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President, mevrouw de voorzitter, mevrouw de rapporteur, geachte leden, commissaris,
Als voormalig lid weet ik dat dit een drukke tijd is voor het Europees Parlement. Dit is niet alleen de piekperiode
wat betreft de wetgeving die wordt uitgebracht, maar uw instelling fungeert ook, en terecht, als forum op hoog
niveau waar wordt gedebatteerd over de toekomst van Europa nu de volgende verkiezingen van het Europees
Parlement in aantocht zijn.
Een reden te meer voor mij om als president van de Rekenkamer u te bedanken dat u de nodige tijd hebt
uitgetrokken om te debatteren over ons jaarverslag.
Wij hebben aanzienlijke inspanningen geleverd om u te voorzien van onze beoordeling van de situatie van het
financieel beheer van de EU in 2017. Dit vormt het startsein voor de kwijtingsprocedure, de laatste onder dit
parlement.
Voor 2017 concluderen we, evenals in voorgaande jaren, dat de EU-rekeningen een getrouw beeld geven van
haar financiële situatie. Net als vorig jaar geven we geen afkeurend oordeel maar een oordeel met beperking af
over de regelmatigheid van de betalingen die ten grondslag liggen aan de rekeningen over 2017.
Met andere woorden, een aanzienlijk deel van de uitgaven voor 2017 die we hebben onderzocht, vertoonde geen
fouten van materieel belang, en hiermee bedoel ik de op rechten gebaseerde uitgaven 1, dat wil zeggen
programma’s waarbij begunstigden betalingen ontvangen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze op
rechten gebaseerde betalingen waren goed voor meer dan de helft van alle betalingen uit de EU-begroting in
2017.
Bovendien is het aantal onregelmatigheden in de EU-uitgaven blijven dalen. Het geschatte foutenpercentage voor
betalingen tijdens 2017 bedroeg 2,4 %, ten opzichte van 3,1 % in 2016 en 3,8 % in 2015. Dit illustreert het feit dat
het financieel beheer van de EU ontegenzeglijk de goede kant op gaat – en dat hebben we te danken aan de nietaflatende inspanningen van de Commissie, samen met de lidstaten.
Laat ik als positief voorbeeld onze conclusie onderstrepen dat de rechtstreekse betalingen in het kader van het
Europees Landbouwgarantiefonds – die een zeer groot deel van die MFK-rubriek uitmaken – geen fouten van
materieel belang vertonen.
Nu moet ik er wel aan toevoegen dat er vaak voldoende informatie beschikbaar is om een aanzienlijk deel van de
fouten die wij hebben vastgesteld te voorkomen – of op te sporen en te corrigeren. Als de Commissie en de
nationale autoriteiten deze informatie hadden benut, zou een nog hoger percentage van de EU-begroting onder
onze materialiteitsdrempel en die van de Commissie zijn gekomen.
Dames en heren,
Het is tijd om verder te gaan. Beheers- en controlesystemen zijn verbeterd en we hebben nu de kans om daarvan
gebruik te maken tijdens onze controles.
Voor 2017 hebben we een gewijzigde aanpak uitgeprobeerd op het gebied van cohesie. De essentiële verandering
was dat we de toetsingen en controles die eerder waren uitgevoerd door degenen die verantwoordelijk waren
voor de uitgaven, hebben geëvalueerd en overgedaan. Met deze nieuwe aanpak willen u in het Parlement een
beter geografisch en fondsspecifiek inzicht in de gehele EU verschaffen, op een kosteneffectieve manier.
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Uitgezonderd sommige regelingen voor plattelandsontwikkeling.
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We zullen dit project de komende jaren naar andere uitgavengebieden uitbreiden, zodra aan de noodzakelijke
voorwaarden is voldaan om dat te kunnen doen.
[Meneer][Mevrouw] de president, ik heb met grote interesse de recent gepubliceerde enquête Parlameter 2018
gelezen. Het stemt me optimistisch voor de toekomst om zoveel uitgesproken steun voor het EU-lidmaatschap en
de euro te zien. Maar uit de enquête blijkt ook dat er grote verschillen in steun bestaan, die we moeten
aanpakken.
Zowel de jaarlijkse als de langetermijnbegrotingen van de EU zijn per definitie verdelingsinstrumenten en hierover
beslissen brengt vaak politieke complicaties met zich mee voor lidstaten die van mening zijn dat ze er mogelijk
“bekaaid afkomen”. Wij bij de Rekenkamer vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat, welke politieke besluiten
ook zijn genomen, burgers van Boekarest tot Helsinki en Lissabon met eigen ogen kunnen zien, en er dus op
kunnen vertrouwen, dat EU-middelen niet alleen juist, maar ook verstandig zijn besteed.
Dit proces noemen wij “doelmatigheidscontrole” en ik kan u verzekeren dat u in de komende maanden en jaren
een stijgend aantal van deze controles zult zien. De vele debatten die ik voer in deze instelling en in de nationale
hoofdsteden wijzen de Rekenkamer consequent in deze richting.
Dames en heren,
De Rekenkamer heeft aangetoond dat verschillende lidstaten moeite hebben de middelen uit de Europese
structuur- en investeringsfondsen goed te benutten. In dat opzicht juichen wij toe dat de Commissie voor de
volgende financiële periode een aantal maatregelen heeft voorgesteld die moeten bijdragen tot de betere
absorptie van cohesiefondsen. In de komende dagen zullen wij ons gedetailleerde oordeel over de relevante
wetgeving publiceren.
Tegelijkertijd staat de EU-begroting nog steeds onder grote druk vanwege de hoogte van de betalingen die voor
toekomstige jaren zijn vastgelegd. Naar verwachting zal de reste à liquider tot eind 2020 nog verder stijgen. Naar
ons oordeel zou deze groeiende hoeveelheid openstaande vastleggingen een prioriteit moeten zijn voor het
volgende meerjarig financieel kader.
Dames en heren,
De totale EU-begroting bedraagt niet meer dan 1 % van het bruto nationaal inkomen van de hele EU.
Hoewel het dus belangrijk is om de EU-begroting doeltreffend te besteden, moeten we ook realistisch zijn over
wat er bereikt kan worden met het geld dat ons is toevertrouwd. De EU kan slechts hopen het vertrouwen van
haar burgers te winnen of te behouden als ze voldoet aan de verwachtingen die ze wekt.
We moeten hun laten zien dat we kunnen leveren wat we hebben beloofd, dat doelmatig doen en zodanig dat
het echt een verschil maakt.
Ik dank u voor uw aandacht.
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