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Maatregelen van de ERK met het oog op de COVID-19-pandemie 

De Europese Rekenkamer (ERK) heeft het nodige ondernomen om tijdens de COVID-19-pandemie de 
overheidsfinanciën in de EU op doeltreffende wijze te kunnen blijven controleren en controleverslagen, adviezen en 
evaluaties tijdig uit te brengen, voor zover dit mogelijk is in deze moeilijke tijden. Tegelijkertijd gaat onze dank uit 
naar alle mensen die zich inzetten om levens te redden en de pandemie te bestrijden in Luxemburg, elders in de EU 
en overal ter wereld. We blijven ons ook inzetten om het beleid van de Luxemburgse overheid voor de bescherming 
van de volksgezondheid te ondersteunen. Wij beperken de effecten van de huidige gezondheidscrisis op ons 
personeel en hebben voorzorgsmaatregelen genomen om het risico voor hen en hun familie zo klein mogelijk te 
houden. 

Persbericht 
Luxemburg, 15 april 2020 

Om de uitbraak van COVID-19 in te perken met 
gebruikmaking van EU-structuurfondsen is een evenwicht 
tussen meer flexibiliteit en verantwoordingsplicht nodig, 
aldus controleurs 

De Europese Commissie stelt voor de regels inzake uitgaven voor de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESI-fondsen) tijdelijk te versoepelen om de lidstaten te helpen de 
gevolgen van de uitbraak van COVID-19 in te perken. Volgens een nieuw advies van de 
Europese Rekenkamer (ERK) moet de EU-steun weliswaar zo snel mogelijk beschikbaar zijn 
voor de lidstaten, maar houdt de versoepeling van de huidige procedures risico’s in.  

Het voorstel van de Commissie maakt deel uit van de respons van de EU op de COVID-19-crisis. 
Met name worden bij wijze van uitzondering nieuwe regels voorgesteld om middelen uit de ESI-
fondsen sneller over te dragen aan de lidstaten en hun meer flexibiliteit te bieden om de EU-
steun doelgericht in te zetten waar deze het meest nodig is. Hierdoor zouden de lidstaten 
bijvoorbeeld om 100 % EU-financiering kunnen verzoeken zonder zelf medefinanciering te 
verstrekken of zonder de verplichting om een vast percentage toe te wijzen aan belangrijke 
thema’s zoals onderzoek of klimaat. Daarnaast zouden zij middelen gemakkelijker kunnen 
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overdragen tussen hun programma’s en regio’s en zelf kunnen beslissen waar zij deze middelen 
willen inzetten. 

“In de huidige situatie moeten alle beschikbare financiële middelen dringend worden ingezet om 
de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 voor de gezondheid, het bedrijfsleven en de burgers 
aan te pakken”, aldus Iliana Ivanova, het voor het advies verantwoordelijke ERK-lid. “Deze 
respons op korte termijn die wordt voorgesteld door de Commissie is nodig om de lidstaten te 
ondersteunen bij het inperken van de gevolgen van de crisis, maar er moet een goed evenwicht 
worden gevonden en dit voorstel mag niet tot aanzienlijke compromissen leiden op het gebied 
van verantwoordingsplicht.” 

De controleurs wijzen erop dat het voorstel geen verdere verduidelijking biedt over de beoogde 
aard van concrete acties om het crisisresponsvermogen te versterken. Zij benadrukken ook dat 
de Commissie en de wetgevers niet onmiddellijk over betrouwbare informatie over de uitgaven 
in het kader van de ESI-fondsen naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 zouden 
beschikken, wat de verantwoordingsplicht tegenover de EU-burgers inzake het gebruik van 
middelen zou kunnen aantasten. 

Volgens de controleurs zal de Commissie zorgvuldig moeten monitoren hoe de situatie zich 
ontwikkelt om te waarborgen dat de tijdelijke en buitengewone maatregelen alleen gelden 
zolang de buitengewone situatie dit vereist. Hoewel sommige maatregelen voor een bepaalde 
periode beschikbaar zouden zijn, kunnen andere tot eind 2023 gelden, wanneer de 
betalingstermijn van het huidige programma verstrijkt. Hierdoor zouden de lidstaten hun 
concrete crisisresponsacties en reeds getroffen maatregelen met betrekking tot COVID-19 
kunnen financieren. 

Het voorstel van de Commissie wordt momenteel besproken door de twee wetgevers — het 
Europees Parlement en de Raad — en wordt naar verwachting in de komende weken afgerond. 

Noot voor de redactie 

Overeenkomstig het Verdrag betreffende de werking van de EU hebben het Europees Parlement 
en de Raad verzocht om Advies nr. 3/2020 van de ERK over de wijziging van de EU-verordening 
inzake het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen naar aanleiding van de 
uitbraak van COVID-19. Het advies is momenteel in het Engels beschikbaar op de website van de 
ERK (eca.europa.eu); de andere talen volgen binnenkort. De controleurs hebben in 2018 al een 
advies uitgebracht over de voorgestelde verordening gemeenschappelijke bepalingen (VGB) 
voor 2021-2027 en zullen binnenkort nog een advies uitbrengen over het gewijzigde VGB-
voorstel voor 2021-2027. 

Perscontact voor dit advies: 
Damijan Fišer — E: damijan.fiser@eca.europa.eu T: (+352) 4398 45 510 / M: (+352) 621 55 22 24 
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