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Voorwoord 
In 2021 zullen de burgers van 
de Europese Unie en haar 
lidstaten het hoofd blijven 
bieden aan de gevolgen van 
de wereldwijde COVID-19-
pandemie. 

In deze moeilijke tijden 
verstrekt de Europese Unie 
financiële bijstand op 
ongekende schaal. Naast de 
traditionele 
begrotingsmiddelen die zijn 

overeengekomen in het kader van het meerjarig financieel kader 
(MFK) 2021-2027 heeft de EU besloten het initiatief “Next Generation 
EU” (NGEU) te lanceren, een herstelpakket met aanvullende middelen 
op basis van schuldbewijzen. 

In onze rol als onafhankelijke extern controleur van de Europese Unie 
gaan we na of de EU-middelen worden geheven en uitgegeven 
overeenkomstig de regelgeving ter zake, of zij naar behoren worden 
verantwoord en of zij doelmatig en doeltreffend worden gebruikt in 
het belang van de burgers van de EU. Dit geldt ook voor de nieuwe EU-
maatregelen die zijn genomen om burgers te beschermen tegen de  

 

negatieve effecten van de pandemie. In 2021 zal één op de vier op te 
starten controletaken betrekking hebben op de respons van de EU op 
de COVID-19-pandemie en de uitvoering van het NGEU-initiatief.  

Het werkprogramma voor 2021 en daarna luidt ook het begin in van 
de uitvoering van onze nieuwe strategie 2021-2025 van de ERK, en ik 
nodig u van harte uit om deze te bekijken.  

De komende vijf jaar willen wij ons richten op drie strategische 
doelstellingen: 

Doelstelling 1: De regelingen inzake verantwoording, transparantie 
en controle voor alle soorten EU-maatregelen verbeteren; 

Doelstelling 2: Onze controles richten op de gebieden en 
onderwerpen waar we de meeste toegevoegde waarde kunnen 
bieden, en met name op vier strategische gebieden van EU-beleid en -
programma’s: 

o het economisch concurrentievermogen van de Unie; 

o de weerbaarheid tegen bedreigingen van de veiligheid van de 
Unie en de eerbiediging van de Europese waarden van vrijheid, 
democratie en de rechtsstaat; 

https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/Strategy.aspx
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o de klimaatverandering, het milieu en natuurlijke hulpbronnen; 

o het begrotingsbeleid en de overheidsfinanciën in de Unie. 

Doelstelling 3: Sterke controlezekerheid bieden in een uitdagende en 
veranderende omgeving. 

Hieronder vindt u een lijst van 73 speciale verslagen en analyses die 
wij in 2021 en 2022 willen publiceren, gestructureerd rond de vier 
bovengenoemde strategische gebieden. 

Op het moment waarop wij ons werkprogramma voor 2021 en daarna 
vaststellen, raakt de COVID-19-pandemie nog steeds bijna elk aspect 
van ons leven en werk. Ik kan u verzekeren dat wij ons bewust zijn van 
de druk waaronder de EU-instellingen, de nationale, regionale en 
lokale overheden in de lidstaten en de begunstigden van EU-steun 
momenteel staan. Wij zullen dan ook alles in het werk blijven stellen 
om de administratieve lasten van onze controlewerkzaamheden voor 
onze gecontroleerden te beperken. Tegelijkertijd zullen we ons 
werkprogramma behoedzaam en flexibel moeten uitvoeren gezien de 
impact van de pandemie op onze eigen activiteiten. 

Ondanks deze uitdagingen kunnen EU-burgers en onze institutionele 
belanghebbenden en partners, op zowel EU- als lidstaatniveau, ook in 
2021 op ons blijven rekenen om hen te voorzien van onafhankelijke en 
objectieve verslagen over belangrijke kwesties voor de toekomst van 
de EU, waarin wordt aangegeven wat goed werkt en de aandacht 
wordt gevestigd op wat niet goed werkt. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Klaus-Heiner Lehne 
President 
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Prioritair gebied van EU-
beleid en -financiering 
zoals vastgesteld in de 

strategie 2021-2025 van 
de ERK en het geplande 

jaar van publicatie 

Benaming van de taak Doelstelling van de taak 

Het economisch 
concurrentievermogen van de 

Unie 
 

2021 

Digitale vaardigheden voor de 
toekomst 

In het kader van deze analyse zal een beoordeling worden gemaakt van de doeltreffendheid van de EU-
maatregelen bij het verbeteren van de digitale vaardigheden van de Europese volwassen bevolking zijn, 
met bijzondere aandacht voor het Europees Sociaal Fonds. 

Volksgezondheidsmaatregelen 
in reactie op COVID-19 

In het kader van deze analyse zal een beoordeling worden gemaakt van de initiële respons op de crisis en 
de maatregelen die zijn genomen om de toelevering van medische benodigdheden en uitrusting te 
vergemakkelijken, onderzoek naar tests, behandelingen en vaccins te bevorderen en de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten te vergemakkelijken. 

Uitbreiding van Horizon 2020 
In het kader van deze controle zal worden nagegaan hoe de Commissie de onderzoeks- en innovatiekloof 
tussen de lidstaten heeft aangepakt bij het beheer van de H2020-financiering, waarbij met name de 
complementariteit met de structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) zal worden beoordeeld. 

Langdurige werkloosheid 
In het kader van deze controle zal worden beoordeeld hoe doeltreffend er met het Europees Sociaal Fonds 
wordt bijgedragen tot de bestrijding van langdurige werkloosheid in de 
programmeringsperiode 2014-2020. 

Ruimteactiva van Europa 

In het kader van deze controle zal worden nagegaan of de Commissie erin geslaagd is een samenhangend 
en stabiel regelgevingskader vast te stellen om het potentieel van de ruimteactiva van de Unie te benutten 
en de versnippering van de Europese ruimtevaartindustrie aan te pakken, zoals beoogd in zowel het EU-
beleid voor de ruimtevaartindustrie als de documenten over de Europese ruimtevaartstrategie. 

Opstarten en opschalen van 
kmo’s 

In het kader van deze controle zal worden beoordeeld of het opstarten en opschalen van kmo’s 
doeltreffend werd ondersteund met de EFRO-steun voor de periode 2014-2020. 

Internationalisering van kmo’s 
In het kader van deze controle zal worden nagegaan of de bestaande EU-maatregelen ter ondersteuning 
van de internationalisering van kmo’s doeltreffend zijn, en met name of deze tegemoetkomen aan de 
behoeften van kmo’s om toegang te krijgen tot nieuwe markten en hun activiteiten op te schalen. 

Gendergelijkheid 
In het kader van deze controletaak zal worden nagegaan of de doelstellingen van de Commissie op het 
gebied van gendergelijkheid goed worden weerspiegeld en geïntegreerd in de belangrijkste 
uitgaventerreinen van de EU-begroting. 

Intellectuele-
eigendomsrechten 

In het kader van deze controle zal worden nagegaan of de Commissie de ontwikkeling van het EU-beleid 
inzake intellectuele eigendom en de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten in de eengemaakte 
markt doeltreffend aanpakt. 
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Prioritair gebied van EU-
beleid en -financiering 
zoals vastgesteld in de 

strategie 2021-2025 van 
de ERK en het geplande 

jaar van publicatie 

Benaming van de taak Doelstelling van de taak 

Het economisch 
concurrentievermogen van de 

Unie 
 

2022 

Big data bij DG AGRI 
In het kader van deze controle zal een beoordeling worden gemaakt van het gebruik door de Commissie 
van IT-oplossingen en gegevensanalyse ter ondersteuning van het beheer en de controle van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid.  

COVID-19: aankoop van 
vaccins en andere 
gezondheidsmaatregelen 

In het kader van deze controle zal een beoordeling en analyse worden gemaakt van de doeltreffendheid 
van de EU bij het ondersteunen van de ontwikkeling van COVID-19-vaccins en bij het aankopen van 
toereikende hoeveelheden van dergelijke vaccins om te voorzien in de vastgestelde behoeften. 

Digitalisering van scholen In het kader van deze controle zal worden nagegaan of de digitalisering van scholen in de Europese regio’s 
doeltreffend werd ondersteund met EU-middelen. 

Investeringsinitiatief 
coronavirusrespons (CRII) 

In het kader van deze controle zal worden onderzocht of er met het investeringsinitiatief 
coronavirusrespons snel ESI-fondsen werden gemobiliseerd om de COVID-19-gerelateerde uitdagingen aan 
te pakken. 

E-overheid 
In het kader van deze controle zal worden nagegaan of de Commissie de ontwikkeling van het EU-actieplan 
inzake e-overheid en de ondersteuning van de uitvoering ervan doeltreffend en doelmatig heeft 
aangepakt. 

Energie-unie In het kader van deze controle zal worden nagegaan of de Commissie en ACER doeltreffend hebben 
bijgedragen tot de bevordering van de voltooiing van de Europese interne energiemarkt voor elektriciteit. 

Geautoriseerde 
marktdeelnemers 

In het kader van deze controle zal worden nagegaan of de Commissie en de lidstaten ervoor zorgen dat de 
doelstellingen van het programma voor geautoriseerde marktdeelnemers worden verwezenlijkt, namelijk 
de veiligheid van internationale toeleveringsketens verbeteren en handel vergemakkelijken en er 
tegelijkertijd voor zorgen dat de ontvangsten volledig worden geïnd. 



6 

 

Prioritair gebied van EU-
beleid en -financiering 
zoals vastgesteld in de 

strategie 2021-2025 van 
de ERK en het geplande 

jaar van publicatie 

Benaming van de taak Doelstelling van de taak 

De klimaatverandering, het 
milieu en natuurlijke 

hulpbronnen  
 

2021 

Elektrische 
oplaadinfrastructuur 

In het kader van deze controle zal een beoordeling worden gemaakt van de doeltreffendheid van de EU-
steun voor oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de periode 2014-2020, met name in het 
kader van de Connecting Europe Facility en de Europese structuur- en investeringsfondsen. 

De vervuiler laten betalen 
In het kader van deze controle zal worden nagegaan of de Commissie het beginsel “de vervuiler betaalt” 
heeft geïntegreerd in het sectorale EU-beleid en zal de ondersteuning van de lidstaten bij de uitvoering van 
de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn worden beoordeeld. 

Bosbouw 
In het kader van deze controle zal worden nagegaan of er met de EU-steun voor bosbouw een 
doeltreffende bijdrage is geleverd aan de bescherming van de biodiversiteit en de matiging van en 
aanpassing aan de klimaatverandering. 

Klimaatverandering en 
landbouw 

In het kader van deze controle zal een beoordeling worden gemaakt van de doeltreffendheid van de steun 
aan landbouwers voor de matiging van en de aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering in het 
kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 

Energiebelasting en -subsidies In het kader van deze controle zal worden nagegaan of de EU-wetgeving inzake energiebelasting en de 
klimaatdoelstellingen consistent zijn. 

Energie-efficiëntie bij 
bedrijven 

In het kader van deze controle zal een analyse worden gemaakt van de kosteneffectiviteit en 
duurzaamheid van de resultaten van uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling gefinancierde 
energie-efficiëntieprojecten voor bedrijven uit verschillende industriële sectoren. 

GLB en waterprojecten 
In het kader van deze controle zal worden nagegaan of de EU-steun voor waterprojecten (met name 
irrigatie) in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid niet alleen voordelen voor landbouwers 
heeft opgeleverd, maar ook duurzaam waterbeheer heeft ondersteund.  

Elektronisch afval 
In het kader van deze analyse zal worden nagegaan of de EU-maatregelen daadwerkelijk hebben 
bijgedragen aan de verbetering van de inzameling, verwerking en recycling van e-afval en afgedankte 
batterijen. 

Internationale benchmarking 
van vlaggenschipinitiatieven 
op het gebied van vervoer 

In het kader van deze controle zullen de prestaties van de Commissie bij het beheer van door de EU 
gefinancierde megaprojecten voor vervoer worden beoordeeld door deze te benchmarken ten opzichte 
van andere investeringen in vervoersinfrastructuur binnen en buiten de EU. 

Duurzame investeringen 
financieren 

In het kader van deze controle zal een beoordeling worden gemaakt van de doeltreffendheid van de EU-
maatregelen om duurzame financiering te stimuleren en te reguleren. 
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hulpbronnen  
 

2022 

Klimaatmainstreaming 
In het kader van deze controle zal worden beoordeeld of de verslaglegging door de Commissie over 
klimaatuitgaven relevant en betrouwbaar is en of de Commissie haar toezegging is nagekomen om ten 
minste 20 % van de EU-begroting aan klimaatactie te besteden in het MFK 2014-2020. 

Duurzame bodems 
In het kader van deze controle zal worden beoordeeld of er met de GLB-steun voor landbouwers een 
doeltreffende bijdrage is geleverd aan de bescherming van de bodem en de preventie van verontreiniging 
door nitraten. 

Steenkoolregio’s in transitie 
In het kader van deze controle zal een beoordeling worden gemaakt van de doeltreffendheid van de EU-
fondsen tijdens de programmeringsperiode 2014-2020 bij de ondersteuning van de transitie van 
steenkoolregio’s in de richting van de uitfasering van de steenkoolindustrie. 

Duurzame visserij In het kader van deze controle zal worden bepaald of het EU-controlesysteem om illegale visserij te 
voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen doelmatig en doeltreffend functioneert. 

Circulaire economie 
In het kader van deze controle zal de doeltreffendheid worden onderzocht van de EFRO-steun voor de 
ontwerp- en productiefasen van de circulaire economie — een economisch systeem dat gericht is op het 
hergebruik van middelen en het elimineren van afval. 

Klimaatverandering en 
ontwikkelingshulp 

In het kader van deze controle zal worden beoordeeld hoe doeltreffend het Wereldwijd bondgenootschap 
tegen klimaatverandering + (GCCA +) de meest kwetsbare landen heeft geholpen om de risico’s te 
beperken en zich aan te passen aan de veranderingen. 
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Prioritair gebied van EU-
beleid en -financiering 
zoals vastgesteld in de 

strategie 2021-2025 van 
de ERK en het geplande 
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Benaming van de taak Doelstelling van de taak 
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van de Unie en de eerbiediging 
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vrijheid, democratie en de 
rechtsstaat 

 
2021 

Witwasbestrijding 
In het kader van deze controle zal worden nagegaan of de Commissie, samen met de Europese 
toezichthoudende autoriteiten, doeltreffende maatregelen heeft genomen om witwaspraktijken en de 
daarmee verband houdende financiële misdrijven, alsook de financiering van terrorisme, te bestrijden. 

Onderwijs in noodsituaties 
In het kader van deze controle zal worden beoordeeld of de EU-maatregelen ter ondersteuning van 
onderwijs in humanitaire noodsituaties en aanslepende crises kinderen op doeltreffende wijze toegang 
bieden tot veilig, inclusief en kwalitatief hoogstaand onderwijs. 

Desinformatie In het kader van deze controle zal het EU-actieplan tegen desinformatie worden onderzocht wat betreft de 
relevantie en het verantwoordingskader ervan en de tot dusver geboekte resultaten. 

Rechtsstaat in Oekraïne 
In het kader van deze controle zal de doeltreffendheid van de EU-maatregelen ter bestrijding van corruptie 
in Oekraïne worden beoordeeld. Er zal worden onderzocht hoe creatief en zorgvuldig de EU rekening heeft 
gehouden met de onderliggende oorzaken van corruptie in Oekraïne. 

Rechtsstaat in de Westelijke 
Balkan 

In het kader van deze controle zal de doeltreffendheid van de EU-steun voor de rechtsstaat in de 
Westelijke Balkan worden beoordeeld en zullen, in voorkomend geval, de belangrijkste factoren die deze 
doeltreffendheid eventueel in de weg stonden worden geïdentificeerd en in kaart worden gebracht. 

Frontex In het kader van deze controle zal worden nagegaan of Frontex de uitvoering van zijn nieuwe mandaat en 
middelen goed heeft beheerd. 

Migrantensmokkel 
In het kader van deze controle zal worden nagegaan of de door het Europees Centrum tegen 
migrantensmokkel van Europol geboden ondersteuning voor de maatregelen van de EU-lidstaten tegen 
migrantensmokkel en mensenhandel goed wordt beheerd. 

Terugkeerbeleid voor 
migranten 

In het kader van deze controle zal worden beoordeeld hoe doeltreffend de EU samenwerkt met derde 
landen in het kader van de terugname van migranten. 

Grensoverschrijdende 
programma’s 

In het kader van deze controle zal een beoordeling worden gemaakt van de doeltreffendheid van de EU-
steun voor programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking en de specifieke uitdagingen bij de 
uitvoering voor de periode 2014-2020. 

Fraude en het GLB In het kader van deze controle zullen de beleidslijnen en procedures van de Commissie en de lidstaten ter 
bestrijding van fraude bij GLB-betalingen worden onderzocht. 
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Prioritair gebied van EU-
beleid en -financiering 
zoals vastgesteld in de 

strategie 2021-2025 van 
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2022 

Belangenconflicten 
In het kader van deze controle zal worden onderzocht of de Commissie en de lidstaten doeltreffende 
beleidslijnen en procedures hebben ingesteld om de problemen in verband met belangenconflicten bij 
GLB- en cohesiebetalingen aan te pakken. 

Voedselzekerheid tijdens de 
COVID-19-pandemie 

In het kader van deze controle zal worden beoordeeld of de GLB-maatregelen die de Commissie en de 
lidstaten hebben ingevoerd om landbouwers te ondersteunen en de voedselvoorzieningsketens veilig te 
stellen tijdens de COVID-19-pandemie, goed werden beheerd en efficiënt waren. 

De EU-instellingen 
hackbestendig maken 

In het kader van deze controletaak zal de stand van zaken worden beoordeeld met betrekking tot de 
cyberbeveiligingsgovernance en -paraatheid bij de EU-instellingen en -agentschappen om 
cyberbeveiligingsincidenten aan te pakken. 

Vrij verkeer 
In het kader van deze controle zal worden bepaald of de Commissie doeltreffende maatregelen heeft 
genomen om het recht van vrij verkeer te beschermen, met inbegrip van de werking van het 
Schengenakkoord in de context van de COVID-19-crisis. 

Grensoverschrijdende 
samenwerking in het 
nabuurschap 

In het kader van deze controle zal een beoordeling worden gemaakt van de doeltreffendheid van EU-
programma’s waarmee de samenwerking tussen de EU en naburige regio’s langs de buitengrenzen van de 
EU wordt gefinancierd. 

Beveiliging van 5G-netwerken Deze controle zal gericht zijn op de beveiliging van 5G-netwerken, met inbegrip van cyberbeveiliging en de 
beveiliging van hardware. 



10 
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2021 

Gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme 

In het kader van deze controle zal worden nagegaan of het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme 
goed is voorbereid op de mogelijke afwikkeling van banken in de eurozone. 

Uitwisseling van fiscale 
inlichtingen 

In het kader van deze controle zal een beoordeling worden gemaakt van de doeltreffendheid van het 
systeem dat de Commissie heeft opgezet voor de automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen. 

Toezicht na afloop van 
programma’s 

In het kader van deze controle zal een beoordeling worden gemaakt van de doeltreffendheid van het door 
de Commissie uitgeoefende toezicht na afloop van programma’s op de lidstaten die macrofinanciële 
bijstand hebben ontvangen. 

Eengemaakte markt voor 
beleggingsfondsen 

In het kader van deze controle zal worden nagegaan in hoeverre een goed functionerende eengemaakte 
markt voor beleggingsfondsen tot stand is gebracht en of deze investeerders en de financiële stabiliteit 
beschermt. 

Douanerisicobeheer om de 
financiële belangen van de EU 
te waarborgen 

In het kader van deze controletaak zal worden nagegaan of de Commissie een passend kader voor 
douanerisicobeheer heeft opgezet om de financiële belangen van de Europese Unie te waarborgen, en of 
de lidstaten vooruitgang hebben geboekt bij de uitvoering van hun douanerisicobeheer voor traditionele 
eigen middelen. 

Melk- en zuivelproductie 
In het kader van deze controle zal worden nagegaan of de maatregelen die de Commissie heeft getroffen 
naar aanleiding van de dalende prijzen goed zijn beheerd en of de desbetreffende doelstellingen op 
doelmatige wijze zijn verwezenlijkt. 

Bijdragen van derde landen In het kader van deze analyse zullen de bijdragen van derde landen aan de begroting van de Europese Unie 
(EU) ter financiering van Europese beleidsmaatregelen in kaart worden gebracht. 

EU-bankentoezicht In het kader van deze controle zal zekerheid worden verschaft over de doelmatigheid van het beheer van 
het toezicht van de Europese Centrale Bank op significante kredietinstellingen. 
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2022 

Kosten van EU‐
financieringsinstrumenten 

In het kader van deze controle zal worden nagegaan of de Commissie een grondige beoordeling heeft 
gemaakt van de kosten van centraal beheerde financieringsinstrumenten en garanties en of de 
gerealiseerde voordelen duidelijk opwegen tegen de aan deze instrumenten verbonden kosten. 

Betrouwbare statistieken  In het kader van deze controle zal worden nagegaan of de Commissie doeltreffend bijdraagt tot de 
productie van betrouwbare Europese statistieken door de lidstaten. 

Bni‐verificatie 
In het kader van deze controle zal worden nagegaan of de verificatie door de Commissie er op 
doeltreffende wijze voor zorgt dat de gegevens over het bruto nationaal inkomen die ten grondslag liggen 
aan de belangrijkste eigen middelen van de EU vergelijkbaar, betrouwbaar en volledig zijn. 
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2021 

Verslaglegging over de 
wettigheid en regelmatigheid 
op het gebied van cohesie 

In het kader van deze controle zal nader worden ingegaan op de problemen die we aantroffen bij de 
Commissie en zullen we ons richten op de reikwijdte, de inhoud en de documentatie van haar 
controlewerkzaamheden, alsook de methodologische aanpak voor de berekening van het geschatte 
foutenpercentage. 

Duurzaamheid van 
investeringen in 
plattelandsinfrastructuur 

In het kader van deze controle zal worden nagegaan of infrastructuurinvesteringen die worden 
gefinancierd met steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling economische en 
sociale langetermijnvoordelen opleveren voor de plattelandsgemeenschap. 

Het Leader‐programma  
(“Liaison entre actions de 
développement de l’économie 
rurale” — Samenwerking voor 
plattelandsontwikkeling) 

In het kader van deze controle zal worden nagegaan of de uitvoeringsmethode van Leader kosteneffectief 
is en of de Commissie en de lidstaten de eerder vastgestelde tekortkomingen hebben aangepakt. 

Afsluiting van de financiële 
instrumenten van de 
periode 2007‐2013 

In het kader van deze controle zal worden nagegaan of de lidstaten en de Commissie de nodige stappen 
hebben ondernomen om de subsidiabiliteit van de uitgaven voor financieringsinstrumenten onder gedeeld 
beheer bij afsluiting naar behoren te verifiëren en te beoordelen. 

Prestatieprikkels  In het kader van deze controle zal worden nagegaan of de Commissie de beschikbare instrumenten in het 
kader van het cohesiebeleid gebruikt om prestaties doeltreffend te stimuleren. 

Door de EU gecofinancierde 
investeringen in toerisme 

In het kader van deze controle zal een beoordeling worden gemaakt van de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van de door de EU gecofinancierde steun voor de ontwikkeling en bevordering van het 
toerisme. 

Marktdeelnemers opnemen 
op een zwarte lijst 

In het kader van deze controle zal worden beoordeeld of de EU over doeltreffende instrumenten beschikt 
om te voorkomen dat middelen en overheidsopdrachten van de EU worden toegekend aan 
onbetrouwbare marktdeelnemers. 

Passagiersrechten tijdens de 
COVID‐19‐crisis 

In het kader van deze controle zal worden beoordeeld of de Commissie er op doeltreffende wijze toezicht 
op heeft gehouden dat de rechten van luchtvaartpassagiers werden geëerbiedigd tijdens de COVID‐19‐
crisis. 
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Prioritair gebied van EU-
beleid en -financiering 
zoals vastgesteld in de 

strategie 2021-2025 van 
de ERK en het geplande 

jaar van publicatie 

Benaming van de taak Doelstelling van de taak 

Andere gebieden 
 

2022 

Vereenvoudigde vormen van 
steun op het gebied van 
cohesie 

In het kader van deze controle zal worden onderzocht of de Commissie en de lidstaten in de 
periode 2014-2020 vereenvoudigde vormen van steun hebben gebruikt om de administratieve lasten te 
verlagen en het aantal fouten te verminderen en tegelijkertijd meer nadruk te leggen op resultaten. 

Nationale plannen voor 
herstel en veerkracht en 
uitdagingen voor het 
Europees Semester 

In het kader van deze controle zal een beoordeling worden gemaakt van het goedkeuringsproces voor de 
nationale plannen voor herstel en veerkracht die zijn ingediend in het kader van de faciliteit voor herstel 
en veerkracht. Bij de controle zal ook worden gekeken naar de manier waarop het Europees Semester 
werd aangepast om afstemming op de faciliteit voor herstel en veerkracht mogelijk te maken. 

Begrotingsstelsel 2021+ 

In het kader van deze controle zal worden nagegaan of de huidige EU-begroting en andere instrumenten 
op EU-niveau, waaronder het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM) en de Europese 
Investeringsbankgroep (EIB-groep), een voldoende doelmatig en transparant middel vormen om EU-beleid 
te financieren. 

Externe consultants 
In het kader van deze controle zal worden nagegaan of de Commissie kosteneffectiviteit bereikt en 
tegelijkertijd haar belangen beschermt wanneer zij consultants inschakelt die in dienst zijn van 
contractanten. 

Lobbyen bij wetgevers 
In het kader van deze controle zal worden nagegaan of het transparantieregister van de EU een 
doeltreffend instrument is voor publiek toezicht op de activiteiten van lobbyisten die de EU-besluitvorming 
trachten te beïnvloeden. 

Weerbaarheid van de EU-
instellingen en -organen 

In het kader van deze controle zal een beoordeling worden gemaakt van alle strategische en operationele 
maatregelen die door de belangrijkste EU-instellingen en -organen zijn genomen om de bedrijfscontinuïteit 
tijdens de COVID-19-crisis te waarborgen. 
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OVER ONS 

 
 
Wij zijn de extern controleur van de Unie. Het college van de ERK 
bestaat uit één lid per lidstaat en wordt ondersteund door ongeveer 
900 personeelsleden van alle EU-nationaliteiten. Wij zijn gevestigd in 
Luxemburg, zijn in 1977 met onze werkzaamheden begonnen en zijn 
sinds 1993 een EU-instelling. 

Onze waarden zijn onafhankelijkheid, integriteit, objectiviteit, 
transparantie en professionalisme. 

 

 

Onze opdracht: Aan de hand van onze onafhankelijke, professionele 
en impactvolle controlewerkzaamheden beoordelen we de zuinigheid, 
doeltreffendheid, doelmatigheid, wettigheid en regelmatigheid van 
EU-maatregelen om de verantwoording, de transparantie en het 
financieel beheer te verbeteren en zo het vertrouwen van de burgers 
te vergroten en doeltreffend te reageren op de huidige en 
toekomstige uitdagingen waarmee de EU wordt geconfronteerd. 

Onze visie: We streven ernaar een voortrekkersrol te spelen op het 
vakgebied van de controle van overheidsfinanciën en bij te dragen tot 
een veerkrachtigere en duurzamere Europese Unie die de waarden 
eerbiedigt waarop zij is gegrondvest. 

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 
nationale overheden) 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.
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ONZE OUTPUT 
Wij produceren:  

— een jaarverslag over de EU-begroting, met inbegrip van een betrouwbaarheidsverklaring; 

— specifieke jaarverslagen, waarin we oordelen afgeven in het kader van een financiële controle van elk agentschap en orgaan 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. 
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