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Voorwoord 

 

In onze rol als onafhankelijke extern controleur van de Europese Unie 
(EU) gaan we na of de EU-middelen worden geheven en uitgegeven 
overeenkomstig de regelgeving ter zake, en of zij naar behoren 
worden verantwoord. De EU heeft aantoonbaar de meeste impact 
door haar wetgevingsmaatregelen en – op gebieden zoals handel – 
haar internationale overeenkomsten. De totale jaarlijkse EU-begroting 
van ongeveer 140 miljard EUR mag dan groot lijken, toch is deze in 
budgettair opzicht behoorlijk klein: zij bedraagt slechts ongeveer 1 % 
van het bruto nationaal inkomen van alle EU-lidstaten, waarvan de 
totale overheidsuitgaven 50 maal hoger zijn. Het is dan ook des te  

 
 
belangrijker dat de EU-begroting doeltreffend wordt besteed. Daarom 
is ons werk steeds meer gericht op de beoordeling of de doelstellingen 
van EU-beleid en -programma’s worden behaald en of daarmee 
waarde wordt toegevoegd.  

Deze werkzaamheden zullen in 2019 belangrijker zijn dan ooit tevoren: 
de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader (MFK) van de 
EU voor de jaren 2021-2027 zullen aan het eind van dat jaar worden 
afgerond, het Verenigd Koninkrijk zal zich hebben teruggetrokken uit 
de EU en er zal een nieuw verkozen Europees Parlement zijn.  

Ons werkprogramma 2019 betreft een brede reeks onderwerpen 
waarin de uitdagingen terugkomen waar de EU momenteel voor staat. 
Het gaat in op de cruciale vraagstukken van duurzaam gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen, groei en inclusie, migratie, veiligheid en 
mondiale ontwikkeling, de interne markt en een efficiënte Europese 
Unie die verantwoording aflegt. We blijven al deze terreinen 
onderzoeken om vast te stellen of de EU doet wat ze heeft beloofd. 

We hebben onze controletaken geselecteerd op basis van een 
beoordeling van de belangrijkste risico’s met betrekking tot de EU-
uitgaven en beleidsuitvoering, waarbij we ook rekening hielden met de 
suggesties die waren gedaan.  
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Een aantal van de voor 2019 geselecteerde taken, zoals die in verband 
met de herplaatsing van migranten en EU-steun voor banken, heeft 
een bijzonder hoge prioriteit. We zijn van plan onze werkzaamheden 
met betrekking tot deze onderwerpen zo snel af te ronden dat de 
betreffende verslagen nog voor het einde van 2019 kunnen worden 
gepubliceerd. Een aantal andere controle- en evaluatietaken zal ook in 
de loop van het jaar worden afgerond. 

Hieronder treft u een gedetailleerde lijst aan van de speciale verslagen 
en producten op basis van evaluaties die we in 2019 willen publiceren.  

We menen dat we met de brede reeks onderwerpen die ons 
werkprogramma 2019 bestrijkt, de EU-burgers en onze institutionele 
belanghebbenden en partners op zowel EU- als lidstaatniveau kunnen 
blijven voorzien van onafhankelijke, objectieve verslagen over kwestie 
die van groot belang zijn voor de toekomst van de EU en die aangeven 
wat goed werkt maar ook de aandacht vestigen op wat er niet goed 
werkt.  

 

 

 

Klaus-Heiner Lehne  
President 
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In 2019 te publiceren speciale verslagen en andere producten 
Prioriteitscategorie Naam van de taak Doelstelling van de taak 

Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en aanpakken van klimaatverandering 

Hoge prioriteit 

Bestrijdingsmiddelen Het doel van deze controle is om te beoordelen of er resultaten worden behaald met de EU-maatregelen 
voor het duurzaam gebruik van bestrijdingsmiddelen. 

Investeringen in groene energie Bij de voorgestelde controle willen we analyseren of het beleid van de EU op het gebied van klimaat en 
energie “groene” criteria omvat wanneer wordt besloten welke investeringen worden gedaan. 

Prioriteit 

Biologisch voedsel De controle is gericht op het controlesysteem inzake de productie, verwerking, distributie en invoer van 
biologische producten. 

Grensoverschrijdende 
gezondheidszorg 

Onderzoeken van de doeltreffendheid van de monitoring van en het toezicht op de uitvoering van de 
richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg door de Commissie, alsmede de tot nu toe behaalde 
resultaten, het opgezette kader en de door de EU gecofinancierde maatregelen ter ondersteuning van de 
uitvoering. 

Onderzoek en innovatie voor klimaat 
en energie 

De reikwijdte van de controle betreft de beoordeling van de ondersteuning van de EC voor onderzoek en 
innovatie op het gebied van energieopslag. 

Inkomensstabilisering in het kader van 
het GLB 

Deze controle zal gericht zijn op de risicobeheersinstrumenten in het kader van het GLB (d.w.z. 
verzekeringen, onderlinge fondsen, inkomensstabiliseringsinstrumenten), en met name op de uitvoering 
daarvan en de complementariteit/synergieën met andere maatregelen. 

Broeikasgasinventarissen Onderzoek van het EU-systeem voor het verzamelen, controleren en rapporteren van gegevens over BKG-
emissies en mitigerende maatregelen. 

Nucleaire veiligheid Onderzoeken hoe de Commissie en de lidstaten zijn voorbereid wat betreft nucleaire veiligheid, 
stralingsbescherming, nucleaire veiligheidscontroles, beheer van radioactief afval en nucleaire beveiliging. 

EU-systeem voor het meten van de 
uitstoot van voertuigen 

Het doel is om de problemen en de institutionele reacties met betrekking tot voertuigemissies uiteen te 
zetten. 
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Prioriteitscategorie Naam van de taak Doelstelling van de taak 

Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en aanpakken van klimaatverandering 

Antimicrobiële resistentie 
In het kader van de voorgestelde controle willen we de balans opmaken en de doeltreffendheid beoordelen 
van de maatregelen op EU-niveau ter bestrijding van het toenemende gevaar van antimicrobiële resistentie 
(AMR).  

Europese milieurekeningen De reikwijdte van deze controle betreft met name de rol van de Commissie bij het beheer van de Europese 
milieurekeningen. 
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Prioriteitscategorie Naam van de taak Doelstelling van de taak 

Investeringen ten behoeve van cohesie, groei en inclusie 

Hoge prioriteit 

Wegen die Europese regio’s 
verbinden 

In het kader van de voorgestelde controle willen we beoordelen hoe met de geselecteerde 
wegenbouwprojecten de strategische doelstellingen van het verbeteren van de intraregionale verbindingen 
en het zorgen voor een optimale stroom van goederen en personen door het beperken van de bestaande 
knelpunten in verkeersstromen worden behaald. 

Culturele investeringen van de EU De voorgestelde controle is gericht op de beoordeling van de doeltreffendheid en complementariteit van 
EU-financiering op cultuurgebied. 

Prioriteit 

Kosten van de uitvoering van de ESI-
fondsen 2014-2020 

De controle is gericht op een beoordeling van het bestaan en de betrouwbaarheid van informatie over de 
kosten van de uitvoering van het cohesiebeleid en het gebruik van deze informatie door de Commissie en 
de lidstaten. 

Fraude op cohesiegebied Beoordelen of de programma-autoriteiten de fraudebestrijdingsmaatregel naar behoren beheren bij de 
uitgaven voor EU-cohesiebeleid. 

Wind- en fotovoltaïsche zonne-
energie 

Ter beoordeling van het ontwerp, de uitvoering en de monitoring van EU- en nationale strategieën voor de 
opwekking van wind- en fotovoltaïsche zonne-energie, en van de vraag of het rechtskader en de financiering 
van de EU en de lidstaten de strategieën op doeltreffende wijze ondersteunen. 

Sesar-ontplooiing 

De controle heeft tot doel, de noodzaak en de opzet van EU-optreden in de ontplooiingsfase van Sesar (het 
onderzoek naar luchtverkeersbeheer in het gemeenschappelijke Europese luchtruim) te evalueren, alsmede 
het beheer van daaraan toegewezen EU-financiering en de mate waarin de prestaties ten behoeve van het 
Europese luchtverkeersbeheer daadwerkelijk zijn verbeterd.  

Uitvoerend Agentschap innovatie en 
netwerken (INEA) 

De kostenefficiëntie en doeltreffendheid van het Agentschap zouden kunnen worden gemeten door de 
volgende terreinen te beoordelen: strategie en mandaat, governance en programmabeheer, en 
administratieve uitgaven en personeelsbeheer. 

Fonds voor Europese hulp aan de 
meest behoeftigen (FEAD) 

Ter beoordeling van de vraag op het FEAD zo was opgezet dat het een doeltreffend EU-instrument kon 
worden om armoede te bestrijden en bij te dragen tot de sociale inclusie van de meest behoeftigen.  

Op het gebied van cohesie geleerde 
lessen 

In het voorgestelde briefingdocument willen we de belangrijkste nog relevante controle-opmerkingen uit 
speciale verslagen (SV’s) van de ERK op cohesiegebied voor de perioden 2007-2013 en 2014-2020 
samenvatten en analyseren. 
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Prioriteitscategorie Naam van de taak Doelstelling van de taak 

Uitdagingen op het gebied van migratie, veiligheid en wereldwijde duurzame ontwikkeling 

Hoge prioriteit 

Herplaatsing van migranten 

De voorgestelde controle is gericht op de beoordeling van de rol van de Commissie bij de uitvoering van de 
noodherplaatsingsregeling (quotaregeling) die is ingesteld bij Besluiten 2015/1523 en 2015/1601 van de 
Raad, en op een grondige follow-up van SV nr. 6/2017, getiteld De EU-reactie op de vluchtelingencrisis: de 
“hotspotbenadering”. 

Kwaliteit van de gegevens over 
begrotingssteun 

Het doel van de voorgestelde controle is om te beoordelen of de prestatiegegevens die de Commissie 
gebruikt om variabele tranches van begrotingssteun uit te betalen, betrouwbaar zijn, en of de verklaringen 
van de Commissie over de doeltreffendheid van begrotingssteun gerechtvaardigd zijn. 

Defensie 
Het voorgestelde briefingdocument is gericht op de evaluatie van het defensiebeleid van de EU, met 
inbegrip van haar samenwerkings- en governanceregelingen, de behaalde resultaten en de toegevoegde 
waarde van haar financieringsinstrumenten die bijdragen tot defensie. 

Prioriteit Grenscontrole (informatiesystemen 
voor interne veiligheid) 

In het kader van de controle zal worden beoordeeld of de lidstaten en EU-organen samenwerken om te 
waarborgen dat de instrumenten en informatie die noodzakelijk zijn om een hoog veiligheidsniveau aan 
onze grenzen in stand te houden, beschikbaar zijn (governance, coördinatie en samenwerking). De controle 
zal gericht zijn op de informatie en instrumenten die de grenswacht ter beschikking staan, en op de vraag of 
deze informatiesystemen voldoen aan de behoeften van de grenswacht (beschikbaarheid van de 
informatie, opleiding en ondersteuning). 
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Prioriteitscategorie Naam van de taak Doelstelling van de taak 

Werking van interne markt en duurzame monetaire unie 

Hoge prioriteit EU-staatssteun voor banken Het doel van de voorgestelde controle is om de doelmatigheid en doeltreffendheid van EU-
staatssteunprocedures en procedures voor steun uit fondsen te beoordelen. 

Prioriteit 

Gevoeligheid van e-commerce voor 
belastingfraude 

Ter beoordeling van de vraag of het regelgevings- en controlekader dat in verband met e-commerce door 
de Commissie en de lidstaten is opgezet voor de inning van btw en douanerechten, doelmatig is en de 
bescherming van de EU-begroting verzekert. 

Durfkapitaal Ter beoordeling van de rol van de Commissie bij het beheer van financiële instrumenten met durfkapitaal in 
het kader van de verschillende programma’s. 

EU-brede EBA-stresstest Beoordelen of de EU-brede stresstest voor banken doeltreffender en doelmatiger is geworden. 

EU-mededingingsbeleid Beoordelen van de handhaving van het EU-mededingingsbeleid op het gebied van fusies, kartels en 
antitrust. 

Begrotingsstabiliteit in de EU 
Controle van de doeltreffendheid van het optreden van de Commissie bij de beoordeling van de opzet en 
uitvoering van nationale begrotingskaders die ertoe bijdragen dat de lidstaten de SGP-doelstellingen 
naleven, zoals vereist in het kader van het “sixpack”, het “twopack” en het begrotingspact. 

Innovatie door kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) 

De voorgestelde controle is erop gericht om te beoordelen hoe goed de Commissie H2020-
onderzoeksfinanciering heeft beheerd ter ondersteuning van succesvolle innovatie door kmo’s, waarbij in 
het bijzonder wordt gelet op de beoordeling van de risico’s voor Europese meerwaarde en 
complementariteit met andere EU- en nationale programma’s en fondsen. 
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Prioriteitscategorie Naam van de taak Doelstelling van de taak 

Verantwoorde en efficiënte financiering en administratie van de Unie 

Hoge prioriteit 

Ethisch kader bij geselecteerde EU-
instellingen 

Beoordelen of de geselecteerde EU-instellingen passende ethische kaders hebben. We zullen de wettelijke 
ethische vereisten en de procedures voor de handhaving van de ethische kaders onderzoeken, alsook de 
bekendheid en het beeld van deze kaders bij het personeel. 

Betere regelgeving 
We willen in het voorgestelde briefingdocument bij de start van de volgende zittingsperiode (d.w.z. in de 
tweede helft van 2019) de resultaten samenvoegen van controle- en evaluatietaken van de ERK met 
betrekking tot de initiatieven van de huidige Commissie inzake betere regelgeving. 

Prioriteit 

Hervorming van het EU-Statuut Beoordelen of de herziening van het Statuut in 2014 heeft geleid tot grotere efficiëntie bij de Commissie. 

Inspraak van het publiek in het EU-
wetgevingsproces 

Beoordelen of de openbare raadplegingen door de Commissie doeltreffend zijn. We zullen ons richten op 
het ontwerp en de uitvoering van het kader voor openbare raadplegingen van de Commissie. 

Duurzaamheidsverslaglegging 
De voorgestelde taak is erop gericht om te beoordelen of de Commissie en andere EU-instellingen alsmede 
EU-agentschappen op strategische en gestructureerde wijze verslag uitbrengen over duurzaamheid en de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van Agenda 2030. 
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Over ons 

 
 
College van de ERK op zijn vergadering van 12 juli 2018 

Als extern controleur van de EU is het 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 EU.  

Wij waarschuwen voor risico’s, verschaffen zekerheid en wijzen op 
tekortkomingen en successen.  

 
 
Ook geven we EU-beleidsmakers en -wetgevers advies over de wijze 
waarop ze EU-beleid en -programma’s kunnen verbeteren.  

Onze 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-
instellingen en -organen, en overheden in de lidstaten) ter 
verantwoording te roepen. 

Tot slot willen we onze burgers door middel van onze 
werkzaamheden helpen om beter te begrijpen hoe de EU en haar 
lidstaten het hoofd bieden aan de uitdagingen van vandaag en 
morgen. 
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Onze output 

Wij produceren:  

 jaarverslagen over de EU-begroting en de Europese 
Ontwikkelingsfondsen met een betrouwbaarheidsverklaring; 

 speciale verslagen over geselecteerde controleonderwerpen, die het 
hele jaar door worden gepubliceerd en hoofdzakelijk resulteren uit 
doelmatigheidscontroles;  

 adviezen, die worden gebruikt door het Europees Parlement en de 
Raad bij het goedkeuren van wetten en andere besluiten van de EU;  

 specifieke jaarverslagen, waarin we oordelen afgeven in het kader van 
een financiële controle inzake elk van de afzonderlijke agentschappen en 
organen van de EU;  

 publicaties op basis van evaluaties, zoals overzichten (“landscape 
reviews”), briefingdocumenten en snelle evaluaties van vraagstukken;  

 jaarlijkse activiteitenverslagen, die informatie en inzicht verschaffen 
met betrekking tot onze activiteiten gedurende het jaar. 



HOE NEEMT U CONTACT OP MET DE EU?

Kom langs
Er zijn honderden Europe Direct-informatiecentra overal in de Europese Unie. U vindt het adres van het dichtstbijzijnde informatiecentrum op: http://europa.eu/contact

Bel of mail
Europe Direct is een dienst die uw vragen over de Europese Unie beantwoordt. U kunt met deze dienst contact opnemen door:
— te bellen naar het gratis nummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bepaalde telecomaanbieders kunnen wel kosten in rekening brengen),
— te bellen naar het gewone nummer: +32 22999696, of
— een e mail te sturen via: http://europa.eu/contact 

WAAR VINDT U INFORMATIE OVER DE EU?

Online
Informatie over de Europese Unie in alle officiële talen van de EU is beschikbaar op de Europa-website op: http://europa.eu

EU-publicaties
U kunt publicaties van de EU downloaden of bestellen bij EU Bookshop op: http://publications.europa.eu/eubookshop (sommige zijn gratis, andere niet). Als u meerdere 
exemplaren van gratis publicaties wenst, neem dan contact op met Europe Direct of uw plaatselijke informatiecentrum (zie http://europa.eu/contact).

EU-wetgeving en aanverwante documenten
Toegang tot juridische informatie van de EU, waaronder alle EU-wetgeving sinds 1951 in alle officiële talen, krijgt u op EUR-Lex op: http://eur-lex.europa.eu

Open data van de EU
Het opendataportaal van de EU (http://data.europa.eu/euodp) biedt toegang tot datasets uit de EU. Deze gegevens kunnen gratis worden gedownload en hergebruikt, zowel 
voor commerciële als voor niet-commerciële doeleinden.
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