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Persbericht 
Luxemburg, 30 oktober 2019 

Werkprogramma 2020 van de EU-
controleurs: nagaan of de EU 
resultaten boekt 
Vandaag heeft de Europese Rekenkamer (ERK) haar werkprogramma voor het komende jaar 
gepubliceerd, waarin de toekomstige controleprioriteiten zijn vastgesteld. Deze betreffen een 
breed scala aan onderwerpen en weerspiegelen de belangrijkste uitdagingen en problemen 
van de EU: het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, groei en inclusie, migratie, 
veiligheid en mondiale ontwikkeling, de interne markt en een efficiënte EU die verantwoording 
aflegt. De controleurs zullen deze gebieden grondig onderzoeken om na te gaan of de EU haar 
verbintenissen nakomt. 

Het werkprogramma 2020 bevat meer informatie over de zowat 41 verslagen die de ERK naar 
verwachting zal publiceren in 2020, geselecteerd op basis van een beoordeling van de 
belangrijkste risico’s voor de EU-uitgaven en beleidsuitvoering. De controleurs zullen voor het 
eerst ook een jaarverslag over de resultaten van het EU-beleid publiceren. Dit vormt een 
aanvulling op hun jaarverslagen over de EU-begroting, de Europese Ontwikkelingsfondsen, de 
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad, de EU-agentschappen, de gemeenschappelijke 
ondernemingen en de Europese Scholen. Zij zullen adviezen uitbrengen over nieuwe of 
geactualiseerde EU-wetgeving met financiële gevolgen.  

“De totale jaarlijkse EU-begroting van ongeveer 140 miljard EUR mag dan groot lijken, toch 
bedraagt deze slechts ongeveer 1 % van het bruto nationaal inkomen van de lidstaten”, aldus 
Klaus-Heiner Lehne, president van de Europese Rekenkamer. “Het is dan ook des te belangrijker 
dat deze 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, in plaats van gewoon na te gaan of de vastgestelde regels worden 
gevolgd.” 

http://www.eca.europa.eu/
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Voor het komende jaar hebben de EU-controleurs duurzaamheid centraal gesteld in hun 
werkzaamheden. Daarom zullen zij in 2020 blijven nagaan of de EU de klimaatverandering op 
adequate wijze aanpakt, met verslagen over onder meer het gebruik van bestrijdingsmiddelen, 
kunststofafval, het mariene milieu, biodiversiteit in de landbouw en bestuivers. De controleurs 
zullen ook de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN in aanmerking nemen; 
volgend jaar worden alle zeventien doelstellingen, op drie na, bestreken. 

De controleprioriteiten van de ERK voor 2020 omvatten ook taken op het gebied van 
investeringen ten behoeve van cohesie, groei en inclusie. De controleurs zullen met name 
aandacht besteden aan investeringen in weginfrastructuur die Europese regio’s verbindt, EU-
financiering op cultuurgebied en maatregelen ter bestrijding van kinderarmoede. Zij zullen ook 
het systeem betreffende zekerheid op het gebied van cohesie van de Europese Commissie voor 
de programmeringsperiode 2014-2020 onderzoeken. Tevens zullen zij het EU-beleid voor extern 
optreden en veiligheid onderzoeken, met name door middel van controles inzake het nieuwe 
mandaat van Frontex als het Europees Grens- en kustwachtagentschap, de rechtsstaat in 
Oekraïne en cyberbeveiliging in de EU. 

Daarnaast zullen de controleurs kwesties onderzoeken die van groot belang zijn voor de werking 
van de eengemaakte markt en de houdbaarheid van de monetaire unie, zoals het toezicht van de 
EU op staatssteun voor banken naar aanleiding van de financiële crisis, de uitwisseling van fiscale 
informatie tussen de lidstaten en de ruimtevaartmiddelen van Europa.  

In het kader van het prioritaire gebied “De EU verantwoordbaar en efficiënt financieren en 
beheren” zullen de controleurs de reactie van de EU op het “Nieuwe Zijderoute”-initiatief van 
China grondig onderzoeken, met name de strategie voor de verbinding van Europa en Azië. 
Daarnaast zullen zij onder meer de Europese investeringsadvieshub en bijdragen van derde 
landen aan de EU-begroting beoordelen. 

Met een dergelijk brede reeks onderwerpen zal de ERK de burgers en beleidsmakers van de EU 
blijven voorzien van onafhankelijke verslagen over kwesties 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. 

Noot voor de redactie 

Als de onafhankelijke extern controleur van de EU is het de taak van de ERK om bij te dragen tot 
de verbetering van het financieel beheer van de EU en om verantwoording en transparantie te 
bevorderen. De ERK waarschuwt voor risico’s, verschaft zekerheid en wijst op zowel 
tekortkomingen als successen.  

De controleverslagen en adviezen van de ERK 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. Ze helpen de burgers van 
de EU ook beter te begrijpen hoe de EU en haar lidstaten het hoofd bieden aan de uitdagingen 
van vandaag en morgen. 
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Het werkprogramma 2020 is in 23 EU-talen beschikbaar op de website van de ERK 
(eca.europa.eu). 
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Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu  
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