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VOORWOORD

De wereldwijde COVID-19-pandemie blijft zwaar wegen op het
leven van de mensen in de Europese Unie. Hoewel we het ergste
achter ons hebben, zullen we de komende jaren nog steeds
worden geconfronteerd met de nasleep ervan.
Tegelijkertijd heeft de EU het voortouw genomen in de strijd tegen
de wereldwijde klimaatverandering en bij de overgang naar een
moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie.

Als gevolg daarvan zullen programma’s voor herstel na COVID en
maatregelen ter bestrijding van de klimaatverandering op
ongekende schaal financiële steun van de EU ontvangen. Naast de
gebruikelijke begrotingsmiddelen die zijn overeengekomen in het
kader van het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027, heeft de
Europese Unie het initiatief “NextGenerationEU” (NGEU)
gelanceerd, waarvan een aanzienlijk deel bestemd is voor de groene
transitie.
Onze rol als onafhankelijke externe auditor van de Europese Unie
bestaat erin na te gaan of de EU-middelen worden geïnd en besteed
in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en of
de uitgaven resultaten opleveren voor de Europese belastingbetaler.
Dit geldt ook voor de nieuwe maatregelen die zijn genomen om
burgers te helpen de negatieve gevolgen van de pandemie en de
uitdagingen van de klimaatverandering het hoofd te bieden.
Ons werkprogramma 2022+ is opgesteld met deze specifieke
uitdagingen in het achterhoofd. Met betrekking tot het
beleidsterrein en de uitgaven voor “EU-respons op COVID-19 en
herstel na de crisis” zijn wij van plan 16 verslagen te publiceren over
kwesties zoals de aankoop van COVID-19-vaccins, en een reeks
controles inzake de herstel- en veerkrachtfaciliteit. Op het gebied
van “Klimaatverandering, milieu en natuurlijke hulpbronnen” zijn we
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van plan 17 verslagen op te stellen,
klimaatmainstreaming en biobrandstoffen.

onder

meer

over

We bestrijken echter ook de vele andere uitgaven- en
beleidsterreinen van de EU. Hieronder treft u een lijst aan van de
79 speciale verslagen en analyses die we in 2022 en de
daaropvolgende jaren willen publiceren.
EU-burgers, onze institutionele belanghebbenden en partners, zowel
op EU- als op lidstaatniveau, kunnen er zeker van zijn dat wij hen
zullen voorzien van onafhankelijke en objectieve controles en

verslagen over kwesties die van belang zijn voor de toekomst van de
Europese Unie. Wij zullen de aandacht blijven vestigen op door ons
waargenomen bedreigingen en kansen, om de Europese Unie te
ondersteunen bij het verwezenlijken van haar doelstellingen.

Klaus-Heiner Lehne
President
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Beleidsterrein/financieringsgebied
van de EU en gepland
publicatiejaar

EU-respons op COVID-19 en herstel na
de crisis
2022

Naam taak

Soort controleproduct
en taakdoelstelling

Aankoop van COVID-19-vaccins

Controle ter beoordeling van de inspanningen van de EU om voldoende hoeveelheden
COVID-19-vaccins op doeltreffende wijze aan te kopen.

Europese structuur- en investeringsfondsen en
de herstel- en veerkrachtfaciliteit

Analyse van de risico’s en kansen bij de coördinatie van de Europese structuur- en
investeringsfondsen en de herstel- en veerkrachtfaciliteit (Recovery and Resilience
Facility, RRF) met betrekking tot de financiering van overheidsinvesteringen.

Herstel- en veerkrachtfaciliteit — opzet van het
controlesysteem van de Commissie

Controle om na te gaan of het controlesysteem van de Commissie de regelmatigheid van
de RRF-betalingen kan waarborgen en de financiële belangen van de EU kan beschermen.

Nationale herstel- en veerkrachtplannen
(national recovery and resilience plans, NRRP’s)

Controle ter beoordeling van het goedkeuringsproces van de NRRP’s die zijn ingediend in
het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit.

Investeringsinitiatief Coronavirusrespons en
React-EU

Controle om na te gaan of de Commissie het cohesiebeleid voor de periode 2014-2020
doeltreffend heeft aangepast via de investeringsinitiatieven coronavirusrespons en
React-EU, en of de Commissie snel ESI-middelen heeft gemobiliseerd om te reageren op
de COVID-19-pandemie.

Steun om het risico op werkloosheid in
noodsituaties te beperken (Support to mitigate
Unemployment Risks in an Emergency, SURE)

Controle om na te gaan of SURE tijdens de COVID-19-crisis doeltreffend was bij het
beschermen van banen door middel van inkomenssteun voor werknemers en
vervangingsinkomen voor zelfstandigen — en dus bij het beperken van de hoge kosten
van werkloosheid.

Schuldbeheer bij de Commissie

Controle om na te gaan of de Commissie doeltreffende systemen heeft ontwikkeld voor
het beheer van de schuldfinanciering voor NGEU.

Veerkracht van de EU-instellingen en -organen

Controle ter beoordeling van de administratieve maatregelen die de EU-instellingen
hebben genomen om de bedrijfscontinuïteit tijdens de COVID-19-crisis te handhaven.
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Beleidsterrein/financieringsgebied
van de EU en gepland
publicatiejaar
EU-respons op COVID-19 en herstel na
de crisis
2022

EU-respons op COVID-19 en herstel na
de crisis

Naam taak

Soort controleproduct
en taakdoelstelling

Vrij verkeer — fase I

Controle om vast te stellen of de Commissie doeltreffende maatregelen heeft genomen ter
bescherming van het recht op vrij verkeer, met inbegrip van de werking van het Schengenakkoord, in
de context van de COVID-19-crisis tussen februari 2020 en september 2021.

Vrij verkeer — fase II

Controle ter aanvulling van de controle “Vrij verkeer — fase I” ter beoordeling van het recht op vrij
verkeer in de context van de COVID-19-crisis.

Voedselvoorzieningsketen tijdens
COVID-19

Controle om na te gaan of de Commissie en de lidstaten adequaat hebben gereageerd op de COVID19-pandemie om de voedselzekerheid in de hele EU te handhaven.

Respons van de EUagentschappen op de pandemie

Controle om na te gaan hoe het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het Europees Centrum
voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) hebben gereageerd op de uitdaging die de COVID-19pandemie vormde, en of deze respons geschikt was voor het beoogde doel.

Absorptie in het kader van de
herstel- en veerkrachtfaciliteit

Controle ter beoordeling van een van de hoofddoelstellingen van de RRF: uitbetalingssnelheid. In
hoeverre werd de RRF-financiering daadwerkelijk vervroegd ingezet en door de lidstaten gebruikt voor
hervormingen en investeringen?

Prestaties van de herstel- en
veerkrachtfaciliteit

Controle om na te gaan of het mechanisme van de Commissie voor het monitoren van de
verwezenlijking van de overeengekomen mijlpalen en streefdoelen die zijn vastgesteld in de herstelen veerkrachtplannen (recovery and resilience plans, RRP’s) van de lidstaten, geschikt is om de
prestaties van de faciliteit te meten.

Controlesystemen van de
lidstaten in het kader van de
herstel- en veerkrachtfaciliteit

Controle om na te gaan of de controlesystemen van de lidstaten voor het beheer van de uit de RRF
ontvangen middelen goed zijn ontworpen om de financiële belangen van de EU te beschermen.

Uitvoering van de herstel- en
veerkrachtfaciliteit door de
lidstaten

Controle ter beoordeling van de uitvoering van RRP’s in een klein aantal lidstaten, met bijzondere
aandacht voor de belangrijkste beleidsdoelstellingen van het NRRP van elk land. Gedurende de
uitvoeringscyclus van de RRF zou de ERK geleidelijk alle 27 NRRP’s met dergelijke controles kunnen
bestrijken.

2023+
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Beleidsterrein/financieringsgebied
van de EU en gepland
publicatiejaar

Versterking van het economische
concurrentievermogen van de EU ten
behoeve van alle burgers

Naam taak

Soort controleproduct
en taakdoelstelling

Verbreding van Horizon 2020

Controle om de acties te analyseren die in Horizon 2020 zijn aangemerkt als acties om de O&I-kloof in
Europa tussen “innovatieleiders” en “bescheiden innovatoren” te dichten, en zo de deelname aan
Horizon 2020 te verbreden en bij te dragen tot de opbouw van de Europese Onderzoeksruimte.

Concurrentievermogen van
kmo’s

Controle om na te gaan of de Commissie en de lidstaten hebben gezorgd voor een resultaatgericht
gebruik van EFRO-steun om kmo’s concurrerender en toekomstigbestendig te maken.

Beveiliging van 5G-netwerken

Controle om na te gaan of de EU op tijdige en gecoördineerde wijze beveiligde 5G-netwerken
implementeert.

Internationalisering van kmo’s

Controle om de steunprogramma’s van de EU voor de internationalisering van kmo’s in de EU te
onderzoeken.

Energie-unie

Controle om het toezicht van het Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen
energieregulators (ACER) op de consistente en doeltreffende toepassing van de regels voor de
elektriciteitsmarkt te onderzoeken, alsmede het toezicht op marktmisbruik en transparantie (REMIT) op
het gebied van de interne energiemarkt.

Big data van DG AGRI

Controle om na te gaan hoe de Commissie gegevens en gegevensanalyse gebruikt voor de analyse van
het gemeenschappelijk landbouwbeleid en hoe zij zich voorbereidt op een beter gebruik van big data.

Intellectuele eigendomsrechten

Controle om na te gaan of de Commissie doeltreffend is bij de ontwikkeling van het EU-beleid inzake
intellectuele eigendom en de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten in de eengemaakte
markt.

E-overheid

Controle ter beoordeling van het ontwerp, de doeltreffendheid en de monitoring van het actieplan
inzake e-overheid 2016-2020. Vanwege het brede scala aan acties die in het plan zijn opgenomen,
beperken wij onze beoordeling tot acties die gericht zijn op ondernemingen.

Digitalisering van scholen

Controle ter beoordeling van de doeltreffendheid van de EU-steun voor de digitalisering van scholen.

2022
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Beleidsterrein/financieringsgebied
van de EU en gepland
publicatiejaar

Versterking van het economische
concurrentievermogen van de EU ten
behoeve van alle burgers
2023+

Naam taak

Soort controleproduct
en taakdoelstelling

Uiterlijk in 2024 de op één na
grootste batterijproducent ter
wereld worden

Controle om na te gaan of de Commissie en de lidstaten doeltreffend zijn geweest bij de ontwikkeling
van een wereldwijd concurrerende en hulpbronnenefficiënte waardeketen voor batterijen in de EU.

Buitenlandse directe
investeringen

Controle om een eerste inzicht te verschaffen in de doeltreffendheid van de uitvoering van Verordening
(EU) 2019/452 betreffende samenwerkingsmechanismen voor buitenlandse directe investeringen.

Geautoriseerde
marktdeelnemers

Controle om na te gaan of de Commissie en de lidstaten ervoor zorgen dat met het programma voor
geautoriseerde marktdeelnemers de doelstellingen ervan worden verwezenlijkt, te weten verbetering
van de veiligheid van de internationale toeleveringsketen en bevordering van de handel terwijl er
tegelijkertijd voor wordt gezorgd dat de inkomsten volledig worden geïnd.

Microchipindustrie

Controle om na te gaan of de Commissie en de lidstaten doeltreffend zijn geweest bij de ondersteuning
van een wereldwijd concurrerende microchipindustrie in de EU.

Gebruik van waterstof in het
vervoer

Controle ter beoordeling van zowel de doeltreffendheid van de strategie van de Commissie ter
bevordering van de waterstofinfrastructuur van de EU voor vervoer, als de doelmatigheid van de EUsteun voor de ontwikkeling en tijdige oplevering van waterstofinfrastructuur voor vervoer in de lidstaten.

Erkenning van
beroepskwalificaties binnen de
EU

Controle om na te gaan of er nog steeds belemmeringen bestaan voor de wederzijdse erkenning van
beroepskwalificaties en academische diploma’s van werknemers binnen de interne markt van de EU.

Artificiële intelligentie

Controle om na te gaan of de investeringen van de Commissie op het gebied van artificiële intelligentie,
voornamelijk via Horizon 2020, commercieel worden geëxploiteerd binnen de EU, en met name in de EUindustrie.

E-cohesie en strategische
opbouw van administratieve
capaciteit

Controle om na te gaan of de Commissie en de lidstaten het potentieel van e-cohesie ten volle benutten
om een strategische aanpak toe te passen voor de opbouw van administratieve capaciteit op het gebied
van cohesie.
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Beleidsterrein/financieringsgebied
van de EU en gepland
publicatiejaar

De weerbaarheid tegen bedreigingen
van de veiligheid van de Unie en de
eerbiediging van de Europese
waarden vrijheid, democratie en de
rechtsstaat
2022

Naam taak

Soort controleproduct
en taakdoelstelling

Rechtsstatelijkheid in de
Westelijke Balkan

Controle om na te gaan of de EU-steun aan de Westelijke Balkan doeltreffend heeft bijgedragen
tot de verbetering van de rechtsstatelijkheid in de regio.

De EU-instellingen
hackbestendig maken

Controle om na te gaan of de EU-instellingen en -agentschappen klaar zijn om cyberincidenten af
te handelen.

Belangenconflicten

Controle om na te gaan of de Commissie en de lidstaten doeltreffende beleidsmaatregelen en
procedures hebben ingevoerd om problemen in verband met belangenconflicten bij betalingen in
het kader van het GLB en het cohesiebeleid aan te pakken.

Het GLB en maatregelen tegen
fraude

Controle om na te gaan of de Commissie passende maatregelen heeft genomen tegen fraude bij
GLB-uitgaven en of zij de risico’s in verband met “landroof” in kaart heeft gebracht en er op
passende wijze op heeft gereageerd.

Programmering van
ontwikkelingshulp

Controle om na te gaan of de EU haar ontwikkelingshulp voor de periode 2021-2027 heeft
toegewezen op basis van een welomschreven strategie en of zij kwalitatief hoogstaande
steunprogramma’s heeft opgesteld.

Grensoverschrijdende
samenwerking met
nabuurschapslanden

Controle om na te gaan of de programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking in het kader
van het Europees nabuurschapsinstrument doeltreffend zijn geweest bij het versterken van de
territoriale samenwerking over de buitengrenzen van de EU heen.
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Beleidsterrein/financieringsgebied
van de EU en gepland
publicatiejaar

De weerbaarheid tegen bedreigingen
van de veiligheid van de EU en de
eerbiediging van de Europese
waarden vrijheid, democratie en de
rechtsstaat
2023+

Naam taak

Soort controleproduct
en taakdoelstelling

Voorbereidende actie inzake
defensieonderzoek

Controle om na te gaan of de voorbereidende actie inzake defensieonderzoek doeltreffend was bij
het testen van mechanismen om de samenwerking tussen actoren in de EU-lidstaten te
financieren en te stimuleren.

Spotlight-initiatief

Controle om na te gaan of de bijdragen van de EU aan het gezamenlijke Spotlight-initiatief van de
EU en de VN een efficiënte manier vormen om geweld tegen vrouwen en meisjes wereldwijd aan
te pakken.

Gelijkheid voor personen met
een beperking

Controle om na te gaan of de bijdrage van de EU aan het waarborgen van gelijkheid voor
personen met een beperking doeltreffend is.

Europese Dienst voor extern
optreden

Controle om na te gaan of de Europese Dienst voor extern optreden over de nodige middelen
beschikt om doeltreffend bij te dragen aan de samenhang van het gemeenschappelijk buitenlands
en veiligheidsbeleid.

Aanpak van de diepere
oorzaken van migratie in Afrika

Controle om na te gaan of de beoogde resultaten van via het EU-trustfonds voor Afrika
uitgevoerde projecten zijn bereikt en daarbij de fundamentele mensenrechten in acht zijn
genomen.

Faciliteit voor vluchtelingen in
Turkije

Controle om follow-up te geven aan de aanbevelingen die zijn gedaan in Speciaal verslag
nr. 27/2018 en de resultaten te beoordelen van het onderdeel ontwikkeling in het kader van de
eerste tranche van de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije.

Rechtsstatelijkheid in de EU

Controle om na te gaan of de nieuwe conditionaliteit met betrekking tot de rechtsstaat een
doeltreffend instrument is om de financiële belangen van de EU te beschermen in geval van
schendingen van de rechtsstaat op het gebied van cohesie.
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Beleidsterrein/financieringsgebied
van de EU en gepland
publicatiejaar

Naam taak

Soort controleproduct
en taakdoelstelling

Duurzaamheid van
investeringen in
plattelandsdiversificatie en
infrastructuur

Controle om te onderzoeken of de Commissie en de lidstaten maatregelen hebben genomen om
relevante investeringen in plattelandsontwikkeling, met name die welke verband houden met
diversificatie en infrastructuur, te sturen naar projecten met langdurige voordelen.

Energiebelasting en -subsidies

Analyse van het energiebelasting- en -subsidiebeleid wat betreft de bijdrage ervan aan de
klimaatdoelstellingen van de EU.

Steenkoolregio’s in transitie

Controle om inzicht te verschaffen in de rol die EU-financiering heeft gespeeld bij de sociaaleconomische transitie in regio’s waar de steenkoolindustrie krimpt, en om na te gaan of deze
middelen zo goed mogelijk zijn beheerd door de Commissie en de belangrijkste
nationale/regionale autoriteiten.

Illegale visserij

Controle om na te gaan of het optreden van de EU op het gebied van illegale visserij gericht is op
de belangrijkste risico’s en duurzame zeeën bevordert.

Klimaatmainstreaming

Controle om na te gaan of de Commissie relevante en betrouwbare informatie rapporteert over
klimaatuitgaven en over de voortgang ten aanzien van het streefdoel van 20 %
klimaatmainstreaming voor de periode 2014-2020.

Bodembescherming en
mestbeheer

Controle om na te gaan of het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de relevante bepalingen
van de nitratenrichtlijn de EU in staat hebben gesteld een duurzaam bodembeheer tot stand te
brengen en buitensporige concentraties van vloeibare mest te voorkomen.

Intermodaal vrachtvervoer

Controle om na te gaan of de door de EU gefinancierde projecten doeltreffend zijn geweest bij
het stimuleren van duurzaam multimodaal vrachtvervoer.

Klimaatverandering, milieu en
natuurlijke hulpbronnen
2022
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Beleidsterrein/financieringsgebied
van de EU en gepland
publicatiejaar
Klimaatverandering, milieu en
natuurlijke hulpbronnen
2022

Naam taak

Soort controleproduct
en taakdoelstelling

Circulaire economie

Controle om de doeltreffendheid te onderzoeken van de steun uit het Europees Fonds voor
regionale ontwikkeling voor de ontwerp- en de productiefasen van de circulaire economie.

Klimaatverandering en
ontwikkelingshulp

Controle ter beoordeling van de doeltreffendheid van het Wereldwijd bondgenootschap tegen
klimaatverandering +, het belangrijkste initiatief van de EU op het gebied van extern optreden om
de klimaatverandering aan te pakken, bij het helpen van de meest kwetsbare landen om risico’s te
beperken en zich aan te passen aan veranderingen.
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Beleidsterrein/financieringsgebied
van de EU en gepland
publicatiejaar

Klimaatverandering, milieu en
natuurlijke hulpbronnen
2023+

Naam taak

Soort controleproduct
en taakdoelstelling

Klimaatdoelstellingen

Controle om de balans op te maken van de mate waarin de klimaat- en energiestreefdoelen voor 2020
zijn bereikt, waarbij wordt beoordeeld of het EU-governancekader voor klimaat en energie een solide
basis biedt om de streefdoelen voor 2030 te halen.

Blauwe energie & geïntegreerd
maritiem beleid

Controle om na te gaan of het geïntegreerd maritiem beleid van de EU en de door de EU gefinancierde
initiatieven hebben bijgedragen tot duurzame groei in de sector hernieuwbare mariene energie.

Slimme steden

Controle ter beoordeling van i) de doeltreffendheid van door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten
en ii) de impact daarvan op het slim(mer) maken van steden. Ook zal worden beoordeeld of bij de opzet
van Horizon Europa (met inbegrip van missies) rekening is gehouden met geleerde lessen uit het
verleden.

Vervoer van dieren

Controle om de impact van de EU-regels op het vervoer van levende dieren te onderzoeken.

Visteelt

Controle ter beoordeling van de steun uit het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij voor
aquacultuurprojecten, waarbij resultaten, kosten en ecologische duurzaamheid worden vastgesteld.

Gevaarlijke afvalstoffen

Analyse waarin de stand van zaken wordt weergegeven met betrekking tot de productie, het hergebruik,
de recycling en de etikettering van gevaarlijke afvalstoffen binnen de EU en de overbrenging naar derde
landen.

Biobrandstoffen

Controle om na te gaan of de EU-steun voor het gebruik van duurzame biobrandstoffen heeft geleid tot
de exploitatie van duurzame bronnen en een aanzienlijk verschil heeft gemaakt in het gebruik ervan.

CO2-emissies van auto’s en big
data

Controle om na te gaan of de rapportage over emissies van auto’s betrouwbaar is en het mogelijk maakt
om de desbetreffende boetes correct en tijdig te innen, om de impact te beoordelen van de flexibiliteit
die fabrikanten wordt geboden, en om de kloof tussen emissies bij laboratoriumtests en de werkelijke
emissies met behulp van big data te onderzoeken.
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Beleidsterrein/financieringsgebied
van de EU en gepland
publicatiejaar

Begrotingsbeleid en
overheidsfinanciën in de Unie
2022

Begrotingsbeleid en
overheidsfinanciën in de Unie
2023+

Naam taak

Soort controleproduct
en taakdoelstelling

Begrotingsstelsel 2021+

Controle ter beoordeling van de huidige opzet van de financiële architectuur van de EU, met
inbegrip van de veranderingen als gevolg van het MFK 2021-2027 en NGEU.

Bni-verificatie

Controle om na te gaan of de Commissie de verificatiecyclus met betrekking tot het bruto
nationaal inkomen (bni) voor 2016-2019 doeltreffend en doelmatig heeft beheerd.

EU-bankentoezicht

Controle om zekerheid te verschaffen over de doelmatigheid van het toezicht van de Europese
Centrale Bank op belangrijke kredietinstellingen.

Eengemaakte markt voor
beleggingsfondsen

Controle om te beoordelen in hoeverre een goed functionerende eengemaakte markt voor
beleggingsfondsen tot stand is gebracht en of deze investeerders en de financiële stabiliteit
beschermt.

Terugvordering van EU-middelen

Controle ter beoordeling van de controleprocedures op het niveau van de Commissie en de
lidstaten waarmee ervoor wordt gezorgd dat de EU de uitgegeven middelen die onregelmatig
zijn uitgegeven, op een doeltreffende wijze tijdig terugvordert.

De nieuwe eigen middelen op
basis van niet-gerecycled
kunststof verpakkingsafval

Controle om na te gaan of de Commissie een passend kader heeft opgezet voor het beheer van
de nieuwe eigen middelen op basis van niet-gerecycled kunststof verpakkingsafval, waaronder
het innen en verifiëren van de bijdragen van de lidstaten.

Schadelijke belastingconcurrentie
in de EU

Controle ter beoordeling van de opzet, uitvoering en doeltreffendheid van de beleids- en
regelgevingsmaatregelen die de Commissie heeft genomen ter bestrijding van belastingfraude,
belastingontduiking en belastingontwijking in de EU.
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Beleidsterrein/financieringsgebied
van de EU en gepland
publicatiejaar

Andere gebieden
2022

Andere gebieden
2023+

Naam taak

Soort controleproduct
en taakdoelstelling

Externe consultants

Controle om na te gaan of de Commissie waar voor haar geld krijgt en tegelijkertijd haar belangen
beschermt bij het inschakelen van adviseurs die bij contractanten in dienst zijn.

Leader

Controle om te onderzoeken of de benadering van Leader/vanuit de gemeenschap geleide lokale
ontwikkeling voordelen heeft opgeleverd voor de lokale ontwikkeling en of de Commissie, de lidstaten en
plaatselijke actiegroepen de kosten en risico’s in verband met de benadering goed hebben beheerd.

Betrouwbare statistieken

Controle ter beoordeling van de doeltreffendheid van de Commissie bij het verstrekken van kwalitatief
hoogwaardige Europese statistieken.

Het blacklisten van
marktdeelnemers

Controle om na te gaan of de Commissie een goed functionerend systeem voor uitsluiting heeft opgezet
om ervoor te zorgen dat EU-middelen niet naar onbetrouwbare ontvangers gaan.

Plaatsing van
overheidsopdrachten/openbare
aanbesteding

Analyse van EU-brede trends en landspecifieke aspecten op basis van gegevens uit de databank Tenders
Electronic Daily.

Digitalisering van het beheer
van EU-fondsen

Analyse van de stand van zaken met betrekking tot de digitalisering van het beheer en de controle van
EU-fondsen, de daaraan verbonden risico’s en uitdagingen en de gevolgen daarvan voor de audit.

Lobbying bij wetgevers

Controle om na te gaan of het transparantieregister van de EU een doeltreffend instrument is voor
publieke controle op de activiteiten van lobbyisten die de besluitvorming van de EU proberen te
beïnvloeden.

Beheer en controle in het
cohesiebeleid

Controle om na te gaan of de door de beheersautoriteiten van de lidstaten verrichte controles (ook wel
eerstelijnsbeheerscontroles genoemd) volledig doeltreffend zijn bij het voorkomen van fouten in de
uitgaven in het kader van het cohesiebeleid.

Wijnsector

Controle van de mate waarin de steun in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid aan de
wijnsector van de EU deze sector heeft geholpen om concurrerender en veerkrachtiger te worden.
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Klaus-Heiner Lehne
Tyskland

Ladislav Balko
Slovakien

Lazaros S. Lazarou
Cypern

Pietro Russo
Italien

Baudilio Tomé Muguruza
Spanien

Iliana Ivanova
Bulgarien

Alex Brenninkmeijer
Nederländerna

Nikolaos Milionis
Grekland

Bettina Jakobsen
Danmark

Samo Jereb
Slovenien

Jan Gregor
Tjeckien

Mihails Kozlovs
Lettland

Rimantas Šadžius
Litauen

Leo Brincat
Malta

João Figueiredo († 29 juni 2021)
Portugal

Juhan Parts
Estland

Ildikó Gáll-Pelcz
Ungern

Eva Lindström
Sverige

Tony Murphy
Irland

Hannu Takkula
Finland

Annemie Turtelboom
Belgien

Viorel Ștefan
Rumänien

Ivana Maletić
Kroatien

François-Roger Cazala
Frankrike

Joëlle Elvinger
Luxemburg

Helga Berger
Österrike

Marek Opioła
Polen

Wij zijn de externe auditor van de EU. De ERK bestaat uit één lid per
lidstaat, ondersteund door ongeveer 900 personeelsleden van alle
EU-nationaliteiten. Wij zijn gevestigd in Luxemburg, zijn in 1977
begonnen met onze werkzaamheden en zijn sinds 1993 een EUinstelling.
Onze waarden zijn onafhankelijkheid, integriteit, objectiviteit,
transparantie en professionaliteit.

Onze opdracht: Aan de hand van onze onafhankelijke, professionele
en impactvolle controlewerkzaamheden beoordelen we de
zuinigheid, doeltreffendheid, doelmatigheid, wettigheid en
regelmatigheid van EU-maatregelen. Dit helpt om de
verantwoording, de transparantie en het financieel beheer van de EU
te verbeteren en zo het vertrouwen van de burgers in de EU te
vergroten. Wij streven ernaar doeltreffend te reageren op de
uitdagingen van vandaag en morgen waarmee de EU in een snel
veranderende omgeving wordt geconfronteerd.
Onze visie: Wij willen toonaangevend zijn op het vakgebied van de
controle van overheidsfinanciën en bijdragen tot een
veerkrachtigere en duurzamere Europese Unie die de democratische
waarden eerbiedigt waarop zij is gegrondvest.
Onze controleverslagen, analyses 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 EUinstellingen en -organen, en nationale overheden) ter
verantwoording te roepen.
Tot slot willen we de burgers van de EU 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.

16
ONZE OUTPUT
Wij produceren:
—

een jaarverslag over de EU-begroting met een betrouwbaarheidsverklaring;

—

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

—

een jaarverslag betreffende de prestaties bij de uitvoering van de EU-begroting;

—

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

—

analyses die terreinen van EU-beleid of -beheer beschrijven en daarover informatie verschaffen;

—

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