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Prioritair gebied Prioriteitscategorie Naam van de taak 
Titel van het verslag 

Doelstellingen of 
conclusies van de taak (gepubliceerde speciale verslagen) 

COVID-19 
Hoge prioriteit 

De bijdrage van de EU tot de 
volksgezondheidsmaatregelen in 
reactie daarop 

Het evalueren van de maatregelen en de middelen die de Commissie en 
de EU-agentschappen hebben genomen respectievelijk gebruikt om de 
volksgezondheid te beschermen in reactie op de COVID-19 pandemie. 

De economische beleidsreactie van 
de EU 

Het evalueren van de maatregelen en uitdagingen in het kader van de 
economische coördinatie van de EU en het uitgebreid inventariseren van 
de economische beleidsmaatregelen van de EU en de lidstaten ter 
bestrijding van de COVID-19-pandemie. 

Duurzaam gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen en 
aanpakken van 
klimaatverandering 

Hoge prioriteit 

Duurzaam gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen 
(zie SV 05/2020) 

Er is beperkte vooruitgang geboekt bij het meten en verminderen van de 
risico’s van pesticiden die in de EU worden gebruikt. Verscheidene 
lidstaten waren te laat met het volledig omzetten van de richtlijn 
betreffende het duurzaam gebruik van pesticiden, en de stimulansen voor 
landbouwers om voor alternatieve methoden te kiezen, blijven beperkt. 
Bovendien is de Europese Commissie niet in staat om de effecten of 
risico's van het pesticidengebruik nauwkeurig te monitoren. 

Energie-efficiëntie in gebouwen 
(zie SV 11/2020) 

Kosteneffectiviteit is geen bepalende factor bij de toewijzing van 
overheidsmiddelen aan maatregelen voor energie-efficiëntie van voor 
bewoning bestemde gebouwen. Hoewel de richtsnoeren van de Europese 
Commissie zijn verbeterd, zijn de door de EU gefinancierde projecten nog 
steeds niet gericht op het realiseren van de grootst mogelijke 
energiebesparingen per geïnvesteerde euro. Het is niet duidelijk hoeveel 
EU-financiering in totaal heeft bijgedragen aan de streefcijfers voor 
energie-efficiëntie van de Unie 

Kunststofafval 
In kaart brengen van lacunes, belemmeringen, sterke punten en kansen 
die voortvloeien uit de aanpak van de EU voor de bestrijding van 
kunststofafval, met name kunststof verpakkingsafval. 

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/pesticides-5-2020/nl/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/energy-efficiency-11-2020/nl/
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Duurzaam gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen en 
aanpakken van 
klimaatverandering 

Prioriteit 

Ecologisch ontwerp en energie-
etikettering 
(zie SV 01/2020) 

EU-maatregelen op het gebied van ecologisch ontwerp en energie-
etikettering hebben bijgedragen tot grotere energie-efficiëntie. In het 
regelgevingsproces traden echter aanzienlijke vertragingen op en het 
effect van het beleid dreigde te worden overschat. Bovendien blijft niet-
naleving van de regelgeving door fabrikanten en detailhandelaren een 
groot probleem. 

Nucleaire veiligheid 
(zie SV 03/2020) 

Nucleaire veiligheid valt in het algemeen onder de verantwoordelijkheid 
van de EU-lidstaten die kernenergie gebruiken, maar de Europese 
Commissie heeft ook specifieke verantwoordelijkheden op dit gebied, 
voornamelijk wat betreft wetgeving en toezicht. De Commissie heeft deze 
verantwoordelijkheden vervuld, maar er is nog ruimte om het 
rechtskader en haar interne richtsnoeren te actualiseren. 

Nieuwe technologieën op het 
gebied van landbouwmonitoring 
(zie SV 04/2020) 

De Europese Commissie heeft het gebruik van nieuwe 
beeldtechnologieën bij landbouwmonitoring bevorderd, maar er blijft een 
aantal belemmeringen bestaan voor een grootschaliger gebruik daarvan. 
Technologieën zoals de Sentinel-satellieten van het Copernicus-
programma van de EU zouden een kentering teweeg kunnen brengen in 
het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB). Hoewel de EU de afgelopen jaren het gebruik hiervan heeft 
aangemoedigd voor de beoordeling van de oppervlaktegerelateerde 
rechtstreekse steun aan landbouwers, verloopt de vooruitgang trager bij 
het gebruik ervan voor de monitoring van milieu- en klimaatvereisten. 

Biodiversiteit op landbouwgrond Beoordelen of de landbouwsector tegen 2020 een grotere bijdrage heeft 
geleverd tot het behoud en de verbetering van de biodiversiteit. 

Uitgaven voor klimaatactie 

Onderzoeken van de methodologie die de Commissie toepast om de 
klimaatuitgaven in de EU-begroting bij te houden teneinde de toezegging 
inzake de klimaatmainstreaming van 25 % na te komen. In het kader van 
de analyse zal ook een uitgebreidere follow-up worden gegeven aan 
Speciaal verslag nr. 31/2016. 

ETS na 2020 Beoordelen van de kosteloze toewijzing van emissierechten in het kader 
van het emissiehandelssysteem (ETS). 

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/eu-energy-labels-1-2020/nl/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/nuclear-safety-3-2020/nl/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/new-tech-in-agri-monitoring-4-2020/nl/
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Duurzaam gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen en 
aanpakken van 
klimaatverandering 

Prioriteit 

Bestuivers Controleren of de Commissie doeltreffende maatregelen heeft getroffen 
om de daling van het aantal bestuivers aan te pakken. 

Marien milieu 
Beoordelen of EU-maatregelen het mariene milieu doeltreffend 
beschermen tegen verontreiniging en overbevissing, onder meer door 
beschermde mariene gebieden naar behoren in te stellen. 

Melk- en zuivelproductie 
Onderzoeken of de uitzonderlijke maatregelen die zijn getroffen om de 
verstoringen op de zuivelmarkt tussen 2014 en 2017 tegen te gaan, goed 
waren opgezet en het beoogde gevolg hadden. 

Investeringen ten behoeve van 
cohesie, groei en inclusie Hoge prioriteit 

EU-investeringen in culturele 
voorzieningen 
(zie SV 08/2020) 

Er zijn meerdere Europese initiatieven ontwikkeld om culturele 
voorzieningen te promoten. De afstemming op financieringsregelingen is 
echter ontoereikend en de EU-investeringen worden te weinig gericht op 
het behoud en de financiële duurzaamheid van culturele voorzieningen. 
Bovendien worden culturele investeringen niet als prioriteit behandeld, 
maar vooral als middel om economische doelstellingen na te streven. 

Het EU-kernwegennet 
(zie SV 09/2020) 

Het kernnetwerk van snelwegen van het trans-Europees vervoersnetwerk 
(TEN-T) wint terrein en dit heeft voor degenen die er gebruik van maken 
tot positieve resultaten geleid, zoals kortere reistijden en meer kilometers 
die op autosnelwegen worden afgelegd. De EU-financiering en 
maatregelen van de Europese Commissie hebben een positieve bijdrage 
aan deze resultaten geleverd, maar de meeste lidstaten in Midden- en 
Oost-Europa blijven nog steeds achter en sinds 2014 is slechts ongeveer 
400 km aan nieuwe TEN-T-wegen met behulp van EU-steun voltooid. 
Bovendien wordt het naadloos vervoer over het netwerk belemmerd 
door onvoltooide grensoverschrijdende trajecten en slecht 
gecoördineerde infrastructuur voor parkeerplaatsen en schone brandstof, 
terwijl gebrekkig onderhoud door de lidstaten de toestand van het 
netwerk op lange termijn in gevaar brengt. 

  

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/cultural-investments-08-2020/nl/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/core-road-network-9-2020/nl/
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Investeringen ten behoeve van 
cohesie, groei en inclusie 

Hoge prioriteit Digitalisering van het Europese 
bedrijfsleven  

Beoordelen of de EU op doeltreffende wijze ondersteuning heeft 
geboden aan nationale strategieën voor de digitalisering van het 
bedrijfsleven en aan digitale-innovatiehubs om digitale innovatie te 
stimuleren. 

Prioriteit 

Verkeersopstoppingen in de 
steden 
(zie SV 06/2020) 

Zes jaar nadat de Europese Commissie heeft opgeroepen tot een 
koerswijziging zijn er geen duidelijke aanwijzingen dat steden in de EU de 
stedelijke mobiliteit van burgers en de heroriëntatie van stadsverkeer op 
duurzamere en milieuvriendelijkere vervoerswijzen fundamenteel anders 
aanpakken. Met name is het particuliere autogebruik niet aanzienlijk 
afgenomen en overschrijdt de luchtverontreiniging in tal van steden nog 
steeds de veiligheidsniveaus. 

Uitvoering van het cohesiebeleid 
(zie SV 07/2020) 

De Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) vormen het 
belangrijkste investeringsbeleid van de EU, maar de uitvoering ervan leidt 
tot administratieve kosten. Deze administratieve kosten zijn relatief laag 
in vergelijking met die van andere soortgelijke, door de EU en 
internationaal gefinancierde programma’s. De verzamelde gegevens over 
de kosten waren echter ontoereikend om de effecten van de 
vereenvoudiging van de regels inzake het cohesiebeleid van de EU te 
beoordelen. 

EU-vlaggenschipinfrastructuur op 
het gebied van vervoer 

Analyseren van de manier waarop de Commissie de langetermijnplanning 
en kostenefficiëntie van grote investeringen in vervoersinfrastructuur 
beheert. 

Kinderarmoede Beoordelen van de doeltreffendheid van de maatregelen van de 
Commissie en de lidstaten om kinderarmoede te bestrijden.  

Afsluiting van de financiële 
instrumenten van de periode 
2007-2013 

Beoordelen of de lidstaten en de Commissie naar behoren hebben 
onderzocht of de uitgaven die zijn gedeclareerd in het kader van de 
financiële instrumenten van het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidiabel zijn 
bij de afsluiting van de programmeringsperiode 2007-2013. 

Uitdagingen op het gebied van 
migratie, veiligheid en 
wereldwijde duurzame 
ontwikkeling 

Prioriteit Kenia 
Beoordelen of de EU-steun voor Kenia goed gecoördineerd en breed is in 
het licht van het feit dat er verscheidene andere belangrijke donoren 
betrokken zijn. 

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/urban-mobility-6-2020/nl/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/esi-funds-7-2020/nl/


5 

 

Werking van interne markt en 
duurzame monetaire unie 

Hoge prioriteit 
EU-staatssteun voor banken 

Beoordelen van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de handhaving 
van de EU-regels inzake staatssteun en steun uit het Fonds door DG 
Concurrentie. 

Uitwisseling van fiscale informatie Beoordelen van de doeltreffendheid van het systeem dat de Commissie 
heeft opgezet voor de automatische uitwisseling van fiscale informatie. 

Prioriteit 

Het kmo-instrument in actie 
(zie SV 02/2020) 

Het kmo-instrument biedt doeltreffende ondersteuning bij het 
ontwikkelen van innovatieprojecten. Er zijn ruim 5 000 projecten 
gefinancierd en het EU-keurmerk heeft kmo's geholpen om extra 
investeringen aan te trekken. De controleurs stellen echter ook terreinen 
vast die voor verbetering vatbaar zijn, met het oog op het opzetten van 
een Europese Innovatieraad in 2021. 

Handelsbeschermingsinstrumenten Beoordelen van de toepassing van handelsbeschermingsinstrumenten 
door de Europese Commissie. 

Analyse inzake de preventie van 
financiële crises 

Een horizontaal beeld verschaffen van wat de EU onderneemt om de 
weerbaarheid tegen toekomstige financiële crises te verbeteren. 

EU-mededingingsbeleid Beoordelen van de handhaving van het EU-mededingingsbeleid op het 
gebied van fusies, kartels en antitrust. 

Prestaties van agentschappen Verifiëren van de doeltreffendheid van systemen voor prestatiebeheer bij 
de Europese agentschappen. 

Europees Semester 2 

Beoordelen van de wijze waarop de Commissie de kwaliteit en 
duurzaamheid van hervormingen in de richting van duurzame begrotings-
, economische en groeibevorderende situaties analyseert en van het 
uitbrengen van LSA’s door de Commissie en vervolgens de Raad. 

Gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme 

Beoordelen of de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad ervoor heeft 
gezorgd dat er alomvattende afwikkelingsplannen zijn opgesteld op basis 
van geschikte handleidingen, procedures en richtsnoeren en of de 
minimumvereiste voor eigen vermogen en in aanmerking komende 
passiva naar behoren is vastgesteld. 

Kapitaalmarktenunie 

Beoordelen van de doelstelling van de Commissie om de toegang van 
kmo’s tot particuliere financiering te vergemakkelijken, door de opzet en 
uitvoering van de specifieke maatregelen in het kader van de strategie 
voor de kapitaalmarktenunie te evalueren. 

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/smes-innovation-2-2020/nl/index.html
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De Unie verantwoordbaar en 
efficiënt financieren en 
beheren 

Hoge prioriteit 

Wetgeven in de Europese Unie na 
bijna 20 jaar betere regelgeving 

Een overzicht bieden van het huidige kader voor betere regelgeving van 
de Commissie en benadrukken van de voornaamste bevindingen over de 
belangrijkste instrumenten en procedures: effectbeoordeling, raadpleging 
van belanghebbenden, monitoring van de toepassing van het EU-recht, 
toetsing achteraf en evaluatie. 

Strategische agenda voor 
samenwerking tussen de EU en 
Azië 

Analyseren van de reactie van de EU op het “Nieuwe Zijderoute”-initiatief 
van China, met name de strategie voor de verbinding van Europa en Azië. 
Volgens de planning wordt de evaluatie gevolgd door een controle inzake 
de toepassing van de strategie. 

Prioriteit 

Europese investeringsadvieshub 
(zie SV 12/2020) 

De Europese investeringsadvieshub werd in 2015 opgericht als onderdeel 
van het investeringsplan voor Europa en biedt technische ondersteuning 
aan projectontwikkelaars in de EU. De begunstigden zijn tevreden over de 
adviesdiensten van de hub. De hub heeft zijn volledige potentieel om 
investeringen in de EU te stimuleren echter nog niet bereikt, voornamelijk 
als gevolg van een onvoldoende duidelijke strategie om de ondersteuning 
zodanig te richten dat deze de meeste waarde kan toevoegen. 

Europees Bureau voor 
personeelsselectie 

Beoordelen van de kosteneffectiviteit van EPSO bij het voorzien in de 
wervingsbehoeften van de EU-instellingen. De controle zal alle fasen van 
het selectieproces beslaan, van de planning van de vergelijkende 
onderzoeken en selectieprocedures tot de gebruikmaking van de 
reservelijsten. 

Douanerisicobeheer om de 
financiële belangen van de EU te 
waarborgen 

Beoordelen of het kader van gemeenschappelijke financiële risicocriteria 
en -normen van de Commissie passend is en of de lidstaten goed zijn 
voorbereid om dit kader toe te passen teneinde de selectie van 
douanecontroles te harmoniseren. 

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/eiah-12-2020/nl/
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OVER ONS 

 
 

Wij zijn de extern controleur van de EU. De Europese Rekenkamer 
werd opgericht in 1977 en is een van de zeven EU-instellingen. Wij 
zijn gevestigd te Luxemburg en hebben ongeveer 900 
controlerende, ondersteunende en administratief medewerkers van 
alle EU-nationaliteiten in dienst. Ons college bestaat uit één lid per 
lidstaat van de EU. 

 
 

Het is onze opdracht om bij te dragen tot de verbetering van het 
financieel beheer van de EU, om verantwoording en transparantie 
te bevorderen en op te treden als onafhankelijk hoedster van de 
financiële belangen van de burgers van de EU. Wij waarschuwen 
voor risico’s, verschaffen zekerheid en wijzen op tekortkomingen en 
successen. Ook geven we EU-beleidsmakers en -wetgevers advies 
over de wijze waarop ze EU-beleid en -programma’s kunnen 
verbeteren.  
 
Onze controleverslagen 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 overheden in de lidstaten) ter 
verantwoording te roepen. 
 
Tot slot willen we de burgers van de EU door middel van onze 
werkzaamheden helpen om beter te begrijpen hoe de EU en haar 
lidstaten het hoofd bieden aan de uitdagingen van vandaag en 
morgen. 
 



8 

 

ONZE OUTPUT 
Wij produceren:  

— jaarverslagen over de EU-begroting en de Europese Ontwikkelingsfondsen met een betrouwbaarheidsverklaring; 

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

— een jaarverslag over prestatieaspecten; 

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



HOE NEEMT U CONTACT OP MET DE EU?

Kom langs
Er zijn honderden Europe Direct-informatiecentra overal in de Europese Unie. U vindt het adres van het dichtstbijzijnde informatiecentrum op:  
https://europa.eu/european-union/contact_nl

Bel of mail
Europe Direct is een dienst die uw vragen over de Europese Unie beantwoordt. U kunt met deze dienst contact opnemen door:
— te bellen naar het gratis nummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bepaalde telecomaanbieders kunnen wel kosten in rekening brengen),
— te bellen naar het gewone nummer: +32 22999696, of
— een e-mail te sturen via: https://europa.eu/european-union/contact_nl

WAAR VINDT U INFORMATIE OVER DE EU?

Online
Informatie over de Europese Unie in alle officiële talen van de EU is beschikbaar op de Europa-website op: https://europa.eu/european-union/index_nl
 
EU-publicaties
U kunt publicaties van de EU downloaden of bestellen op: https://publications.europa.eu/nl/publications (sommige zijn gratis, andere niet). Als u meerdere exemplaren van 
gratis publicaties wenst, neem dan contact op met Europe Direct of uw plaatselijke informatiecentrum (zie https://europa.eu/european-union/contact_nl).

EU-wetgeving en aanverwante documenten
Toegang tot juridische informatie van de EU, waaronder alle EU-wetgeving sinds 1952 in alle officiële talen, krijgt u op EUR-Lex op: http://eur-lex.europa.eu

Open data van de EU
Het opendataportaal van de EU (http://data.europa.eu/euodp/nl) biedt toegang tot datasets uit de EU. Deze gegevens kunnen gratis worden gedownload en hergebruikt, 
zowel voor commerciële als voor niet-commerciële doeleinden.
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