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Controles in 2019 zullen gericht zijn op uitdagingen waar 
de EU momenteel voor staat, aldus EU-controleurs 
De Europese Rekenkamer (ERK) publiceerde vandaag haar werkprogramma voor 2019, waarin 
de controleurs hun controleprioriteiten nader beschrijven en aangeven welke verslagen zij 
volgend jaar willen publiceren. De controleurs gaan in op een brede reeks onderwerpen waarin 
de uitdagingen terugkomen waar de EU momenteel voor staat en leggen steeds meer nadruk 
op de beoordeling of de doelstellingen van EU-beleid en -programma’s worden behaald en of 
daarmee waarde wordt toegevoegd. Hun controles betreffen cruciale vraagstukken, te weten 
duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, groei en inclusie, migratie, veiligheid en 
mondiale ontwikkeling, de interne markt en een efficiënte Europese Unie die verantwoording 
aflegt.  

De controleurs zijn van plan om de uitvoering van de noodherplaatsingsregeling voor 
vluchtelingen en de grenscontroleregelingen te beoordelen en het zich aftekenende 
defensiebeleid van de EU te evalueren. Ze willen ook de doeltreffendheid van de 
grensoverschrijdende gezondheidszorg onderzoeken, de problemen in de EU-aanpak voor het 
meten van de uitstoot van voertuigen beschrijven, en analyseren of er in het kader van het EU-
beleid op het gebied van klimaat en energie “groene” criteria worden toegepast wanneer wordt 
besloten welke investeringen worden gedaan. Hun controleprioriteiten zullen ook taken op het 
gebied van bestrijdingsmiddelen omvatten, alsook op dat van investeringen in 
wegeninfrastructuur die de Europese regio's verbindt, EU-financiering met betrekking tot cultuur 
en staatssteun voor banken. 

“We zullen al deze terreinen onderzoeken om vast te stellen of de EU doet wat ze heeft beloofd”, 
aldus de president van de Europese Rekenkamer, Klaus-Heiner Lehne. “Hierdoor zullen we de 
EU-burgers en onze institutionele partners – op zowel EU- als lidstaatniveau – blijven voorzien van 
onafhankelijke, objectieve verslagen over kwesties die van groot belang zijn voor de toekomst van 
de EU en aangeven wat goed werkt maar ook de aandacht vestigen op wat er niet goed werkt.” 

Het werkprogramma van de controleurs verschijnt op een belangrijk moment voor de EU: tijdens 
de onderhandelingen over haar toekomstige uitgavenplan voor de lange termijn voor de jaren 
2021-2027, waarover eind 2019 overeenstemming moet zijn bereikt. Volgend jaar is ook het jaar 
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dat het Verenigd Koninkrijk zich uit de EU zal terugtrekken en dat er een nieuw verkozen 
Europees Parlement en een nieuwe Commissie zullen aantreden.  

Het programma bevat meer informatie over de ongeveer 35 speciale verslagen en andere 
producten op basis van evaluaties die de controleurs in 2019 verwachten te publiceren. Deze 
verslagen vloeien hoofdzakelijk voort uit doelmatigheidscontroles, die zij selecteren op basis van 
hun beoordeling van de belangrijkste risico’s met betrekking tot de EU-uitgaven en 
beleidsuitvoering. 

Daarnaast publiceren de controleurs hun jaarverslagen over de EU-begroting, de Europese 
Ontwikkelingsfondsen en de EU-agentschappen en gemeenschappelijke ondernemingen, en 
verstrekken ze adviezen over nieuwe of geactualiseerde EU-wetgeving met financiële gevolgen.  

Noot voor de redactie 

De jaarlijkse EU-begroting bedraagt ongeveer 140 miljard EUR. Dit komt overeen met circa 1 % 
van het bruto nationaal inkomen van alle EU-lidstaten, ofwel zo’n 2 % van hun totale 
overheidsuitgaven.  

In haar rol als onafhankelijke extern controleur van de EU gaat de ERK na of de EU-middelen 
worden geheven en uitgegeven overeenkomstig de regels, of ze naar behoren worden 
verantwoord, en of daarmee op doeltreffende en doelmatige wijze resultaten worden behaald. 
Haar controleverslagen en adviezen vormen een essentieel onderdeel van de 
verantwoordingsketen van de EU en helpen de burgers om beter te begrijpen hoe de EU en haar 
lidstaten het hoofd bieden aan de uitdagingen van vandaag en morgen. 

Het werkprogramma 2019 is in 23 EU-talen beschikbaar op de website van de ERK 
(eca.europa.eu). 
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