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VOORWOORD 

Terwijl de gevolgen van de wereldwijde pandemie en de snelle 
klimaatverandering nog steeds de aandacht van de Europese Unie 
en haar lidstaten eisen, worden zij geconfronteerd met een andere 
crisis: een enorme energie-, veiligheids- en migratiecrisis als gevolg 
van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Al deze 
gebeurtenissen hebben een aanzienlijke impact op het leven van de 
burgers van de Europese Unie, haar economische positie en 
mondiale betrekkingen. 

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 deze de beoogde resultaten opleveren. Dit geldt 
ook voor alle nieuwe maatregelen die zijn genomen om de 
gevolgen van deze meervoudige crises het hoofd te helpen bieden. 
Ons werkprogramma 2023+ is opgesteld met deze uitdagingen in 
het achterhoofd. Hieronder treft u een lijst aan van de 82 speciale 
verslagen en analyses die we voornamelijk in 2023 en 2024 willen 
publiceren. 

De energiecrisis heeft de economieën van de lidstaten en hun 
bedrijven en burgers bijzonder hard getroffen. Daarnaast wil de EU 
het voortouw nemen in de strijd tegen de wereldwijde 
klimaatverandering. In het kader van het strategische 
prioriteitsgebied “Klimaatverandering, milieu en natuurlijke 
hulpbronnen” zijn wij voornemens 21 controles uit te voeren met 
betrekking tot een breed scala aan onderwerpen, waaronder 
energiezekerheid, verontreiniging, klimaatgerelateerde acties en 
duurzame voedselproductie. 
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Veiligheid en migratie vallen ook onder onze 
controlewerkzaamheden. Onder het strategische prioriteitsgebied 
“De weerbaarheid tegen bedreigingen van de veiligheid van de 
Unie en de eerbiediging van de Europese waarden van vrijheid, 
democratie en de rechtsstaat” hebben wij 14 taken op gebieden 
zoals de bijdrage van de Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) aan het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 
(GBVB), militaire mobiliteit en steun voor vluchtelingen. 

Het initiatief NextGenerationEU (NGEU), dat voorziet in 
aanzienlijke bedragen die in korte tijd moeten worden uitgegeven 
om de economische en sociale schade als gevolg van de 
coronaviruspandemie te helpen herstellen, blijft hoog op onze 
agenda staan. In de komende twee jaar zijn wij van plan twaalf 
controleverslagen te publiceren waarin het NGEU wordt 
onderzocht, waarbij voornamelijk de herstel- en veerkrachtfaciliteit 
(Recovery and Resilience Facility, RRF) wordt bestreken. Drie 
controles zijn gewijd aan een ander belangrijk horizontaal gebied, 
namelijk fraudebestrijding. Daarnaast bestrijken we ook veel 
andere terreinen die in de strategie van de ERK voor 2021-2025 zijn 
vastgelegd. 

Als nieuw verkozen president van de ERK wil ik onderstrepen dat 
wij met onze onafhankelijke, objectieve en professionele 
controlewerkzaamheden willen blijven bijdragen tot een deugdelijk 
en doeltreffend gebruik van de EU-middelen. Dit werkprogramma 
zal ons helpen bij deze uitdagende taak. 

Tony Murphy 
President 
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Strategische 
prioriteit 

en gepland 
publicatiejaar 

Naam taak  Productsoort Doelstelling van de taak 

Horizontaal gebied: 
NGEU 

 

2023 

Investeringsinitiatieven 
coronavirusrespons  
(CRII, CRII+) en React-EU 

Speciaal 
verslag 

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 Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) 
heeft gemobiliseerd om te reageren op de COVID-19-pandemie. 

Ontwerp van het RRF-
controlesysteem van de 
Commissie 

Speciaal 
verslag 

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

Schuldbeheer  
bij de Commissie 

Speciaal 
verslag 

Om na te gaan of de Commissie doeltreffende systemen heeft ontwikkeld voor het 
beheer van de schuld die is aangegaan voor de financiering van het NGEU. 

Prestaties van de RRF Speciaal 
verslag 

Om na te gaan of het monitoringkader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit geschikt 
is om de prestaties te meten. 

Absorptie van de RRF Speciaal 
verslag 

Om een van de hoofddoelstellingen van de RRF (snelheid) te beoordelen door na te 
gaan in hoeverre de RRF-financiering daadwerkelijk vervroegd werd ingezet. Bij de 
controle zal worden beoordeeld in hoeverre de lidstaten de financiering hebben 
gebruikt voor hervormingen en investeringen. 

Dubbele financiering Speciaal 
verslag 

Om na te gaan of de Commissie en de lidstaten solide beheers- en controlesystemen 
hebben opgezet om dubbele financiering van uitgaven uit de RRF en de 
cohesiebeleidsprogramma’s te voorkomen.  
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Strategische 
prioriteit 

en gepland 
publicatiejaar 

Naam taak  Productsoort Doelstelling van de taak 

Horizontaal gebied: 
NGEU 

 

2024 

Digitale transformatie in het 
kader van de RRF 

Speciaal 
verslag 

Om na te gaan of de uitvoering van de digitale investeringen en hervormingen in de 
nationale herstel- en veerkrachtplannen (NRRP’s) doeltreffend heeft bijgedragen aan 
de digitale strategie van de EU en de digitale transformatie. 

RRF-controlesystemen van de 
lidstaten 

Speciaal 
verslag 

Om na te gaan of de voorgestelde controlesystemen van de lidstaten voor het beheer 
van de uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit ontvangen middelen goed zijn 
ontworpen om de financiële belangen van de EU te beschermen. 

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

Speciaal 
verslag 

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.  

RRF-hervormingen 1 Speciaal 
verslag 

Om na te gaan of de uitvoering van hervormingen op een specifiek gebied dat in de 
RRP’s is opgenomen veerkracht en convergentie bevordert. 

Groene labels in het NGEU Speciaal 
verslag 

Om het RRF-instrument van NextGenerationEU te beoordeelden op zijn afstemming 
op en bijdrage aan de Europese Green Deal-doelstellingen inzake klimaatactie. 

RRF-hervormingen 2 Speciaal 
verslag 

Om na te gaan of de uitvoering van hervormingen op een specifiek gebied dat in de 
RRP’s is opgenomen, veerkracht en convergentie bevordert. 
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Strategische 
prioriteit 

en gepland 
publicatiejaar 

Naam taak  Productsoort Doelstelling van de taak 

Horizontaal gebied: 
Fraudebestrijding 

 

2023 

Belangenconflict Speciaal 
verslag 

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 gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het 
cohesiebeleid aan te pakken. 

Horizontaal gebied: 
Fraudebestrijding 

 

2024 

Fraudebestrijdingsstrategie Speciaal 
verslag 

Om de doeltreffendheid te beoordelen van de fraudebestrijdingsstrategie van de 
Commissie (CAFS) van 2019 bij de bestrijding van fraude met betrekking tot EU-
uitgaven. 

Btw-fraude bij invoer Speciaal 
verslag 

Om na te gaan of de EU de bescherming van haar financiële belangen doeltreffend 
waarborgt wanneer handelaren gebruikmaken van bijzondere btw-gerelateerde 
invoerprocedures. 
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Strategische 

prioriteit 
en gepland 

publicatiejaar 

Naam taak Productsoort Doelstelling van de taak 

Het economisch 
concurrentievermogen 

van de Unie 

2023 

Energie-unie Speciaal 
verslag 

Om het toezicht van 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. 

Digitalisering van scholen Speciaal 
verslag 

Om de doeltreffendheid van de EU-steun voor de digitalisering van scholen te 
beoordelen. 

Geautoriseerde 
marktdeelnemers 

Speciaal 
verslag 

Om na te gaan of het AEO-programma van de EU de legitieme handel en de veiligheid 
van de toeleveringsketen met succes heeft ondersteund.  

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

Speciaal 
verslag 

Om na te gaan of de door de Commissie gekozen instrumenten voor ingrijpen in de 
waardeketen voor batterijen adequaat zijn, in hoeverre zij tot dusver zijn toegepast 
en, voor zover meetbaar, of zij impact hebben gehad. 

Het economisch 
concurrentievermogen 

van de Unie 

2024 

Waterstofvervoer Speciaal 
verslag 

Om zowel de doeltreffendheid van de strategie van de Commissie ter bevordering 
van de waterstofinfrastructuur van de EU voor vervoer te beoordelen, als de 
doelmatigheid van de EU-cofinanciering ter ondersteuning van de ontwikkeling en 
tijdige oplevering van waterstofinfrastructuur voor vervoer in de lidstaten. 

Artificiële intelligentie (AI) Speciaal 
verslag 

Om na te gaan of de investeringen van de EU op het gebied van AI (voornamelijk via 
H2020) worden geëxploiteerd binnen de EU, met name door de EU-industrie.  

Digitale betalingen Speciaal 
verslag 

Om na te gaan of het kader voor digitale betalingen en de daarmee samenhangende 
acties van EU-organen bijdragen aan de veiligheid en de efficiëntie van dergelijke 
betalingen. De controle zal gericht zijn op doelstellingen op EU-niveau zoals het 
vergemakkelijken van grensoverschrijdende dienstverlening, het bevorderen van 
concurrentie, het voorkomen van financiële criminaliteit, het vergemakkelijken van 
consumentenbescherming en het waarborgen van financiële stabiliteit. 
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Strategische 
prioriteit 

en gepland 
publicatiejaar 

Naam taak  Productsoort Doelstelling van de taak 

Erkenning van 
beroepskwalificaties binnen de 
EU 

Speciaal 
verslag 

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

Staatssteun in tijden van crisis Speciaal 
verslag 

Om na te gaan hoe de Commissie de staatssteunregels met betrekking tot de RRF en 
cohesiefinanciering heeft aangepast om de doeltreffende toepassing van de EU-
staatssteunregels ter bestrijding van verstorende economische effecten op EU-
bedrijven na COVID-19 en de inval in Oekraïne te waarborgen, en om te onderzoeken 
hoe de lidstaten deze regels hebben toegepast, met inbegrip van de tijdelijke 
uitzonderingen. 

Ondersteuning van jongeren Speciaal 
verslag 

Om na te gaan of de werkgelegenheid en de inzetbaarheid van jongeren doeltreffend 
zijn ondersteund met het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (Youth Employment Initiative, YEI). 

Geoblocking Speciaal 
verslag 

Om de doeltreffendheid te beoordelen van het wetgevingskader en de door de 
Commissie en de lidstaten genomen maatregelen om belemmeringen voor de 
grensoverschrijdende elektronische handel weg te nemen en de rechten van de 
consument te beschermen. 

Particuliere pensioenen Speciaal 
verslag 

Om na te gaan of de maatregelen van de EU doeltreffend waren om de houdbaarheid 
van de pensioenstelsels te waarborgen door steun te verlenen aan particuliere 
pensioenen, waaronder bedrijfspensioenen (pijler II) en persoonlijke pensioenen 
(pijler III). 
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Strategische 
prioriteit 

en gepland 
publicatiejaar 

Naam taak  Productsoort Doelstelling van de taak 

De weerbaarheid 
tegen bedreigingen 

van de veiligheid van 
de Unie en de 

eerbiediging van de 
Europese waarden 

van vrijheid, 
democratie en de 

rechtsstaat 

 

2023 

Voedselvoorzieningsketen 
tijdens COVID-19 

Speciaal 
verslag 

Om na te gaan of de Commissie en de lidstaten adequaat hebben gereageerd op de 
COVID-19-pandemie om de voedselzekerheid in de hele EU te handhaven. 

Programmering van 
ontwikkelingshulp 

Speciaal 
verslag 

Om na te gaan of de EU haar ontwikkelingshulp voor de periode 2021-2027 heeft 
toegewezen volgens een welomschreven strategie en of zij kwalitatief hoogstaande 
steunprogramma’s heeft opgesteld. 

Voorbereidende actie inzake 
defensieonderzoek 

Speciaal 
verslag 

Om na te gaan of de voorbereidende actie inzake defensieonderzoek (Preparatory 
Action on Defence Research, PADR) doeltreffend was bij het testen van mechanismen 
om de samenwerking tussen belanghebbenden bij onderzoek en technologie in de 
EU-lidstaten te financieren en te stimuleren. 

Spotlight-initiatief Speciaal 
verslag 

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. 

Europese Dienst voor extern 
optreden 

Speciaal 
verslag 

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

Gelijkheid voor personen met 
een beperking 

Speciaal 
verslag 

Om na te gaan of de EU-strategie inzake handicaps en de EU-financiering ertoe 
hebben bijgedragen dat in de behoeften van mensen met een beperking is voorzien. 
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Strategische 
prioriteit 

en gepland 
publicatiejaar 

Naam taak  Productsoort Doelstelling van de taak 

De weerbaarheid 
tegen bedreigingen 

van de veiligheid van 
de Unie en de 

eerbiediging van de 
Europese waarden 

van vrijheid, 
democratie en de 

rechtsstaat 

 

2024 

Aanpak van de diepere oorzaken 
van migratie in Afrika 

Speciaal 
verslag 

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

Faciliteit voor vluchtelingen in 
Turkije 

Speciaal 
verslag 

Om follow-up te geven aan de aanbevelingen 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. 

Programma Burgers, gelijkheid, 
rechten en waarden 

Speciaal 
verslag 

Om na te gaan of de Commissie doeltreffend controleert of de EU-middelen die in het 
kader van het programma “Burgers, gelijkheid, rechten en waarden” worden 
toegewezen, hun doel, namelijk het promoten van EU-waarden, dienen.  

Militaire mobiliteit Speciaal 
verslag 

Om te beoordelen of het actieplan voor militaire mobiliteit als voorwaarde voor 
strategische autonomie van de EU op schema ligt om snelle en naadloze militaire 
bewegingen binnen en buiten de EU te vergemakkelijken. 

Rechtsstatelijkheid in de EU Speciaal 
verslag 

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. 

Cohesiebeleid ten behoeve van 
vluchtelingen in Europa (CARE) 

Speciaal 
verslag 

Om na te gaan of de lidstaten de EU-middelen in het kader van het CARE/FAST-
cohesiebeleid doeltreffend, doelmatig en zuinig hebben ingezet om vluchtelingen die 
de Russische invasie in Oekraïne ontvluchtten, te ondersteunen. 

Integratie van migranten in de 
EU 

Speciaal 
verslag 

Om na te gaan of de door het Fonds voor asiel, migratie en integratie gefinancierde 
projecten doeltreffend waren en tot de daadwerkelijke integratie van onderdanen 
van derde landen hebben geleid. 

Verslaglegging over de 
rechtsstaat Analyse Om een overzicht te geven van de toetsing van de rechtsstaat, met bijzondere nadruk 

op het jaarverslag over de rechtsstaat. 
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Strategische 
prioriteit 

en gepland 
publicatiejaar 

Naam taak  Productsoort Doelstelling van de taak 

Klimaatverandering, 
het milieu en 

natuurlijke 
hulpbronnen 

 

2023 

Klimaatverandering en 
ontwikkelingshulp 

Speciaal 
verslag 

Om de doeltreffendheid te beoordelen 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.  

Bodembescherming en 
mestbeheer 

Speciaal 
verslag 

Om te beoordelen of het GLB 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. 

Gevaarlijke afvalstoffen Analyse 
Om de stand van zaken weer te geven met betrekking tot de productie, het 
hergebruik, de recycling en de etikettering van gevaarlijke afvalstoffen binnen de EU 
en de overbrenging naar derde landen. 

Intermodaal vrachtvervoer Speciaal 
verslag 

Om na te gaan of de regelgevende en financiële steun van de EU voor intermodaal 
vrachtvervoer tot dusver doeltreffend is geweest. 

Klimaatstreefdoelen Speciaal 
verslag 

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

Vervoer van dieren Analyse Om de verplaatsing van levende dieren tussen lidstaten en naar derde landen te 
evalueren en de belangrijkste redenen voor het vervoer van dieren te analyseren. 

Circulaire economie Speciaal 
verslag 

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. 
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Strategische 
prioriteit 

en gepland 
publicatiejaar 

Naam taak  Productsoort Doelstelling van de taak 

Blauwe energie en het 
geïntegreerd maritiem beleid 

Speciaal 
verslag 

Om de ontwikkeling van hernieuwbare offshore-energie te beoordelen in het kader 
van de maritieme ruimtelijke planning en de bescherming van het mariene milieu. 

Slimme steden Speciaal 
verslag 

Om na te gaan of de gidsprojecten doeltreffend hebben bijgedragen aan het slimmer 
maken van steden in de EU. 

Aquacultuur Speciaal 
verslag 

Om na te gaan of de Commissie en de lidstaten de juiste voorwaarden hebben 
geschapen om de duurzame groei van de aquacultuursector te ondersteunen, of zij 
hun doelstellingen hebben bereikt en of de lidstaten hebben gezorgd voor een 
doelmatig gebruik van EU-middelen. 

Biobrandstoffen Speciaal 
verslag 

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. 
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Strategische 
prioriteit 

en gepland 
publicatiejaar 

Naam taak  Productsoort Doelstelling van de taak 

Klimaatverandering, 
het milieu en 

natuurlijke 
hulpbronnen 

 

2024+ 

CO2 van auto’s Speciaal 
verslag 

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. 

De continuïteit van de 
energievoorziening  
in de Unie 

Speciaal 
verslag 

Om na te gaan of de EU, via haar steun voor en investeringen in infrastructuur, 
groothandelsmarkten en ontwikkelingsplannen, de continuïteit van de elektriciteits- 
en gasvoorziening realiseert overeenkomstig de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 
2050. 

Strategische GLB-plannen Speciaal 
verslag 

Om na te gaan of de opzet en de inhoud van de goedgekeurde strategische plannen 
van de lidstaten overeenstemmen met de beleidsdoelstelling van een groener GLB. 

Kwaliteit van het zeewater Speciaal 
verslag 

Om de samenhang en de doeltreffendheid van EU-maatregelen ter vermindering van 
de mariene verontreiniging te beoordelen, en om na te gaan of de EU voortbouwt op 
succesvolle ervaringen om haar doelstelling te bereiken om tegen 2030 alle 
verontreiniging in EU-zeewateren tot nul terug te brengen.  

Klimaatadaptatie Speciaal 
verslag 

Om de uitvoering van de EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering te 
beoordelen en na te gaan of bij de mainstreaming van de financiering voor 
aanpassing in de EU-begroting rekening is gehouden met de huidige effecten van de 
klimaatverandering en/of de voorspelde toekomstige effecten. 

Biologische landbouw Speciaal 
verslag 

Om de EU-steun voor de biologische landbouw te beoordelen op de bijdrage daarvan 
aan de klimaat- en milieudoelstellingen van de EU. 
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Strategische 
prioriteit 

en gepland 
publicatiejaar 

Naam taak  Productsoort Doelstelling van de taak 

Stadsvervuiling Speciaal 
verslag 

Om de doeltreffendheid van EU-regels en door de EU gefinancierde projecten bij de 
bestrijding van luchtverontreiniging, geluidshinder en lichtvervuiling in stedelijke 
gebieden te beoordelen. 

Gasinfrastructuur Speciaal 
verslag 

Om na te gaan of door de EU gefinancierde investeringen in infrastructuur voor het 
transport en de opslag van gas via het cohesiebeleid/de Connecting Europe 
Facility/de RRF een doeltreffende bijdrage leveren aan de energiezekerheid van de 
EU met betrekking tot de gasvoorziening.  

Slimme netwerken en meters Speciaal 
verslag 

Om na te gaan of de EU doeltreffend bijdraagt aan de invoering van slimme 
netwerken en meters, die een belangrijke voorwaarde zijn om de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU voor 2030 en 2050 te halen. 

Planning van energiebronnen Speciaal 
verslag 

Om na te gaan of de Commissie adequate monitoringsystemen heeft ingesteld om 
ervoor te zorgen dat de planning van de energiebronnen door de lidstaten 
doeltreffend is en strookt met het EU-kader voor energiezekerheid, en of zij de 
doelstelling van de energie-unie om de gasvoorziening te diversifiëren en voorraden 
aan te leggen doeltreffend heeft gecoördineerd. 
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Strategische 
prioriteit 

en gepland 
publicatiejaar 

Naam taak  Productsoort Doelstelling van de taak 

Het begrotingsbeleid 
en de 

overheidsfinanciën 
van de Unie 

 

2023 

EU-bankentoezicht Speciaal 
verslag 

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

Economische governance Analyse 

Om de balans op te maken van onze eerdere controlewerkzaamheden en mogelijke 
veranderingen in de economische governance vast te stellen in het licht van de 
nieuwe realiteit en ontwikkelingen als gevolg van de pandemie en de oorlog in 
Oekraïne. In de analyse worden de risico’s, uitdagingen en kansen voor de toekomst 
van de economische coördinatie binnen de EU in kaart gebracht in de context van de 
lopende discussie over de hervorming ervan, die hoogstwaarschijnlijk in de loop 
van 2023 zal worden gerealiseerd. 

Begrotingsstelsel 2021+ Speciaal 
verslag 

Om de huidige opzet van de financiële architectuur van de EU te beoordelen, met 
inbegrip van de veranderingen als gevolg van het meerjarig financieel kader 
(MFK) 2021-2027 en het NGEU. 

Buitenlandse directe 
investeringen 

Speciaal 
verslag 

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

Terugvordering van EU-middelen Speciaal 
verslag 

Om de systemen van de Commissie te beoordelen die bedoeld zijn om ervoor te 
zorgen dat de EU op onregelmatige wijze uitgegeven middelen doeltreffend en tijdig 
terugvordert. 

Het begrotingsbeleid 
en de 

overheidsfinanciën 
van de Unie 

 

2024 

Schadelijke 
belastingconcurrentie in de EU 

Speciaal 
verslag 

Om de opzet, uitvoering en doeltreffendheid van de beleids- en 
regelgevingsmaatregelen te beoordelen die de Commissie heeft genomen ter 
bestrijding van belastingfraude, belastingontduiking en belastingontwijking in de EU.  

Europees Fonds voor 
strategische investeringen 

Speciaal 
verslag 

Om de algemene prestaties van de EFSI te beoordelen bij het mobiliseren van extra 
investeringen en particulier kapitaal om marktfalen en suboptimale 
investeringssituaties aan te pakken en daardoor de economische groei te stimuleren.  
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Strategische 
prioriteit 

en gepland 
publicatiejaar 

Naam taak  Productsoort Doelstelling van de taak 

Overige 

 

2023 

Digitalisering van het beheer van 
EU-fondsen Analyse 

Om de stand van zaken te analyseren 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 controle.  

Wijnsector Speciaal 
verslag 

Om na te gaan of het EU-kader voor herstructurering en omschakeling van 
wijngaarden het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de wijnbouwers 
heeft verbeterd. 

Lobbying bij wetgevers Speciaal 
verslag 

Om na te gaan of het transparantieregister van de EU een doeltreffend instrument is 
om de transparantie ten aanzien van de lobbyactiviteiten in de beleids- en 
besluitvorming van de EU te waarborgen. 

Plaatsing van 
overheidsopdrachten 

Speciaal 
verslag 

Om na te gaan of de Commissie en de lidstaten de belemmeringen voor transparante 
en concurrerende plaatsing van overheidsopdrachten in de interne markt 
doeltreffend hebben opgespoord en aangepakt. 

Regelmatigheid van de cohesie-
uitgaven  Analyse Om een overzicht te geven van onze controlebevindingen over de regelmatigheid van 

de EU-uitgaven in het kader van het cohesiebeleid in de periode 2014-2020. 

Overige 

 

2024+ 

COVID en EU-agentschappen Speciaal 
verslag 

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-19-pandemie vormde, en of deze respons geschikt was voor 
het beoogde doel. Dit betreft met name hun vermogen om hun werkpraktijk tijdig en 
doeltreffend aan te passen. 

Vertrouwen van de consument 
in levensmiddelen 

Speciaal 
verslag 

Om de doeltreffendheid te beoordelen van EU-maatregelen die ertoe moeten 
bijdragen dat de etikettering van levensmiddelen overeenstemt met de inhoud en 
niet misleidend is. Bij de controle zal ook worden nagegaan of de huidige wetgeving 
de informatie verschaft die de hedendaagse consument nodig heeft. 
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Strategische 
prioriteit 

en gepland 
publicatiejaar 

Naam taak  Productsoort Doelstelling van de taak 

Verkeersveiligheid Speciaal 
verslag 

Om de maatregelen van de EU te beoordelen die erop gericht zijn om de EU-
doelstelling om het aantal verkeersdoden tegen 2050 tot bijna nul terug te brengen 
(“Vision Zero”) te bereiken. 

Digitalisering van de 
gezondsheidszorg 

Speciaal 
verslag 

Om de voorbereidende acties en programma’s voor het initiatief voor digitale 
gezondheid en de dataruimte voor e-gezondheid te onderzoeken. De controle zal 
betrekking hebben op de tot dusver bereikte resultaten en de complementariteit 
tussen de geplande uitgaven voor de herstel- en veerkrachtfaciliteit en de uitgaven in 
het kader van het meerjarig financieel kader. 

Beheer op afstand Speciaal 
verslag 

Om na te gaan of de verstrekking van humanitaire hulp door DG ECHO via “beheer op 
afstand” goed gemotiveerd, doeltreffend en doelmatig is.  

Inbreukprocedures Speciaal 
verslag 

Om na te gaan hoe de Europese Commissie toezicht houdt op de toepassing van de 
EU-wetgeving door de lidstaten, en met name hoe de inbreukprocedures bijdragen 
aan het bevorderen en handhaven van de naleving van de EU-wetgeving. 

Gezondheidszorgstelsels in 
partnerlanden 

Speciaal 
verslag 

Om de doelmatigheid en doeltreffendheid van de EU-steun voor 
gezondheidszorgstelsels in ontwikkelingslanden te beoordelen, met inbegrip van de 
financiële en bestuurlijke bijdrage van de Commissie aan wereldwijde initiatieven op 
gezondheidsgebied. 

Bestuurlijke prestaties van EU-
instellingen Analyse Om de bestaande bestuurlijke prestatiekaders in de EU-instellingen te analyseren, en 

in het bijzonder na te gaan of ze alomvattend zijn. 
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OVER ONS 

Wij zijn de externe auditor van de EU. De ERK bestaat uit één lid per 
lidstaat, ondersteund door ongeveer 950 personeelsleden van alle 
EU-nationaliteiten. Wij zijn gevestigd in Luxemburg, zijn in 1977 
begonnen met onze werkzaamheden en zijn sinds 1993 een EU-
instelling. 

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 bijgevolg 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 
EU-instellingen en -organen, en nationale overheden) ter 
verantwoording te roepen. 

Tot slot streven we ernaar de burgers van de EU door middel van 
onze werkzaamheden te 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: 

— een jaarverslag met de betrouwbaarheidsverklaring en hoofdstukken over specifieke MFK-terreinen, de RRF en prestatieproblemen; 

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

— 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 Raad bij het goedkeuren van wetten en andere besluiten van de EU. 
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