EU. Daarnaast moet de reikwijdte van de discretionaire bevoegdheid van de 
Commissie met betrekking tot begrotingssteun aan landen en gebieden overzee (LGO) 
nog worden verduidelijkt.  

Meer informatie in ons  

– Advies nr. 3/2018 over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake 
het Financieel Reglement van toepassing op het 11e Europees 
Ontwikkelingsfonds, gepubliceerd op 1 oktober 2018; 

– Advies nr. 10/2018 over het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling 
en internationale samenwerking, gepubliceerd op 17 december 2018.  

InvestEU  
Op 6 juni 2018 stelde de Commissie het programma “InvestEU” voor om investeringen 
in de EU te ondersteunen. De Commissie schat dat via het nieuwe fonds ongeveer 
650 miljard EUR aan aanvullende investeringen zullen worden gemobiliseerd. Dit zal 
worden bereikt door een garantie uit de EU-begroting van 38 miljard EUR beschikbaar 
te stellen, naar het voorbeeld van het vraaggestuurde Europees Fonds voor 
strategische investeringen (EFSI), dat tijdens de periode 2014-2020 werd opgericht.  

https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=48483
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Wij hebben geen verzoek gekregen om advies uit te brengen over dit voorstel. In 
recente verslagen en een advies hebben we echter een aantal opmerkingen gemaakt 
over de complementariteit van het EFSI met andere financieringsinstrumenten en 
begrotingsgaranties, over de gebruikte methoden om het niveau van gemobiliseerde 
aanvullende investeringen te ramen en over de geografische spreiding van projecten 
en, meer in het algemeen, over het gebruik van financieringsinstrumenten om EU-
beleid te financieren.  

Bovendien hebben wij eerder al gewezen op verantwoordingshiaten met betrekking 
tot het beheer van en de verslaglegging over uitgaven uit de EU-begroting. Het 
samenbrengen van alle centraal beheerde financieringsinstrumenten in één 
programma is een positieve stap in de richting van het beperken van dat risico. Wij zijn 
van mening dat deze beoordeling evenzeer van toepassing is op het voorstel van de 
Commissie. 

Ten slotte zal de Commissie de nodige zorg moeten betrachten wanneer ze de 
bevoegdheid om verplichtingen aan te gaan ten laste van de EU-begroting delegeert, 
mogelijk aan een breed scala van partners. Wij zijn ook van mening dat de Commissie 
een alomvattende analyse van de algehele financiële blootstelling van de EU-begroting 
moet voorleggen wanneer ze wetgevingshandelingen voorstelt waardoor aanzienlijke 
voorwaardelijke verplichtingen ontstaan of voorwaardelijke verplichtingen aanzienlijk 
toenemen.  
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Meer informatie in ons 

– Advies nr. 2/2016 over het EFSI, gepubliceerd op 11 november 2016;  

– Advies nr. 6/2018 over de GB-verordening, gepubliceerd op 31 oktober 2018. 

 

Horizontale aspecten — wat hebben we gezegd? 
Dit vierde deel is een overzicht van onze opmerkingen in verband met de horizontale 
aspecten van de voorstellen van de Commissie voor EU-ontvangsten en -uitgaven. 

De rechtsstaat beschermen  
De Commissie heeft een ontwerpverordening ter bescherming van de EU-begroting 
tegen “fundamentele tekortkomingen” op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten 
(zoals de ontoereikende onafhankelijkheid van de rechterlijke macht of het nalaten om 
onwettige besluitvorming door overheidsinstanties te voorkomen, corrigeren en 
bestraffen) voorgesteld in mei 2018. 

 

We juichen de doelstelling van dit wetgevingsvoorstel toe omdat we van mening zijn 
dat dit soort omstandigheden afbreuk kunnen doen aan goed financieel beheer of de 
andere financiële belangen van de Unie. Dit nieuwe mechanisme is specifieker dan de 
andere beschikbare opties van de Commissie wat de reikwijdte, doeltreffendheid en 
toepasselijkheid betreft. Wij zijn echter van mening dat het voorstel in dit stadium een 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP16_02/OP16_02_NL.pdf
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gebrek vertoont aan bepaalde duidelijke en specifieke criteria om te kunnen bepalen 
wat een “fundamentele tekortkoming” zou vormen of hoe maatregelen zouden 
worden uitgevoerd. Daarom achten wij verdere verduidelijking van de procedure en 
reikwijdte van de maatregelen noodzakelijk. Tot slot pleiten wij ervoor maatregelen op 
te nemen om negatieve gevolgen voor begunstigden van EU-programma’s te 
vermijden.  

Meer informatie in ons  

– Advies nr. 1/2018 over de rechtsstaat, gepubliceerd op 17 juli 2018. 

De bestrijding van fraude en corruptie 
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) 

Op 23 mei 2018 presenteerde de Commissie haar voorstel tot aanpassing van de 
activiteiten van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) in het licht van de 
oprichting van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) en ter verbetering van de 
doeltreffendheid van OLAF. 

 

We zijn van mening dat met het voorstel niet wordt gegarandeerd dat de bescherming 
van de financiële belangen van de EU doeltreffend zou worden versterkt. We wijzen er 
ook op dat de voorgestelde wijzigingen niet zullen volstaan om de doeltreffendheid 
van de onderzoeken door OLAF aanzienlijk te laten toenemen.  

We hebben bedenkingen bij de voorgestelde regelingen voor de samenwerking tussen 
OLAF en het EOM. Zo bevelen we aan dat OLAF een strategischere rol bij 
fraudebestrijdingsmaatregelen van de EU wordt toegekend, wat moet leiden tot beter 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_01/OP18_01_NL.pdf
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toezicht op EU-niveau. Op de middellange termijn moet de Commissie deze regelingen 
opnieuw evalueren en, indien nodig, aanvullende wetgeving voorstellen. 

Fraudebestrijdingsprogramma 

Op 30 mei 2018 presenteerde de Commissie haar voorstel betreffende de bescherming 
van de financiële belangen van de EU en de correcte toepassing van EU-recht op de 
gebieden douane en landbouw. De totale voorgestelde begroting voor dit programma 
bedraagt 181 miljoen EUR. 

Wij zijn van mening dat er een risico op overlappingen en een gebrek aan synergieën 
bestaat tussen dit programma en andere waarmee vergelijkbare acties worden 
gefinancierd. Bijgevolg betwijfelen we of het programma EU-meerwaarde op kan 
leveren. Wij hebben ook twijfels bij de geschiktheid van de voorgestelde prestatie-
indicatoren voor de monitoring en evaluatie van programmaresultaten. 

Klokkenluiden  

Op 29 mei 2018 presenteerde de Commissie haar voorstel inzake de bescherming van 
personen die inbreuken op het Unierecht melden. 

Wij kunnen ons in grote lijnen vinden in dit voorstel en hebben een aantal specifieke 
aanbevelingen gedaan. 

Meer informatie in ons 

– Advies nr. 4/2018 over klokkenluiden, gepubliceerd op 15 oktober 2018;  

– Advies nr. 8/2018 over OLAF en het EOM, gepubliceerd op 22 november 2018;  

– Advies nr. 9/2018 over het fraudebestrijdingsprogramma van de EU, 
gepubliceerd op 22 november 2018. 

Beoordeling van de impact van wetgeving: het beginsel van “betere 
regelgeving” 
Effectbeoordelingen zijn een belangrijk onderdeel van de agenda voor “betere 
regelgeving” van de Commissie, waarmee wordt getracht EU-beleid en -wetten te 
ontwerpen en te evalueren opdat de doelstellingen ervan op de doeltreffendste en 
doelmatigste manier worden bereikt1. In het bijzonder wordt met effectbeoordelingen 

                                                      
1 Europese Commissie, Betere regelgeving: betere resultaten voor een sterkere Unie, 

COM(2016) 615 final, 14.9.2016. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_04/OP18_04_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_08/OP_OLAF_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_09/OP_ANTIFRAUD_NL.pdf
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onderzocht of er behoefte aan EU-maatregelen is en worden hiermee de mogelijke 
gevolgen van de beschikbare oplossingen geanalyseerd. Beoordelingen zijn verplicht 
wanneer enig initiatief van de Commissie naar verwachting aanzienlijke economische, 
ecologische of sociale impact heeft. Bijgevolg zijn beoordelingen mogelijk voor 
wetgevingsvoorstellen, niet-wetgevende initiatieven (bijv. financiële programma’s, 
aanbevelingen voor de onderhandeling van internationale overeenkomsten) en 
uitvoerings- of gedelegeerde handelingen. De bevindingen van het 
effectbeoordelingsproces worden samengevat in een verslag. De Raad voor 
regelgevingstoetsing van de Commissie controleert de kwaliteit van elk verslag en 
geeft dienovereenkomstig een oordeel af. 

Overeenkomstig het Financieel Reglement worden programma’s en activiteiten die 
aanzienlijke uitgaven met zich brengen ook onderworpen aan een ex-ante-evaluatie2. 
Wanneer een programma of activiteit naar verwachting aanzienlijke economische, 
milieu- of sociale effecten zal sorteren, kan deze evaluatie de vorm van een 
effectbeoordeling aannemen. In dit geval zal de Commissie ook een reeks opties voor 
de uitvoering moeten onderzoeken.  

De Commissie had een uitgebreide en gedocumenteerde effectbeoordeling opgesteld 
op de gebieden die betrekking hebben op slechts twee van de zes adviezen die wij 
hebben uitgebracht over voorstellen voor het MFK-pakket. Slechts in één van de vier 
gevallen waarin we geen effectbeoordeling hebben aangetroffen, was er een ex-ante-
evaluatie (zie tabel 1). 

Tabel 1 — Evaluaties van de Commissie bij de voorstellen 

Oordeel over… Effectbeoordeling? Ex-ante-evaluatie? 

De rechtsstaat Nee Nee 

Eigen middelen Nee Nee 

GB-verordening Nee Nee 

GLB Ja Nee 

Fraudebestrijdingsprogramma 
van de EU Nee Ja 

NDICI Ja Nee 

                                                      
2 Artikel 34 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de 

Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie. 
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Wij zijn nog steeds van mening dat de Commissie uitgebreide, gedocumenteerde 
effectbeoordelingen had moeten verrichten voor al deze belangrijke 
wetgevingsvoorstellen. Dit zou een solide basis hebben gevormd om deze voorstellen 
en het potentieel ervan voor EU-meerwaarde te beoordelen en zou bovendien zorgen 
voor naleving van de regels voor betere regelgeving. 

De Commissie heeft wel een uitgebreide effectbeoordeling verricht voor het GLB, een 
van de grootste uitgaventerreinen. De analyse daarin verschilt echter van onze eigen 
bevindingen. Een punt waarop onze meningen uiteenlopen, betreft traditionele GLB-
maatregelen (bijv. rechtstreekse betalingen aan landbouwers), die behouden blijven 
en nog steeds het grootste deel van de GLB-begroting uitmaken, hoewel ze niet 
geschikt zijn om talrijke milieu- en klimaatgerelateerde problemen aan te pakken, en 
ze evenmin de efficiëntste wijze zijn om te zorgen voor een leefbaar inkomen.  

 

Meer informatie in ons  

– Advies nr. 1/2018 over de rechtsstaat, gepubliceerd op 17 juli 2018; 

– Advies nr. 5/2018 over eigen middelen, gepubliceerd op 11 oktober 2018; 

– Advies nr. 6/2018 over de GB-verordening, gepubliceerd op 31 oktober 2018; 

– Advies nr. 7/2018 over het GLB, gepubliceerd op 7 november 2018; 

– Advies nr. 9/2018 over het fraudebestrijdingsprogramma, gepubliceerd op 
22 november 2018; 

– Advies nr. 10/2018 over het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling 
en internationale samenwerking, gepubliceerd op 17 december 2018. 

Voorwaarden voor de op een attestopdracht gebaseerde aanpak bestaan 
nog niet  

In onze evaluatie van de voorstellen van de Commissie voor cohesie, het GLB en het 
NDICI analyseerden we ook of deze voorstellen het ons mogelijk maken een 
attesteringsprocedure te starten als onderdeel van onze werkzaamheden inzake de 
betrouwbaarheidsverklaring (DAS).  

We zijn van mening dat het voorstel inzake cohesie nog niet de minimumvoorwaarden 
biedt voor een op een attestopdracht gebaseerde aanpak. Wij merken echter ook op 
dat met de GB-verordening alleen niet in alle voorwaarden voor attestering kan 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_01/OP18_01_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_05/OP18_05_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_09/OP_ANTIFRAUD_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=48483
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worden voorzien. De lidstaten en de Commissie moeten elk op de gebieden waarvoor 
zij bevoegd zijn de nodige regelingen uitwerken om alle tekortkomingen te verhelpen. 
In het bijzonder moeten de auditautoriteiten van de lidstaten hun steekproeven en 
documentatie, hun controlewerkzaamheden, hun controle van voorschotten voor 
financieringsinstrumenten en staatssteunprojecten verbeteren en moet de Commissie 
de wijze waarop ze het restfoutenpercentage schat, herzien.  

Het GLB-voorstel vertoont meerdere problemen en onzekerheden — voornamelijk met 
betrekking tot de voorgestelde definitie van subsidiabele uitgaven, het 
zekerheidskader en de rol van de certificerende instanties — die het voor ons moeilijk 
zouden maken om een op een attestopdracht gebaseerde DAS-controle te verrichten.  

Tot slot zijn we van mening dat het NDICI-voorstel nog geen geschikt 
internecontrolekader bevat dat ons toelaat toe te werken naar een attestopdracht, 
zoals we van plan waren. 

Het versterken van de onafhankelijke externe controlefunctie van de 
door de Europese Unie opgerichte organen 
Doeltreffend parlementair toezicht op alle organen die betrokken zijn bij de uitvoering 
van EU-beleid en -programma’s vereist robuuste verantwoordingsregelingen, waarbij 
wordt gebruikgemaakt van onafhankelijke externe controleoordelen. Meerdere 
controlemandaten moeten worden vermeden om tegenstrijdige oordelen, doublure of 
overlappingen te verminderen. 

Daarom stellen we voor dat de ERK in de regel moet worden aangesteld als de externe 
controleur voor alle door de Europese Unie opgerichte organen. Wanneer de Raad en 
het Parlement onderhandelen over het wetgevingsvoorstel van de Commissie, moeten 
zij er bovendien op aandringen dat onze controlerechten onbeperkt zijn op alle 
gebieden waarop EU-beleid en -programma’s worden uitgevoerd, ontvangsten worden 
geïnd en EU-fondsen risico’s lopen of worden besteed.  

Meer informatie in ons 

– briefingdocument “The Commission’s proposal for the 2021-2027 Multiannual 
Financial Framework”, gepubliceerd op 10 juli 2018; 

– Advies nr. 2/2018 over het Europees Monetair Fonds, gepubliceerd op 
8 oktober 2018. 

 
  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_MFF2/BRP_MFF2_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_02/OP18_02_NL.pdf
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Achtergrondinformatie  

Het MFK-pakket 2021-2027 — 51 wetgevingsvoorstellen 
Het meerjarig financieel kader is de langetermijnbegroting van de Europese Unie. 
Hiermee worden de maximaal beschikbare middelen voor elk van de belangrijkste 
uitgavencategorieën (rubrieken) vastgesteld.  

Op 2 mei 2018 publiceerde de Commissie haar overkoepelende wetgevingsvoorstel 
voor het volgende MFK. Hierna volgden sectorale voorstellen, die betrekking hadden 
op onder meer de belangrijkste EU-uitgavenprogramma’s. In totaal bestaat het MFK-
pakket uit 51 wetgevingsvoorstellen (zie bijlage I). 

Het volgende MFK zal een periode van zeven jaar (2021-2027) bestrijken. Voor deze 
periode stelt de Commissie totale uitgaven van 1 135 miljard EUR in prijzen van 2018 
voor. Dit is een stijging van ongeveer 5 % ten opzichte van het vorige MFK. In het 
bijzonder stelt de Commissie voor de middelen voor “Eengemaakte markt, innovatie 
en de digitale economie”, “Migratie en grensbeheer” en “Nabuurschap en 
internationaal beleid” te verhogen. Tegelijkertijd stelt ze voor de middelen voor 
“Natuurlijke hulpbronnen en milieu” te verlagen (zie bijlage II). 

De MFK-wetgevingsprocedure  
Vóór de start van elke zevenjarige financiële periode keurt de Raad het MFK goed met 
eenparigheid van stemmen nadat het Europees Parlement toestemming heeft 
gegeven. Het Parlement kan het standpunt van de Raad goedkeuren of afwijzen, maar 
niet wijzigen. Op een paar uitzonderingen na stellen de Raad en het Parlement 
gezamenlijk sectorspecifieke wetgeving vast via de gewone wetgevingsprocedure (ook 
medebeslissing genoemd). Tot slot keurt de Raad veranderingen van het algemene 
financieringsstelsel van de EU (eigen middelen) goed met eenparigheid van stemmen, 
hoewel dit ook moet worden geratificeerd door de nationale parlementen. 

De twee medewetgevers kunnen de Commissie ook machtigen tot het vaststellen van 
uitvoeringshandelingen, waarmee maatregelen worden ingevoerd om ervoor te zorgen 
dat wetten op dezelfde manier worden gehandhaafd doorheen de Unie, en/of 
gedelegeerde handelingen, waarmee bestaande wetten worden gewijzigd of 
aangevuld, met name om nieuwe afgeleide regels toe te voegen. 
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Timing 
Aanvankelijk wilde de Commissie uiterlijk in de lente van 2019 een politiek akkoord 
bereiken met de medewetgevers om vroeg juridische en financiële zekerheid te bieden 
aan de autoriteiten van de lidstaten die de EU-begroting uitvoeren. Nu plant ze de 
onderhandelingen voor het MFK-pakket af te ronden uiterlijk eind 2019 — één jaar 
voor de start van de nieuwe uitgavenperiode.  

Figuur 1 bevat een gedetailleerd tijdschema waarop de wetgevingsprocedure voor het 
volgende MFK-pakket te zien is.  

Figuur 1 — Tijdschema voor MFK-onderhandelingen 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie. 

onderhandelingen
MFK-

2 MEI 2018
Commissarissen 
keuren de EU-
begroting voor de 
toekomst goed; 
begrotingsvoorstelle
n worden aan het 
Europees Parlement 
voorgelegd

14 MEI
Toekomstige 
begroting wordt 
voorgelegd aan de 
Raad van Ministers

29 MEI
Wetgevingsvoorstellen 
van de Commissie voor 
de uitgavenprogramma’s 
(1 van 3)

6 JUNI
Wetgevingsvoorstellen 
van de Commissie voor 
de uitgavenprogramma’s 
(2 van 3)

12 JUNI
Wetgevingsvoorstellen 

van de Commissie voor 
de uitgavenprogramma’s 

(3 van 3)

28-29 JUNI
Vergadering van de 

Europese Raad, 
Brussel

2-5 JULI
Plenaire vergadering 

van het Europees 
Parlement10-13 SEPTEMBER

Plenaire vergadering 
van het Europees 

Parlement

20 SEPTEMBER
Informele Europese 

Raad, Wenen, 
Oostenrijk

1-4 OKTOBER
Plenaire vergadering 
van het Europees 
Parlement

18-19 OKTOBER
Vergadering van de 
Europese Raad, 
Brussel

20-25 OKTOBER
Plenaire vergadering 
van het Europees 
Parlement

13-14 DECEMBER
Vergadering van de 
Europese Raad, 
Brussel

21-22 MAART 2019
Vergadering van de 
Europese Raad, 
Brussel

9 MEI
Top van de EU-

leiders, Sibiu, 
Roemenië

23-26 MEI
Europese 

verkiezingen

OKTOBER
Vergadering van de 

Europese Raad, 
Brussel

EIND 2019
Vaststelling van het 

MFK
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Onze rol in de MFK-wetgevingsprocedure 
De Europese Rekenkamer (ERK) is de onafhankelijke extern controleur van de EU. Het 
is onze opdracht om bij te dragen tot de verbetering van het financieel beheer van de 
EU, om verantwoording en transparantie te bevorderen en om op te treden als 
onafhankelijk hoedster van de financiële belangen van de burgers van de Unie. Wij 
waarschuwen voor risico’s, verschaffen zekerheid, wijzen op tekortkomingen en 
successen, en geven EU-beleidsmakers en -wetgevers advies over de wijze waarop ze 
het beheer van EU-beleid en -programma’s kunnen verbeteren en ervoor kunnen 
zorgen dat de Europese burgers weten hoe hun geld wordt besteed. 

Met betrekking tot de wetgevingsvoorstellen van de Commissie nemen onze specifieke 
bijdragen de vorm aan van adviezen. Deze worden uitgebracht op verzoek van een van 
de andere instellingen of zijn verplicht wanneer een voorstel van invloed is op het 
financieel beheer of betrekking heeft op de methoden en procedures voor het innen 
van ontvangsten (zie bijlage III).  

Wij baseren ons onderzoek van wetgevingsvoorstellen op de resultaten van onze 
voorgaande controlewerkzaamheden (gepubliceerd in jaar- en speciale verslagen). 
Voor het volgende MFK hebben we ook een aantal briefingdocumenten uitgebracht 
waarin we onze standpunten uiteenzetten vóór de Commissie haar 
wetgevingsvoorstellen presenteerde. 

De Commissie heeft ons advies gevraagd over een beperkt aantal 
wetgevingsvoorstellen (zie tabel 2). Daarnaast hebben de Raad en/of het Europees 
Parlement ons afzonderlijk om een advies gevraagd over enkele van deze voorstellen, 
over het algemeen overeenkomstig artikel 287, lid 4. Er is ons ook gevraagd adviezen 
uit te brengen over vier andere wetgevingsvoorstellen die geen deel uitmaken van het 
MFK-pakket, maar er verband mee houden.  
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Tabel 2 — Verzoeken om adviezen van de ERK in verband met het 
volgende MFK 

Advies Instelling Betrokken artikel van 
het VWEU  

MFK-pakket 

Advies nr. 1/2018: De 
rechtsstaat Commissie 322, lid 1, onder a)  

Advies nr. 5/2018: Eigen 
middelen 

Commissie 
Parlement 
Raad 

322, lid 2  
287, lid 4 
287, lid 4 

Advies nr. 6/2018: 
Verordening houdende 
gemeenschappelijke 
bepalingen 

Commissie 
Raad 

322, lid 1, onder a)  
287, lid 4 

Advies nr. 7/2018: GLB Commissie 
Parlement 

287, lid 4 
322  

Advies nr. 9/2018: 
Fraudebestrijdingsprogramma 

Commissie 
Raad 

325  
287, lid 4 

Advies nr. 10/2018: NDICI 
Commissie 
Parlement 
Raad 

322, lid 1  
322 
287, lid 4 

Buiten MFK-pakket  

Advies nr. 2/2018: Europees 
Monetair Fonds Parlement 287, lid 4 

Advies nr. 3/2018: 11e 
Europees ontwikkelingsfonds 

Commissie 
Raad 

287, lid 4 
287, lid 4 

Advies nr. 4/2018: 
Bescherming van personen 
die inbreuken op het 
Unierecht melden  

Commissie 
Raad 
Parlement  

325 
287, lid 4 
325, lid 4 

Advies nr. 8/2018: OLAF 
Commissie 
Parlement 
Raad 

325 
322 
287, lid 4 
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Tot slot hebben we in onze controleverslagen en evaluaties die we de afgelopen jaren 
hebben uitgebracht (zie tabel 3) een aantal aanbevelingen, voorstellen en suggesties 
gedaan in verband met systeemgebonden problemen die de Commissie moest 
aanpakken ter voorbereiding van het nieuwe MFK.  

Tabel 3 — Briefingdocumenten uitgebracht in verband met het MFK 
2021-2027 

Titel Publicatiedatum 

Briefingdocument “The Commission’s proposal for 
the 2021-2027 Multiannual Financial Framework” 10 juli 2018 

Briefingdocument over de vereenvoudiging van de 
uitvoering van het cohesiebeleid na 2020 28 mei 2018 

Een bijdrage aan de vereenvoudiging van het EU-
onderzoeksprogramma na Horizon 2020 21 maart 2018 

Briefingdocument over de toekomst van het GLB 19 maart 2018 
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Bijlagen 

Bijlage I — Overzicht van de wetgevingsvoorstellen van de 
Commissie in verband met het MFK-pakket 

Nr. Programma Wetgevingsinstrument 
Voorstellen — MFK-pakket 

1 

MFK-pakket 

Voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling 
van het meerjarig financieel kader voor de jaren 
2021-2027 

2 

Voorstel voor een Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de Commissie 
betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in 
begrotingszaken en een goed financieel beheer 

3 

Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad inzake de bescherming van de 
begroting van de Unie in geval van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de 
lidstaten 

4 Besluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen 
middelen van de Europese Unie 

5 

Verordening van de Raad betreffende de regels en 
procedures voor de terbeschikkingstelling van de eigen 
middelen op basis van de gemeenschappelijke 
geconsolideerde heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting, het emissiehandelssysteem van 
de EU en niet-gerecycleerd kunststof verpakkingsafval, 
en betreffende de maatregelen om in de behoefte van 
kasmiddelen te voorzien 

6 

Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening 
(EEG, Euratom) nr. 1553/89 betreffende de definitieve 
uniforme regeling voor de inning van de eigen middelen 
uit de belasting over de toegevoegde waarde 

7 
Verordening van de Raad tot vaststelling van 
uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen 
middelen van de Europese Unie 

8 

Justitie, rechten en waarden 

Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van het 
programma Rechten en waarden  

9 
Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van het 
programma Justitie  

10 Europees Sociaal Fonds+ 
Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad inzake het Europees Sociaal Fonds 
Plus (ESF+)  

11 Europees Fonds voor aanpassing aan 
de globalisering 

Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds 
voor aanpassing aan de globalisering 
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Nr. Programma Wetgevingsinstrument 
Voorstellen — MFK-pakket 

12 Pericles — bescherming van de euro 
tegen valsemunterij 

Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van een 
programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding 
voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij 
voor de periode 2021-2027 (het “programma Pericles 
IV”) 

13 
Europese stabilisatiefunctie voor 
investeringen voor de economische 
en monetaire unie 

Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de instelling van een 
Europese stabilisatiefunctie voor investeringen 

14 Steunprogramma voor hervormingen 
Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van het 
steunprogramma voor hervormingen  

15 LIFE — programma voor het milieu en 
klimaatactie 

Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van een 
programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot 
intrekking van Verordening (EU) nr. 1293/2013 

16 

Europees Landbouwgarantiefonds en 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling 

Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad inzake de financiering, het beheer 
en de monitoring van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EU) 
nr. 1306/2013 

17 

Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften 
inzake steun voor de strategische plannen die de 
lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en 
die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en 
het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en 
tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad en van Verordening 
(EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de 
Raad 

18 

Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van de 
Verordeningen (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van 
een gemeenschappelijke ordening van de markten voor 
landbouwproducten, (EU) nr. 1151/2012 inzake 
kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en 
levensmiddelen, (EU) nr. 251/2014 inzake de definitie, 
de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en 
de bescherming van geografische aanduidingen van 
gearomatiseerde wijnbouwproducten, (EU) nr. 228/2013 
houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied 
ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie 
en (EU) nr. 229/2013 houdende specifieke maatregelen 
op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere 
eilanden in de Egeïsche Zee 
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Nr. Programma Wetgevingsinstrument 
Voorstellen — MFK-pakket 

19 Erasmus+ 

Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van “Erasmus”: 
het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, 
jeugd en sport, en tot intrekking van Verordening (EU) 
nr. 1288/2013  

20 Creatief Europa 

Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van het 
programma Creatief Europa (2021-2027) en tot 
intrekking van Verordening (EU) nr. 1295/2013  

21 

Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling en Cohesiefonds 

Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds  

22 

Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende een mechanisme om 
juridische en administratieve belemmeringen in een 
grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen  

23 

Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen 
voor de doelstelling “Europese territoriale 
samenwerking” (Interreg) ondersteund door het 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en 
financieringsinstrumenten voor extern optreden  

24 

Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het 
Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme 
zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen 
en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor 
interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer 
en visa  

25 

Horizon Europa 

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement 
en de Raad tot vaststelling van het specifieke 
programma tot uitvoering van Horizon Europa — het 
kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 

26 

Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van 
Horizon Europa — het kaderprogramma voor onderzoek 
en innovatie, en tot vaststelling van de regels voor 
deelname en verspreiding 

27 Programma voor onderzoek en 
opleiding van Euratom 

Voorstel voor een verordening van de Raad tot 
vaststelling van het programma voor onderzoek en 
opleiding van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie voor de periode 2021-2025 ter aanvulling 
van Horizon Europa — het kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie  
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Nr. Programma Wetgevingsinstrument 
Voorstellen — MFK-pakket 

28 Internationale thermonucleaire 
experimentele reactor (ITER) 

Voorstel voor een besluit van de Raad houdende 
wijziging van Beschikking 2007/198/Euratom tot 
oprichting van de Europese gemeenschappelijke 
onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-
energie en tot toekenning van gunsten daaraan 

29 

Programma voor de eengemaakte 
markt, waaronder: 
– concurrentievermogen en kleine 

en middelgrote ondernemingen 
(COSME) 

– voedselveiligheid 
– diergezondheid, dierenwelzijn en 

plantgezondheid 
– statistieken 
– financiële diensten 
– consumenten 
– mededinging 
– samenwerking op het gebied van 

regelgeving en administratieve 
samenwerking 

– regels en normalisatie 

Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van het 
programma voor de eengemaakte markt, het 
concurrentievermogen van ondernemingen, met 
inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en 
Europese statistieken, en tot intrekking van de 
Verordeningen (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, 
(EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 
en (EU) 2017/826 

30 Fraudebestrijdingsprogramma van de 
EU 

Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van het 
fraudebestrijdingsprogramma van de EU  

31 

Europees ruimtevaartprogramma, 
waaronder: 
– Galileo en EGNOS 
– Copernicus 
– bevordering van een 

vernieuwende Europese 
ruimtevaartsector 

– situationele ruimtemonitoring 
(space situational tracking) en 
ruimteweer GOVSATCOM (veilige 
satellietcommunicatie) 

– Europees Ruimteagentschap 

Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van 
ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap 
van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma 
en tot intrekking van de Verordeningen (EU) 
nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 en (EU) nr. 377/2014 
en Besluit nr. 541/2014/EU 

32 InvestEU-fonds, met vier vensters: 
– duurzame infrastructuur 
– onderzoek en innovatie 
– sociale investeringen en 

vaardigheden 
– kleine en middelgrote 

ondernemingen 

Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-
programma  

33 

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging 
van Verordening (EU) 2015/1588 van de Raad van 13 juli 
2015 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 
108 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie op bepaalde soorten van horizontale 
steunmaatregelen 

34 Samenwerking op het gebied van 
douane (Douane) 

Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van het Douane-
programma voor samenwerking op het gebied van 
douane 
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Nr. Programma Wetgevingsinstrument 
Voorstellen — MFK-pakket 

35 Samenwerking op het gebied van 
belastingen (Fiscalis) 

Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van het Fiscalis-
programma voor samenwerking op het gebied van 
belastingen 

36 Europees Solidariteitskorps 

Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van het 
programma “Europees Solidariteitskorps” en tot 
intrekking van [verordening inzake het Europees 
Solidariteitskorps] en Verordening (EU) nr. 375/2014 

37 

Connecting Europe Facility, voor drie 
sectoren: 
– vervoer 
– energie 
– digitaal beleid 

Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting 
Europe Facility en tot intrekking van Verordeningen (EU) 
nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014  

38 

Programma Digitaal Europa, met vijf 
pijlers: 
– high performance computing 
– cyberbeveiliging 
– kunstmatige intelligentie 
– geavanceerde digitale 

vaardigheden 
– grootschalige uitrolprojecten 

Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van het 
programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 

39 
Europees Fonds voor maritieme 
zaken en visserij/internationale 
visserijovereenkomst  

Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij en tot intrekking van 
Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees 
Parlement en de Raad 

40 Fonds voor asiel en migratie 
Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor 
asiel en migratie 

41 Fonds voor geïntegreerd 
grensbeheer, met twee 
componenten: 
– grensbeheer en visa 
– douanecontroleapparatuur 

Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot oprichting, in het kader van 
het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het 
instrument voor financiële steun voor grensbeheer en 
visa 

42 

Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot oprichting, in het kader van 
het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het 
instrument voor financiële steun voor 
douanecontroleapparatuur 

43 Fonds voor interne veiligheid 
Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor 
interne veiligheid  

44 Nucleaire ontmanteling in Litouwen 

Voorstel voor een verordening van de Raad tot 
vaststelling van het bijstandsprogramma voor de 
ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in 
Litouwen (het Ignalina-programma) en tot intrekking van 
Verordening (EU) nr. 1369/2013 van de Raad 
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Nr. Programma Wetgevingsinstrument 
Voorstellen — MFK-pakket 

45 

Nucleaire veiligheid en ontmanteling, 
waaronder: 
– bijstand aan Bulgarije 
– bijstand aan Slowakije 
– ontmanteling van nucleaire 

installaties op de terreinen van de 
Commissie 

– nucleaire veiligheid en 
veiligheidsmaatregelen 

Voorstel voor een verordening van de Raad tot 
vaststelling van een specifiek financieel programma voor 
de ontmanteling van nucleaire faciliteiten en het beheer 
van kernafval, en tot intrekking van Verordening 
(Euratom) nr. 1368/2013 van de Raad 

46 

Europees Defensiefonds, dat 
betrekking heeft op: 
– onderzoek 
– vermogensontwikkeling 

Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees 
Defensiefonds 

47 Europese vredesfaciliteit 

Voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie 
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, met steun 
van de Commissie, voor een besluit van de Raad tot 
oprichting van een Europese vredesfaciliteit 

48 

Instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking, waaronder: 
– Europees Ontwikkelingsfonds 
– Instrument voor 

ontwikkelingssamenwerking 
– Europees 

nabuurschapsinstrument 
– Europees Instrument voor 

democratie en mensenrechten 
– partnerschapsinstrument 
– Instrument voor bijdrage aan 

stabiliteit en vrede 
– instrument voor samenwerking 

op het gebied van nucleaire 
veiligheid 

– gemeenschappelijke 
uitvoeringsverordening 

– Europees Fonds voor duurzame 
ontwikkeling 

– macrofinanciële bijstand 
– mandaat voor externe leningen 
– Garantiefonds voor extern 

optreden 
– investeringsfaciliteit voor Afrika, 

het Caribisch gebied en de Stille 
Oceaan 

– externe aspecten van migratie 

Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking 

49 

Voorstel voor een verordening van de Raad tot 
vaststelling van een Europees instrument voor nucleaire 
veiligheid, ter aanvulling van het instrument voor 
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale 
samenwerking op basis van het Euratom-Verdrag 
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Nr. Programma Wetgevingsinstrument 
Voorstellen — MFK-pakket 

50 
Samenwerking met de landen en 
gebieden overzee (waaronder 
Groenland) 

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de 
associatie van de landen en gebieden overzee met de 
Europese Unie, met inbegrip van de betrekkingen tussen 
de Europese Unie enerzijds en Groenland en het 
Koninkrijk Denemarken anderzijds (“LGO-besluit”) 

51 Instrument voor pretoetredingssteun 
Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van het 
instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) 

Voorstellen die verband houden met het MFK-pakket, maar er geen deel van uitmaken 

+1  Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling 
van het Europees Monetair Fonds 

+2  
Voorstelvoor een verordening van de Raad inzake het 
financieel reglement van toepassing op het 11e 
Europees Ontwikkelingsfonds 

+3  

Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening 
nr. 883/2013 betreffende onderzoeken door OLAF wat 
betreft samenwerking met het EOM en de 
doeltreffendheid van de onderzoeken van OLAF 
(COM(2018) 338 final) 

+4  

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement 
en de Raad inzake de bescherming van personen die 
inbreuken op het Unierecht melden (COM(2018) 218 
final) 
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Bijlage II — Voorstel van de Commissie voor het MFK 2021-2027 — Voorgestelde wijzigingen in de 
zevenjarige EU-begroting 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie. 

Erasmus + andere

Nucleaire veiligheid en 
ontmanteling + andere

Levensmiddelen en diervoeders + 
consumenten

Creatief Europa + andere

EU-vrijwilligersinitiatief voor 
humanitaire hulp + andere

Uniemechanisme voor civiele 
bescherming

1a
Concurrentievermogen 
voor groei en 
werkgelegenheid (waaronder 
onderzoek)

1b Economische, sociale en 
territoriale cohesie

2
Duurzame groei: 
natuurlijke hulpbronnen
(waaronder gemeenschappelijk 
landbouwbeleid)

3 Veiligheid en 
burgerschap

4 Europa als wereldspeler

5

1
Eengemaakte markt, 
innovatie en digitaal 
beleid (waaronder onderzoek)

2 Cohesie en waarden

3

Natuurlijke 
hulpbronnen en milieu
(waaronder 
gemeenschappelijk 
landbouwbeleid)

4 Migratie en grensbeheer 

6 Nabuurschap en 
internationaal beleid

7
Europees openbaar 
bestuur

5 Veiligheid en defensie

Administratie

MFK 2014-2020

1 082 miljard EUR

(aangepast en in prijzen van 2018)

MFK 2021-2027

1 135 miljard EUR

(in prijzen van 2018)

5 %
STIJGING

Structuur en rubrieken

10,8 %

14,6 %

35,8 %

34,5 %

36,9 %

29,7 %

1,1 %

4,9 %

8,9 %

9,6 %

6,5 %

6,7 %

MFK 2014-2020

MFK 2021-2027

49,9 mi l jard 
EUR
(+43 %)

4,7 mi l jard 
EUR
(+1 %)

63,0 mi l jard 
EUR
(-16 %)

43,1 mi l jard 
EUR
(+359 %)

12,6 mi l jard 
EUR
(+13 %)

4,8 mi l jard 
EUR
(+7 %)

Prioritaire gebieden: grote stijgingen in 
kleinere rubrieken

52

63

nieuwe 
middelen

verschoven

115
miljard EUR

voor herprioritering

MFK 2021-2027

1 135 miljard EUR

166 miljard 
EUR

392 miljard 
EUR

337 miljard 
EUR

55 miljard EUR

109 miljard 
EUR

76 miljard EUR

+49,9 miljard EUR

+4,7 miljard EUR

-63,0 miljard EUR

+43,1 miljard EUR

+12,6 miljard EUR

+4,8 miljard EUR

Aanvullende middelen voor prioritaire 
gebieden
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Bijlage III — Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) — de rechtsgrondslag voor de adviezen van de 
ERK 

Niet-verplicht 
Artikel 287, lid 4: “[…] De Rekenkamer kan voorts te allen tijde met betrekking tot 
bijzondere vraagstukken opmerkingen maken, met name in de vorm van speciale 
verslagen, en kan op verzoek van een van de overige instellingen van de Unie 
adviezen uitbrengen.” 

Verplicht 

Artikel 322, lid 1 

“Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone 
wetgevingsprocedure en na raadpleging van de Rekenkamer bij verordeningen: a) de 
financiële regels vast, met name betreffende de wijze waarop de begroting wordt 
opgesteld en uitgevoerd, alsmede de wijze waarop rekening en verantwoording 
wordt gedaan en de rekeningen worden nagezien; […].” 

Artikel 322, lid 2 

“De Raad, handelend op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het 
Europees Parlement en van de Rekenkamer, bepaalt de regels en de procedure 
volgens welke de budgettaire ontvangsten waarin het stelsel der eigen middelen van 
de Unie voorziet, ter beschikking van de Commissie worden gesteld, en schrijft voor 
welke maatregelen moeten worden toegepast om in voorkomend geval te voorzien in 
de behoefte aan kasmiddelen.” 

Artikel 325, lid 4 

“Het Europees Parlement en de Raad nemen volgens de gewone 
wetgevingsprocedure, na raadpleging van de Rekenkamer, de nodige maatregelen 
aan op het gebied van de preventie en bestrijding van fraude waardoor de financiële 
belangen van de Unie worden geschaad, om in de lidstaten alsmede in de 
instellingen, de organen en de instanties van de Unie een doeltreffende en 
gelijkwaardige bescherming te bieden.” 

Artikel 336  

“Het Europees Parlement en de Raad stellen, volgens de gewone 
wetgevingsprocedure en na raadpleging van de andere betrokken instellingen, bij 
verordeningen het statuut vast van de ambtenaren van de Europese Unie, alsmede 
de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Unie.” 
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