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02Controleteam

In de speciale verslagen van de ERK worden de resultaten van haar doelmatigheidscontroles en nalevingsgerichte contro-
les van specifieke begrotingsterreinen of beheersthema’s uiteengezet. Bij haar selectie en opzet van deze controletaken 
zorgt de ERK ervoor dat deze een maximale impact hebben door rekening te houden met de risico’s voor de doelmatig-
heid of de naleving, de omvang van de betrokken inkomsten of uitgaven, de verwachte ontwikkelingen en de politieke 
en publieke belangstelling.

Deze doelmatigheidscontrole werd uitgebracht door controlekamer II, die onder leiding staat van ERK-lid Iliana Ivanova 
en gespecialiseerd is in de uitgaventerreinen investeringen in cohesie, groei en inclusie. De controle werd geleid door 
rapporterend lid Ladislav Balko, ondersteund door Branislav Urbanič, kabinetschef; Niels-Erik Brokopp, hoofdmanager; 
Bernard Witkos, taakleider; Simon Dennett, Marija Grguric, Sara Pimentel, Ana Popescu en Anne Poulsen, controleurs.

Van links naar rechts: Sara Pimentel, Branislav Urbanič, Ladislav Balko, Niels-Erik Brokopp, Marija Grguric,  
Simon Dennett, Bernard Witkos.
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Europa 2020-strategie: de groeistrategie van de EU voor het herstellen van de crisis voor de periode 2010-2020, 
onderverdeeld in vijf kerndoelen: werkgelegenheid, onderzoek en ontwikkeling, klimaat/energie, onderwijs, sociale 
inclusie en armoedebestrijding.

Europees innovatiescorebord (EIS): een vergelijkende beoordeling van de prestaties van de EU-lidstaten op 
het gebied van onderzoek en innovatie die wordt uitgevoerd door de Commissie. Op het scorebord wordt de 
innovatiecapaciteit van een land gepresenteerd in de vorm van één synthetische indicator die bestaat uit drie 
hoofdtypen indicatoren (facilitatoren, bedrijfsactiviteiten en output) en acht innovatiedimensies die in totaal 25 
indicatoren omvatten.

Europese gedragscode inzake partnerschap: een reeks beginselen die is vastgesteld in de Gedelegeerde 
Verordening (EU) nr. 240/2014 van de Commissie om de lidstaten te ondersteunen bij de organisatie van 
partnerschappen voor de voorbereiding en uitvoering van partnerschapsovereenkomsten en operationele 
programma’s.

Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF): vijf verschillende fondsen ter ondersteuning van de 
verwezenlijking van de Uniestrategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei in de hele Unie, alsmede van 
fondsspecifieke opdrachten, met beleidskaders voor de zevenjarige begrotingsperiode voor het MFK. De fondsen 
zijn: het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO); het Europees Sociaal Fonds (ESF); het Europees 
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo); en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij 
(EFMZV).

Europese territoriale samenwerking (ETS): gefinancierd uit het EFRO, biedt een kader voor de samenwerking, 
uitvoering van gezamenlijke acties en beleidsuitwisselingen tussen nationale, regionale en lokale actoren uit 
verschillende lidstaten.

Ex antevoorwaarden zijn voorwaarden, op basis van vooraf in de GB-verordening vastgestelde criteria, die worden 
gezien als noodzakelijke voorwaarden voor de doeltreffende en doelmatige besteding van de steun van de Unie 
waarop deze overeenkomsten betrekking hebben. Bij de opstelling van OP’s voor het EFRO, het Cohesiefonds en 
het ESF voor de programmeringsperiode 2014 2020 moeten de lidstaten beoordelen of er aan deze voorwaarden 
wordt voldaan. Is dat niet het geval, dan moeten er actieplannen worden opgesteld om te zorgen dat er uiterlijk op 
31 december 2016 aan is voldaan.

Gemeenschappelijk strategisch kader (GSK): biedt richtsnoeren en helpt bij het harmoniseren van de 
doelstellingen die moeten worden behaald door de verschillende fondsen van het EU-cohesiebeleid en andere 
instrumenten en beleidsmaatregelen van de Unie.

Impact: de sociaaleconomische gevolgen op de lange termijn die kunnen worden waargenomen na een bepaalde 
periode na de afronding van een steunmaatregel, die van invloed kunnen zijn op de rechtstreekse begunstigden 
van de steunmaatregel of andere indirecte begunstigden (bijv. een afname van de werkloosheid, een verbetering 
van de waterkwaliteit, enz.).

Input: financiële, menselijke, materiële, organisatorische of regelgevende middelen die nodig zijn voor de 
uitvoering van een beleidsmaatregel, programma of project.
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Interventielogica: de verhouding tussen de vastgestelde behoeften, doelstellingen, input (gepland en 
toegewezen), output (beoogd en behaald) en resultaten (beoogd en daadwerkelijk).

Investeringsprioriteit: een prioritair gebied waarop de Europese Unie een bijdrage levert, vastgesteld op 
Unieniveau en verband houdend met een specifieke thematische doelstelling.

Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI): gericht op het verlenen van financiële steun aan regio’s met een 
jeugdwerkloosheid van meer dan 25 %, door ondersteuning van de toepassing van de jongerengarantie als 
aanvulling op en ter versterking van de activiteiten die worden gefinancierd door het ESF. Met dit initiatief worden 
activiteiten gefinancierd die direct gericht zijn op jongeren zonder scholing, werk of stage (NEET’s) tot 25 jaar (of, 
wanneer de lidstaten dit relevant achten, tot 29 jaar).

Landspecifieke aanbevelingen (LSA) zijn aanbevelingen van de Raad aan de lidstaten in verband met de 
structurele uitdagingen die moeten worden aangepakt door middel van meerjarige investeringen die direct onder 
de ESI-fondsen vallen, zoals uiteengezet in de fondsspecifieke verordeningen. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd 
op de door de Commissie uitgevoerde analyse van de plannen van de EU-lidstaten voor budgettaire, macro-
economische en structurele hervormingen en hebben betrekking op de volgende 12 tot 18 maanden. Ze worden 
aangenomen door de Raad overeenkomstig de artikelen 121, lid 2, en 148, lid 4, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU).

Nationaal hervormingsprogramma: een document waarin het beleid en de maatregelen van het land 
worden gepresenteerd voor het ondersteunen van de groei en werkgelegenheid en het behalen van de Europa 
2020-doelstellingen.

Operationeel programma: programma waarin de prioriteiten en specifieke doelstellingen van een lidstaat zijn 
vastgesteld, evenals de manier waarop de middelen (Europese en nationale publieke en private cofinanciering) uit 
de ESI-fondsen zullen worden gebruikt tijdens een bepaalde periode (momenteel zeven jaar) voor de financiering 
van projecten. Deze projecten moeten bijdragen tot de verwezenlijking van een bepaald aantal doelstellingen op 
het niveau van de prioritaire assen van het OP. Een OP wordt opgesteld door de lidstaat en dient door de Commissie 
te zijn goedgekeurd voordat er betalingen uit de EU-begroting kunnen worden verricht. OP’s kunnen alleen worden 
gewijzigd tijdens de betreffende periode indien beide partijen daarmee akkoord gaan.

Output: hetgeen wordt geproduceerd of bereikt met de aan een steunmaatregel toegewezen middelen (bijv. 
opleidingscursussen voor werkloze jongeren, aantal zuiveringsinstallaties of aantal kilometers aangelegde wegen, 
enz.).

Partnerschapsovereenkomsten: worden gesloten tussen de Europese Commissie en de afzonderlijke lidstaten 
voor de programmeringsperiode 2014-2020. Hierin worden de plannen van de nationale autoriteiten uiteengezet 
voor het gebruik van de financiering uit de Europese structuur- en investeringsfondsen, evenals de strategische 
doelstellingen en investeringsprioriteiten van elk land, in verband met de algehele doelstellingen van de Europa 
2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. Daarnaast worden hierin onder meer eventuele 
ex-antevoorwaarden en kaders voor prestatiebeheer nader omschreven. Ze worden opgesteld door de lidstaat in 
overleg met de Commissie en moeten door de Commissie worden goedgekeurd.

Prestatiekader: bestaat uit een reeks mijlpalen en streefwaarden voor elke prioriteit van een programma en vormt 
een belangrijke pijler van de prestatiegerichte aanpak.

Prestatiereserve: 6 % van de aan het EFRO, ESF en Cohesiefonds toegewezen middelen. Deze middelen zijn 
momenteel geblokkeerd, maar kunnen beschikbaar worden gemaakt na een prestatiebeoordeling die voor 2019 is 
gepland, wanneer aan bepaalde vereisten wordt voldaan of deze worden overtroffen.

Resultaat: een meetbaar gevolg dat – direct of indirect – voortvloeit uit een oorzakelijk verband. De 
resultaatgerichte benadering van het overheidsbeleid is gebaseerd op het beginsel dat overheidsoptreden gericht 
moet zijn op het behalen van resultaten, in plaats van op het beheer van activiteiten of processen. De term resultaat 
verwijst in het kader van het cohesiebeleid normaal gesproken naar uitkomsten en impact.
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Steunmaatregel: een door de overheid of andere organisaties uitgevoerde maatregel of activiteit, ongeacht de 
aard hiervan (beleid, programma, maatregel of project). Vormen van steunmaatregelen zijn subsidies, leningen, 
rentesubsidies, garanties, deelname aan aandelen- en risicokapitaalregelingen of andere soorten financiering.

Thematische doelstelling: een vormgevend element van de partnerschapsovereenkomsten. Deze wordt 
vooraf vastgesteld door middel van wetgeving en omvat doelstellingen die moeten worden ondersteund door 
de Europese structuur- en investeringsfondsen. Thematische doelstellingen zorgen voor een verband met de 
strategische doelstellingen op EU-niveau.

Verordening gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening): Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds 
en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van 
de Raad.
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Over dit verslag

In dit verslag onderzochten wij of de partnerschapsovereenkomsten tussen de Europese Commissie en de 
lidstaten ertoe hebben bijgedragen dat de structuur- en investeringsfondsen van de EU doeltreffender zijn 
gericht. Wij hebben geconstateerd dat de Commissie en de lidstaten, ondanks aanvankelijke problemen, 
met succes doelstellingen en verwachte outputs hebben vastgesteld voor programma’s die door de over-
eenkomsten worden bestreken. Er werd echter een onnodig hoog aantal prestatie-indicatoren ontwikkeld 
en een aantal belangrijke definities worden niet gecoördineerd. We doen een aantal aanbevelingen aan de 
Commissie en de lidstaten ter verbetering van de werking van de overeenkomsten.

Partnerschapsovereenkomsten

I
Partnerschapsovereenkomsten zijn strategische investeringsplannen voor EU-lidstaten waarin hun nationale uitga-
venprioriteiten voor de Europese structuur- en investeringsfondsen worden vastgesteld voor een periode van zeven 
jaar. Deze werden door middel van wetgeving geïntroduceerd en kwamen voort uit onderhandelingen tussen de 
Commissie en de lidstaten in 2014. Tegen december 2015 had de Commissie op basis van partnerschapsovereen-
komsten in totaal 387 operationele programma’s uitonderhandeld voor het Europees Fonds voor regionale ontwik-
keling, het Cohesiefonds en het Europees Sociaal Fonds. De uitkomst van deze onderhandelingen bepaalt hoe een 
aanzienlijk deel van de EU-begroting zal worden uitgegeven, aangezien deze drie fondsen de belangrijkste inves-
teringsinstrumenten van de EU zijn en voor de programmaperiode 2014-2020 in totaal ongeveer 350 miljard euro 
vertegenwoordigen.

Hoe wij onze controle hebben verricht

II
Wij onderzochten of de Commissie de onderhandelingen over de partnerschapsovereenkomsten en operationele 
programma’s op doeltreffende wijze had gevoerd, zodat de EU-financiering beter gericht is op de prioriteiten van 
de Europa 2020-strategie, de steunmaatregelen wat betreft de investeringsbehoeften en beoogde resultaten beter 
zijn onderbouwd, en de voorwaarden waaraan de prestaties van deze programma’s zouden worden afgemeten naar 
behoren zijn vastgesteld. Onze controle had betrekking op de periode van december 2013 tot december 2015. Onze 
controlewerkzaamheden omvatten:

— een analyse van het tijdsbestek waarin de onderhandelingen zijn gevoerd en een beoordeling van de interne 
procedures van de Commissie voor de onderhandelingen;

— grondige analyse van partnerschapsovereenkomsten en 14 operationele programma’s voor vijf lidstaten (Span-
je, Ierland, Kroatië, Polen en Roemenië). We brachten ook een studiebezoek aan Denemarken;

— interviews met personeel van de Commissie en met ambtenaren in de lidstaten en de permanente vertegen-
woordigingen daarvan in Brussel.

— overleg met deskundigen op het gebied van het regionaal, structuur- en cohesiebeleid van de EU en prestatie-
gericht begroten.
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Wat wij hebben geconstateerd

III
Het Europees Parlement en de Raad namen het wetgevingspakket cohesiebeleid net voor het begin van de pro-
grammeringsperiode 2014-2020 aan. Om de impact van de late aanneming van de verordeningen te temperen, 
begon de Commissie al in 2012 informele onderhandelingen met de lidstaten. Ondanks moeilijkheden heeft de 
Commissie operationele programma’s binnen de in de GB-verordening bepaalde termijnen goedgekeurd en de tijd 
die gemiddeld nodig was om een OP goed te keuren, was vergelijkbaar met die van de voorgaande programmape-
riode. In december 2014 was desondanks slechts 64 % van de OP’s in het kader van de doelstelling „Investeren in 
groei en werkgelegenheid” goedgekeurd, wat met name te wijten is aan de vertraging bij de goedkeuring van het 
wetgevingspakket.

IV
De onderhandelingen tussen de Commissie en de lidstaten verliepen moeizamer dan in de voorgaande perioden. 
De belangrijkste redenen hiervoor waren bijkomende vereisten, zoals ex-antevoorwaarden of de vereiste om een 
explicietere interventielogica vast te stellen, IT-problemen en de behoefte aan meerdere goedkeuringsronden bij 
de Commissie. Bovendien waren er problemen met de kwaliteit van de eerste ontwerpen van programmeringsdo-
cumenten die door de lidstaten werden ingediend.

V
Partnerschapsovereenkomsten zijn een doeltreffend instrument gebleken voor de afscherming van ESI-middelen 
voor thematische doelstellingen en investeringsprioriteiten en ter ondersteuning van de benadrukking van de doel-
stellingen van de Europa 2020-strategie voor groei en werkgelegenheid. Het behalen van de strategische resultaten 
die zijn vastgesteld voor de programmeringsperiode zal buiten de ESIF-uitgaven een aanzienlijke bijdrage vereisen 
uit de nationale begrotingen, alsmede aanvullende regelgevende maatregelen en structurele hervormingen. Hier-
uit blijkt dat de Commissie steeds vaker gebruikmaakt van de programmering van de ESI-fondsen om het algehele 
economische bestuur in de lidstaten te beïnvloeden.

VI
Voor de meeste onderzochte operationele programma’s van de periode 2014-2020 geldt dat de Commissie en de 
lidstaten erin zijn geslaagd programma’s te ontwikkelen met een robuustere interventielogica, d.w.z. het vaststellen 
van de doelen van een steunmaatregel (de specifieke doelstellingen/resultaten), en van de wijze waarop deze naar 
verwachting zullen worden behaald (de vereiste middelen, de te nemen maatregelen en de verwachte output).
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VII
Wij concludeerden dat de manier waarop de operationele programma’s zijn gestructureerd, heeft geleid tot een 
aanzienlijke toename van het aantal prestatie-indicatoren voor output en resultaten die moeten worden gemo-
nitord. In de fondsspecifieke verordeningen zijn verschillende eisen ingevoerd voor de verzameling van en de 
verslaglegging over prestatiegegevens betreffende de output en resultaten en voor het financieel toezicht op de 
investeringen. Er is geen gemeenschappelijke definitie van „output” en „resultaat” en geen geharmoniseerde bena-
dering van de verschillende fondsen wat het gebruik van gemeenschappelijke indicatoren betreft (waarover verslag 
moet worden uitgebracht aan de Commissie). Bovendien kunnen de lidstaten ervoor kiezen aanvullende program-
maspecifieke outputindicatoren vast te stellen en de indicatoren naar regio uit te splitsen.

VIII
Uit onze analyse blijkt dat duizenden prestatie-indicatoren door de lidstaten werden gecreëerd en er veel minder 
gemeenschappelijke indicatoren dan programmaspecifieke indicatoren zijn. Het grote aantal indicatoren zal leiden 
tot extra administratieve lasten, terwijl niet duidelijk is hoe de lidstaten deze gegevens zullen gebruiken. Gezien de 
verschillen in de benadering, met name wat de programmaspecifieke indicatoren betreft, betwijfelen wij ook of een 
zinvolle samenvoeging van de prestatiegegevens mogelijk zal zijn. Positief is echter dat meer en betere prestatiege-
gevens over de output de weg vrij kunnen maken voor een meer prestatiegerichte begroting na 2020.

Onze aanbevelingen

IX
De lidstaten moeten:

— de Commissie voorzien van de financiële informatie die nodig is voor het doeltreffend monitoren van de na-
leving van de vereisten in het kader van de thematische concentratie (met inbegrip van de afwijkingen zoals 
vastgesteld in de EFRO-verordening);

— in geval van programmawijzigingen niet langer gebruikmaken van onnodige programmaspecifieke indicatoren;

— ervoor zorgen dat de relevante gegevens voor het vaststellen van de effecten van de EFRO-steunmaatregelen 
worden verzameld.

X
De Commissie moet:

— ervoor zorgen dat haar wetgevingsvoorstellen in het kader van het cohesiebeleid voor de periode na 2020 op 
tijd worden gepresenteerd voor de afronding van de onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de 
Raad voordat de programmeringsperiode begint;

— ervoor zorgen dat de lidstaten de afscherming van de ESI-middelen voor thematische doelstellingen in acht 
nemen;

— een gemeenschappelijke terminologie vaststellen voor „output” en „resultaat”, en voorstellen doen voor opna-
me daarvan in het Financieel Reglement en ervoor zorgen dat de voorstellen voor de sectorale verordeningen 
deze definities volgen voor de periode na 2020;
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— een analyse uitvoeren van de programmaspecifieke en gemeenschappelijke indicatoren voor output en resulta-
ten van de periode 2014-2020 om vast te stellen welke van deze indicatoren het meest relevant en geschikt zijn 
voor het bepalen van de impact van EU-optreden;

— goede praktijken van de lidstaten verspreiden voor evaluaties die de impact van het EU-optreden het beste 
kunnen bepalen en de lidstaten helpen bij het actualiseren van hun evaluatieplannen die dergelijke goede 
praktijken omvatten;

— de middels de jaarlijkse uitvoeringsverslagen verzamelde gegevens en de resultaten van de ad-hoc-en ex-pos-
tevaluaties gebruiken voor een vergelijkende analyse van de prestaties en, waar van toepassing, om de bench-
marking en het beleidsleren tijdens de periode 2014-2020 te bevorderen; en

— indien van toepassing, het concept van een prestatiebegroting, waarin elke verhoging van middelen wordt 
gekoppeld aan een toename van outputs of andere resultaten, toepassen op de financiering van het optreden 
op het gebied van het cohesiebeleid voor de periode na 2020. In dit verband moet de Commissie gebruikmaken 
van de gegevens over de daadwerkelijke kosten per eenheid die zijn vastgesteld tijdens de periode 2014-2020.
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 1 EU-financiering uit het EFRO, het ESF en het CF in de programmeringsperioden 2007-
2013 en 2014-2020, met inbegrip van de ETS en het YEI

Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie, Infoview, juni 2016.

Het cohesiebeleid is het belangrijkste 
investeringsbeleid van de EU

01 
Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) en het Cohesiefonds (CF) zijn de financieringsmechanismen waarmee 
het EU-cohesiebeleid wordt uitgevoerd. Samen met het Europees Landbouw-
fonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het Europees Fonds voor maritie-
me zaken en visserij (EFMZV) vormen deze fondsen de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF).

02 
Het cohesiebeleid is het belangrijkste investeringsbeleid van de EU voor de on-
dersteuning van het scheppen van werkgelegenheid, het concurrentievermogen 
van bedrijven, economische groei, duurzame ontwikkeling en de verbetering 
van de levenskwaliteit van burgers. In de programmeringsperiode 2014-2020 
bedraagt de totale toewijzing uit de EU-begroting voor het EFRO, het ESF en het 
CF 349,4 miljard EUR, tegenover 346,5 miljard EUR in de programmeringsperiode 
2007-20131 (zie figuur 1).

1 Berekening van de ERK op 
basis van de gegevens van de 
Commissie over de 
goedgekeurde OP’s voor de 
programmeringsperioden 
2007-2013 en 2014-2020, 
Infoview, juni 2016.
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Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie, Infoview, juni 2016.

EU-financiering uit het EFRO, het ESF en het CF in de programmeringsperiode 2014-
2020 per lidstaat (in miljard EUR)

03 
Polen (76,8 miljard EUR), Italië (31,1 miljard EUR) en Spanje (27,0 miljard EUR) zijn 
de lidstaten met de hoogste toewijzing van EU-middelen voor het EFRO, het ESF 
en het CF tijdens de programmeringsperiode 2014-2020 (zie figuur 2).
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Regelgevende bepalingen die bijdragen tot een 
grotere nadruk op prestaties in het cohesiebeleid in de 
periode 2014-2020

04 
Het programmeren van fondsen is een cruciale eerste stap in de uitvoering 
van programma’s, aangezien hierbij in hoge mate wordt bepaald aan welke 
gebieden de EU- en nationale middelen zullen worden toegewezen tijdens de 
programmeringsperiode.

05 
Voor de programmeringsperiode 2014-2020 is een aantal nieuwe regelgevende 
bepalingen ingevoerd waarmee moet worden ingespeeld op deze verwachtin-
gen, zoals:

— een concentratie van de uitgaven voor cohesie op thematische doelstellingen 
en investeringsprioriteiten die zijn ontleend aan de Europa 2020-strategie;

— een gestructureerder gebruik van interventielogica tijdens de programme-
ring, te beginnen met de vaststelling van investeringsbehoeften en de speci-
ficatie van de beoogde resultaten op de lange termijn;

— een samenhangender en uitgebreider gebruik van prestatie-indicatoren om 
de geboekte vooruitgang in de richting van deze resultaten te meten;

— de herinvoering van een verplichte prestatiereserve (die eerder verplicht was 
tijdens de periode 2000-2006 en vrijwillig was tijdens de periode 2007-20132) 
van EU-middelen die alleen worden vrijgegeven wanneer de indicatoren 
specifieke, vooraf vastgestelde mijlpalen hebben bereikt; en

— de ex-antevoorwaarden die vereisen dat een lidstaat aan bepaalde voor-
waarden voldoet (onder meer in verband met de omzetting en doeltreffende 
uitvoering van de EU-wetgeving en met het bestaan van beleids-/strategi-
sche kaders) op de gebieden waarop investeringen worden gedaan uit de 
ESI-fondsen. Er moet worden gewezen op het feit dat de lidstaten medefi-
nanciering uit de ESI-fondsen kunnen ontvangen voordat er aan de ex-an-
tevoorwaarden is voldaan. Als niet aan de ex-antevoorwaarden is voldaan, 
kan de Commissie besluiten om de tussentijdse betalingen gedeeltelijk of 
helemaal op te schorten.

06 
In bijlage I worden al deze belangrijke bepalingen voor de programmeringsperi-
ode 2014-2020 vergeleken met de overeenkomstige bepalingen van de perioden 
2000-2006 en 2007-2013. De aspecten in verband met het vaststellen van de 
ex-antevoorwaarden, de specificatie van de prestatie-indicatoren en de regelin-
gen met betrekking tot de prestatiereserve zullen in een tweede verslag worden 
behandeld (zie paragraaf 28).

2 De artikelen 23 en 50 van 
Verordening (EG) 
nr. 1083/2006 van de Raad van 
11 juli 2006 houdende 
algemene bepalingen inzake 
het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds en het 
Cohesiefonds en tot intrekking 
van Verordening (EG) 
nr. 1260/1999 (PB L 210 van 
31.7.2006, blz. 25).
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Goedkeuring van het rechtskader voor het 
cohesiebeleid voor de periode 2014-2020 – de 
belangrijkste stappen

Voorbereiding van het wetgevingsvoorstel van de Commissie

07 
In 2010 nam de Europese Raad de Europa 2020-strategie aan, die erop is gericht 
Europa te helpen sterker uit de crisis te komen en de EU-economie voor te be-
reiden op het volgende decennium. In de strategie zijn de belangrijkste priori-
teiten voor groei vastgesteld alsmede kerndoelen die voor 2020 moeten worden 
behaald (zie bijlage II).

08 
In 2010 voerde de Commissie effectbeoordelingen uit voor haar wetgevings-
voorstel voor de verordening gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening), 
waarin de algemene gemeenschappelijke bepalingen voor alle ESI-fondsen zijn 
opgenomen3. In dit voorstel, dat in oktober 2011 werd gepubliceerd, werd aan-
bevolen gebruik te maken van ex-antevoorwaarden, een prestatie-evaluatie, een 
prestatiereserve en een versterkte macrobudgettaire conditionaliteit.

09 
Tot slot ontwikkelde de Commissie in 2012 standpuntnota’s voor elke lidstaat. 
Deze werden in het najaar van 2012 naar de bevoegde nationale autoriteiten 
gestuurd voordat zij werden gepresenteerd door hoge ambtenaren van de 
Commissie. De stellingnamen bevatten de analyse door de Commissie van de 
belangrijkste uitdagingen voor elke lidstaat, evenals de geboekte vooruitgang 
met betrekking tot het behalen van de Europa 2020-doelstellingen en het stand-
punt van de Commissie over de meest relevante prioriteiten voor financiering. 
De standpuntnota’s bevatten bovendien verwijzingen naar de landspecifieke 
aanbevelingen (LSA’s) en het Europees semester. Deze werkdocumenten van de 
diensten van de Commissie vormen zodoende de basis voor de onderhandelin-
gen van de Commissie met de lidstaten.

3 SEC(2011) 1141 definitief van 
6 oktober 2011, 
„Effectbeoordeling”.
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Onderhandelingen over het wetgevingspakket op het gebied 
van het cohesiebeleid tussen de Commissie, het Europees 
Parlement en de Raad

Het wetgevingspakket op cohesiegebied is nauw verbonden met 
het meerjarig financieel kader

10 
De besprekingen in het Europees Parlement en de Raad over het wetgevingspak-
ket cohesiebeleid hielden nauw verband met de besprekingen over het meerja-
rig financieel kader (MFK)4, waarin het totale bedrag aan EU-financiering wordt 
bepaald dat beschikbaar is tijdens de programmeringsperiode. Dit MFK was het 
eerste dat volgens de bepalingen van het Verdrag van Lissabon werd aange-
nomen. Dat betekent dat de Raad de MFK-verordening volgens een bijzondere 
wetgevingsprocedure en na goedkeuring van het Europees Parlement met een-
parigheid van stemmen vaststelt. De Commissie deed haar MFK-voorstel voor de 
periode 2014-2020 in juni 2011. Het MFK werd pas in december 2013 aangenomen 
door de Raad en het Europees Parlement5.

Bevoegdheden van het Europees Parlement uitgebreid door 
gebruikmaking van de gewone wetgevingsprocedure

11 
Met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) werden 
de bevoegdheden van het Europees Parlement uitgebreid door de gewone 
wetgevingsprocedure (medebeslissing) toe te passen op het volledige wetge-
vingspakket cohesiebeleid6. De Commissie deed haar voorstel voor het wetge-
vingspakket op het gebied van het cohesiebeleid in oktober 2011. Het Parlement 
en de Raad speelden voor het eerst een gelijke rol in de onderhandelingen over 
de algemene bepalingen van de structuurfondsen, in overeenstemming met de 
in het VWEU aangebrachte veranderingen. In de voorafgaande programmerings-
periode was de medebeslissingsprocedure alleen van toepassing op de fonds-
specifieke regels. Dat betekende in de praktijk dat zowel het Europees Parlement 
als de Raad advies kon uitbrengen over alle voorstellen van de Commissie en dat 
de Commissie, het Parlement en de Raad tot een gemeenschappelijk standpunt 
moesten komen. De onderhandelingen gingen in juli 2012 van start onder het 
Cypriotische voorzitterschap. In totaal vonden 73 vergaderingen plaats tussen de 
drie instellingen, met inbegrip van zeven vergaderingen waarbij de commissaris 
aanwezig was, alleen voor de GB-verordening.

12 
De GB-verordening en de fondsspecifieke verordeningen voor de vijf ESI-fond-
sen7 werden op 17 december 2013 door de Raad aangenomen. De secundaire 
wetgeving, d.w.z. de uitvoerings- en gedelegeerde handelingen, werden vervol-
gens in januari 2016 aangenomen8 (zie figuur 3).

4 COM(2011) 398 definitief van 
29 juni 2011 „Voorstel voor een 
verordening van de Raad tot 
bepaling van het meerjarig 
financieel kader voor de jaren 
2014-2020”.

5 Verordening (EU, Euratom) 
nr. 1311/2013 van de Raad van 
2 december 2013 tot 
vaststelling van het meerjarig 
financieel kader voor de jaren 
2014-2020 (PB L 347 van 
20.12.2013, blz. 884).

6 Artikel 177 VWEU.

7 Verordening (EU) nr. 1300/2013 
van het Europees Parlement 
en de Raad van 17 december 
2013 inzake het Cohesiefonds 
en tot intrekking van 
Verordening (EG) 
nr. 1084/2006 van de Raad (PB 
L 347 van 20.12.2013, blz. 281); 
Verordening (EU) nr. 1301/2013 
van het Europees Parlement 
en de Raad van 17 december 
2013 betreffende het Europees 
Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling en specifieke 
bepalingen met betrekking 
tot de doelstelling „Investeren 
in groei en werkgelegenheid”, 
en tot intrekking van 
Verordening (EG) 
nr. 1080/2006 (PB L 347 van 
20.12.2013, blz. 289); 
Verordening (EU) nr. 1304/2013 
van het Europees Parlement 
en van de Raad van 
17 december 2013 betreffende 
het Europees Sociaal Fonds en 
tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 1081/2006 van de Raad 
(PB L 347 van 20.12.2013, 
blz. 470); Verordening (EU) 
nr. 1305/2013 van het 
Europees Parlement en de 
Raad van 17 december 2013 
inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit 
het Europees Landbouwfonds 
voor plattelandsontwikkeling 
(Elfpo) en tot intrekking van 
Verordening (EG) 
nr. 1698/2005 van de Raad (PB 
L 347 van 20.12.2013, blz. 487); 
en Verordening (EU) 
nr. 508/2014 van het Europees 
Parlement en de Raad van 
15 mei 2014 inzake het 
Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij en 
tot intrekking van de 
Verordeningen (EG) 
nr. 2328/2003, (EG) 
nr. 861/2006, (EG) 
nr. 1198/2006 en (EG) 
nr. 791/2007 van de Raad en 
Verordening (EU) nr. 1255/2011 
van het Europees Parlement 
en de Raad (PB L 149 van 
20.5.2014, blz. 1).
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Programmering van het cohesiebeleid voor de periode 
2014-2020

Belangrijkste bouwstenen van het programmeringsproces: 
Gemeenschappelijk strategisch kader, thematische 
doelstellingen, partnerschapsovereenkomsten en 
operationele programma’s

13 
De GB-verordening bevat de belangrijkste bepalingen met betrekking tot de 
programmering van de doelstellingen en bijbehorende uitgaven voor het cohe-
siebeleid voor de periode 2014-2020. Dit omvat met name de onderhandelingen 
over partnerschappen en operationele programma’s tussen de Commissie en de 
lidstaten op basis van een gemeenschappelijk strategisch kader en vooraf vast-
gestelde thematische doelstellingen.

Gemeenschappelijk strategisch kader

14 
Het gemeenschappelijk strategisch kader (GSK) voorziet in de strategische 
grondbeginselen op EU-niveau voor de coördinatie van het gebruik van de 
ESI-fondsen met andere Unie-instrumenten en -beleidsmaatregelen voor de 
gehele programmeringsperiode, rekening houdend met de beleidsdoelstellin-
gen, kerndoelen en vlaggenschipinitiatieven van de Europa 2020-strategie9 (zie 
bijlage II). In de periode 2007-2013 bestonden er verschillende reeksen strategi-
sche grondbeginselen voor cohesiebeleid, plattelandsontwikkeling en visserij- en 
maritiem beleid naast elkaar.

Thematische doelstellingen

15 
In de GB-verordening10 wordt er voor de periode 2014-2020 meer gebruikge-
maakt van de interventielogica, die ervoor moet zorgen dat de middelen worden 
geconcentreerd op elf thematische doelstellingen (TD’s) (zie bijlage II). Deze TD’s 
zullen naar verwachting bijdragen tot de verwezenlijking van de prioriteiten van 
de Europa 2020-strategie, d.w.z. slimme, duurzame en inclusieve groei. De TD’s 
zijn doelstellingen op hoog niveau, zonder verbonden streefdoelen, mijlpalen 
en indicatoren. De reikwijdte van de TD’s gaat verder dan de prioritaire gebieden 
van de Europa 2020-strategie en de kerndoelen van deze strategie11.

8 De laatste verordening was de 
Gedelegeerde Verordening 
(EU) nr. 2016/568 van de 
Commissie van 29 januari 2016 
tot aanvulling van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 
van het Europees Parlement 
en de Raad met betrekking tot 
de voorwaarden en 
procedures om te bepalen of 
oninbare bedragen door de 
lidstaten terugbetaald moeten 
worden in het kader van het 
Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds, het 
Cohesiefonds en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken 
en visserij (PB L 97 van 
13.4.2016, blz. 1).

9 Artikel 10 van Verordening 
(EU) nr. 1303/2013 van het 
Europees Parlement en de 
Raad van 17 december 2013 
houdende 
gemeenschappelijke 
bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds, het 
Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling en 
het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij en 
algemene bepalingen inzake 
het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds, het 
Cohesiefonds en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken 
en visserij, en tot intrekking 
van Verordening (EG) 
nr. 1083/2006 van de Raad (PB 
L 347 van 20.12.2013, blz. 320).

10 Artikel 9 van Verordening (EU) 
nr. 1303/2013.

11 Jaarverslag van de 
Rekenkamer over de 
uitvoering van de begroting 
over het begrotingsjaar 2014, 
paragraaf 3.24 (PB C 373 van 
10.11.2015).
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16 
In de fondsspecifieke wetgeving voor het EFRO, ESF en CF worden ook de inves-
teringsprioriteiten vastgesteld12 die verband houden met de TD’s. Bovendien is er 
een aantal wettelijke vereisten voor de toewijzing van middelen (zie tekstvak 1 
en bijlage II). Binnen dit kader moet elke lidstaat de nationale of regionale inves-
teringsbehoeften identificeren en de ESI-fondsen gebruiken om de investerings-
behoeften te financieren die zich het best lenen voor het behalen, of het leveren 
van een aanzienlijke bijdrage daartoe, van de Europa 2020-doelstellingen.

17 
Het prioriteren van de middelen moet allereerst plaatsvinden op het niveau 
van de partnerschapsovereenkomsten en vervolgens op het niveau van de 
operationele programma’s. Dit heeft gevolgen voor het ontwerp van de steun-
maatregelen wat betreft de specifieke doelstellingen die haalbaar moeten 
zijn binnen de uitvoeringsperiode en de streefwaarden van de bijbehorende 
prestatie-indicatoren.

Thematische concentratie – overzicht van de belangrijkste wettelijke vereisten

Ten eerste is de reikwijdte van de steun die uit elk fonds kan worden verleend, vastgesteld in de fondsspeci-
fieke verordeningen: het EFRO kan steun verlenen aan de TD’s 1-11, het ESF aan de TD’s 8-11 en het CF aan de 
TD’s 4-7 en 1113.

Bovendien moet binnen het EFRO een vast percentage (van 50 tot 80 %) van de totale middelen in minder 
ontwikkelde, overgangs- en meer ontwikkelde regio’s worden toegewezen aan de TD’s 1-414. Daarnaast moet 
de minimale toewijzing aan TD4 tussen de 12 en 20 % van de totale EFRO-toewijzing bedragen, afhankelijk 
van het soort regio15.

In het kader van het ESF moet ten minste 20 % van de totale aan een lidstaat toegewezen begroting worden 
toegewezen aan TD916 en moet op programmaniveau 60 tot 80 % van de middelen worden toegewezen aan 
maximaal vijf investeringsprioriteiten17.

Naast deze fondsspecifieke vereisten met betrekking tot de thematische concentratie kan de reikwijdte van 
de steun worden geconcentreerd op de gebieden die van strategisch belang zijn. De lidstaten en regio’s die 
middelen hadden toegewezen aan TD1 moesten bijvoorbeeld eveneens strategieën voor slimme specialisatie 
ontwikkelen, d.w.z. zij moesten een beperkt aantal slimme-specialisatiegebieden met groeipotentieel aanwij-
zen. In de slimme-specialisatiestrategieën moet worden uitgelegd hoe de lidstaten en regio’s een concurren-
tievoordeel willen creëren voor ondernemingen in hun land/regio. Deze vereiste maakt deel uit van ex-ante-
voorwaarde 1.118.

13 Artikel 5 van Verordening (EU) nr. 1301/2013; artikel 3 van Verordening (EU) nr. 1304/2013; en artikel 4 van Verordening (EU) nr. 1300/2013.

14 Artikel 4 van Verordening (EU) nr. 1301/2013.

15 Artikel 4 van Verordening (EU) nr. 1301/2013.

16 Artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1304/2013.

17 Artikel 4, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1304/2013.

18 Verordening (EU) nr. 1303/2013, bijlage XI, ex-antevoorwaarde 1.1: „Het bestaan van een nationale of regionale strategie voor slimme specialisatie 
in overeenstemming met het nationale hervormingsprogramma”.
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12 Artikel 5 van Verordening (EU) 
nr. 1301/2013; artikel 3 van 
Verordening (EU) 
nr. 1304/2013; en artikel 4 van 
Verordening (EU) 
nr. 1300/2013.
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Partnerschapsovereenkomsten

18 
De partnerschapsovereenkomsten (PA’s) zijn nationale investeringsplannen die 
worden opgesteld in overeenstemming met de leidende beginselen van het 
GSK. Ze beslaan de gehele programmeringsperiode en omvatten alle vijf de 
ESI-fondsen. Er wordt één PA per lidstaat voorbereid op basis van de nationale 
hervormingsprogramma’s, waarin het beleid en de maatregelen van het land 
zijn vastgesteld om de groei en werkgelegenheid te ondersteunen en de Europa 
2020-doelstellingen te behalen, evenals de meest recente relevante GSK’s en 
relevante aanbevelingen van de Raad.

19 
De inhoud van de PA’s wordt vastgesteld in de GB-verordening19 en de Commissie 
heeft aanvullende richtsnoeren gepubliceerd over de specifieke informatie waar-
in moet worden voorzien in de PA’s20 (zie tekstvak 2). Belangrijke onderdelen van 
de PA’s worden goedgekeurd door de Commissie.

19 Artikel 15, leden 1 en 2, van 
Verordening (EU) 
nr. 1303/2013.

20 Guidance Fiche, nr. 1a, 
partnerschapsovereenkomst, 
versie 1, april 2013, en het 
ontwerpmodel en de 
richtsnoeren inzake de inhoud 
van de 
partnerschapsovereenkomst.

Partnerschapsovereenkomsten

PA’s omvatten alle ESI-fondsen en zetten de doelstellingen en TD’s uiteen die door de lidstaat worden nage-
streefd en bieden zodoende een overzicht van de informatie die verder wordt uitgewerkt in de afzonderlijke 
OP’s.

De Commissie moet informatie goedkeuren over: de ontwikkelingsbehoeften van de lidstaat; geselecteerde 
TD’s; een indicatieve toewijzing van EU-steun; een lijst van OP’s voor de lidstaat; een beschrijving van de insti-
tutionele regelingen; lijsten van partners en het partnerschapsprincipe, een beoordeling van de administra-
tieve capaciteit; een samenvatting van ex-ante-evaluaties; informatie over ex-anteverificaties van de naleving 
van de voorschriften voor additionaliteit; een samenvatting van de beoordeling van de ex-antevoorwaarden; 
een methodologie en mechanismen om te zorgen voor het functioneren van het prestatiekader en toewijzing 
van de prestatiereserve; en een samenvatting van de in de programma’s geplande maatregelen om de admi-
nistratieve lasten te verminderen.
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Operationele programma’s

20 
Ook tijdens de periode 2014-2020 worden de drie ESI-fondsen voor het cohe-
siebeleid (EFRO, CF en ESF) ten uitvoer gelegd door middel van OP’s. In een 
OP zet een lidstaat de investeringsprioriteiten en specifieke doelstellingen van 
steunmaatregelen uiteen (die de gehele programmeringsperiode beslaan) om 
de streefcijfers van de geselecteerde thematische doelstellingen te behalen, 
en wordt beschreven hoe de financiering (Europese en nationale publieke en 
private medefinanciering) zal worden gebruikt tijdens de periode om projecten 
te financieren. De OP’s worden door de lidstaten opgesteld in overeenstemming 
met het GSK en de PA. Elk OP wordt opgebouwd op basis van prioritaire assen 
(zie tekstvak 3).

Operationele programma’s

Binnen elk OP worden de informatie over de geselecteerde thematische doelstellingen die hiermee worden 
nagestreefd met ondersteuning uit de ESI-fondsen, en de relevante investeringsprioriteiten gepresenteerd op 
het niveau van de prioritaire as. Elke prioritaire as kan verband houden met meer dan één thematische doel-
stelling. Elk OP bestaat uit een aantal prioritaire assen.

De OP’s zijn ontworpen in de vorm van een matrix. Dat betekent dat zij de prestaties en financiële informa-
tie presenteren aan de hand van twee hoofdparameters, namelijk prioritaire assen die door de afzonderlijke 
lidstaten zijn vastgesteld en de geselecteerde investeringsprioriteiten die zijn vastgesteld in de fondsspecifie-
ke verordeningen. Deze informatie wordt ook uitgesplitst naar regiocategorieën, zoals minder ontwikkelde, 
overgangs-, ultraperifere en meer ontwikkelde regio’s, en per fonds.

Als algemene regel geldt dat in de programma’s prioritaire assen moeten worden vastgesteld die slechts 
betrekking hebben op één fonds (d.w.z. op het EFRO, ESF of CF) en op slechts één thematische doelstelling en 
één enkele regiocategorie. Er kunnen echter ook prioritaire assen worden vastgesteld die betrekking hebben 
op meer dan één fonds en op meer dan één regiocategorie, of prioritaire assen die investeringsprioriteiten 
van verschillende thematische doelstellingen combineren21.

21 Artikel 96 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en afdeling II van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 288/2014 van de Commissie tot vaststelling van 
voorschriften overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1303/2013 houdende bepalingen betreffende het model voor operationele programma’s in 
het kader van de doelstelling „investeren in groei en werkgelegenheid”, en overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen voor steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling ter verwezenlijking van 
de doelstelling „Europese territoriale samenwerking” betreffende het model voor samenwerkingsprogramma’s in het kader van de doelstelling 
„Europese territoriale samenwerking” (PB L 87 van 22.3.2014, blz. 1).
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21 
In 2014 nam de Commissie een uitvoeringsverordening aan inzake het model van 
de OP’s dat bepaalt op welke wijze de inhoud van de OP’s wordt gepresenteerd22. 
Een OP moet worden goedgekeurd door de Commissie voordat er betalingen uit 
de EU-begroting mogen worden verricht.

22 Verordening (EU) nr. 288/2014.

Ta
be

l 1 Aantal goedgekeurde OP’s: vergelijking tussen de perioden 2007-2013 en 2014-20201

Programmeringsperioden

2014-2020 2007-2013

EFRO- en CF-OP’s 124 249

ESF-OP’s 95 118

OP’s voor ETS 76 73

Meerfondsen-OP’s 92 n.v.t.

Totaal 387 440

1 De tabel is exclusief de IPA- en FEAD-OP’s, die niet worden goedgekeurd krachtens de GB-verordening.

Bron: Gegevens van de Commissie van Infoview en SFC2007, aangepast door de ERK.

22 
De Commissie voerde tijdens de periode 2014-2020 onderhandelingen over 387 
OP’s, tegenover 440 OP’s in de voorgaande periode. Het directoraat-generaal 
Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling was verantwoordelijk voor 281 OP’s. Het 
directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie was ver-
antwoordelijk voor 106 ESF-OP’s.
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Prestatie-indicatoren voor output en resultaten

23 
De uitvoering van maatregelen op het niveau van de prioritaire assen van de 
OP’s wordt gemonitord en gemeten aan de hand van prestatie-indicatoren voor 
output en resultaten.

— De uitvoering van de maatregelen waarin is voorzien in het kader van de 
investeringsprioriteiten van de OP’s moet worden gemeten aan de hand van 
outputindicatoren. In de verordeningen voor elk fonds zijn gemeenschappe-
lijke outputindicatoren vastgesteld23. Bovendien kunnen aanvullende pro-
grammaspecifieke outputindicatoren worden vastgesteld door de lidstaat.

— De verwezenlijking van de specifieke doelstellingen van de OP’s moet wor-
den gemeten aan de hand van resultaatindicatoren24. Er zijn programmaspe-
cifieke resultaatindicatoren en daarnaast, voor het ESF, gemeenschappelijke 
resultaatindicatoren.

24 
Sinds het begin van de periode 2014-2020 heeft de Commissie de informatie over 
de prestaties waarover door de lidstaten verslag werd uitgebracht, openbaar 
gemaakt op haar ESIF-opendataplatform25.

25 
In bijlage III wordt getoond hoe de output- en resultaatindicatoren verband 
houden met de thematische doelstellingen, investeringsprioriteiten en specifieke 
doelstellingen.

Procedurele bepalingen in verband met de goedkeuring van 
partnerschapsovereenkomsten en operationele programma’s

26 
In de GB-verordening worden ook de verantwoordelijkheden uiteengezet van 
de Commissie en de lidstaten in het proces van voorbereiding en goedkeuring 
van de PA’s en OP’s. Beide documenten worden opgesteld door de lidstaten in 
overleg met de Commissie en in samenwerking met partners (zoals overheden, 
economische en sociale partners en non-gouvernementele organisaties)26. Dit 
moet plaatsvinden volgens transparante procedures en in overeenstemming zijn 
met het institutionele en rechtskader van de lidstaten.

23 Bijlage I bij de Verordeningen 
(EU) nrs. 1301/2013, 
1304/2013 en 1300/2013.

24 Artikel 96, lid 2, onder b), punt 
ii), van Verordening (EU) 
nr. 1303/2013.

25 Opendataportaal voor 
ESI-fondsen (https://
cohesiondata.ec.europa.eu/).

26 Artikel 5 van Verordening (EU) 
nr. 1303/2013.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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27 
Met deze controle onderzochten wij of de Commissie op doeltreffende wijze 
onderhandelingen had gevoerd met de lidstaten over de partnerschapsovereen-
komsten (PA’s) en operationele programma’s (OP’s) voor het cohesiebeleid voor 
de periode 2014-2020, zodat de EU-financiering op doeltreffender wijze gericht 
is op de prioriteiten van de Europa 2020-strategie, de steunmaatregelen wat be-
treft de investeringsbehoeften en de beoogde resultaten beter zijn onderbouwd, 
en de voorwaarden aan de hand waarvan de prestaties van deze programma’s 
zouden worden gemeten, naar behoren waren vastgesteld. In het bijzonder 
beoordeelden we of:

— de Commissie de onderhandelingen met de lidstaten over de PA’s en OP’s zo 
snel mogelijk en binnen de wettelijke termijnen had afgerond;

— de Commissie erin was geslaagd de uitgaven voor cohesie af te stemmen op 
de Europa 2020-strategie bij haar onderhandelingen over PA’s;

— duidelijk uit de OP’s bleek welke investeringsbehoeften nog moesten worden 
aangepakt en wat de beoogde resultaten van de geplande steunmaatregelen 
waren; en

— de regelingen voor financieel toezicht en de prestatie-indicatoren voor out-
put en resultaten een kosteneffectieve monitoring mogelijk maakten van de 
uitgavenprioriteiten en de resultaten, en een solide basis boden voor betere 
op prestaties gebaseerde regelingen voor de toewijzing van middelen voor 
de programmeringsperiode na 2020.

28 
Dit is het eerste van twee verslagen over de door de Commissie gevoerde on-
derhandelingen over de PA’s en OP’s voor de periode 2014-2020. In het tweede 
verslag zal de nadruk liggen op het vaststellen van de ex-antevoorwaarden, de 
specificatie van de prestatie-indicatoren en de regelingen met betrekking tot de 
prestatiereserve.

29 
Onze controlewerkzaamheden voor het onderhavige verslag bestonden uit:

— een analyse van het tijdsbestek waarin de onderhandelingen over het 
wetgevingspakket op het gebied van het cohesiebeleid, de PA’s en de OP’s 
plaatsvonden;

— een beoordeling van de interne procedures van de Commissie voor het on-
derhandelen over en de goedkeuring van de PA’s en OP’s;

— een diepgaande analyse van vijf PA’s en 14 EFRO- en ESF-OP’s van vijf lid-
staten (Spanje, Ierland, Kroatië, Polen en Roemenië) met betrekking tot de 
thematische concentratie van de uitgaven, de verwoording van de interven-
tielogica en de geschiktheid van de prestatie-indicatoren voor resultaten en 
output. We brachten ook een studiebezoek aan Denemarken in verband met 
twee OP’s;
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— een beoordeling van de onderhandelingsdocumenten van de Commissie en 
de ondersteunende documenten van de lidstaten voor de voorbereiding van 
de PA’s en OP’s in onze steekproef;

— interviews met meer dan vijftig personeelsleden die betrokken waren bij de 
onderhandelingen bij directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwik-
keling en directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie 
en met meer dan veertig ambtenaren in de lidstaten en op hun permanente 
vertegenwoordigingen in Brussel;

— raadplegingen van deskundigen op het gebied van het regionaal, structuur- 
en cohesiebeleid van de Europese Unie en prestatiegerichte budgettering, 
evenals van nationale deskundigen en vertegenwoordigers van de perma-
nente vertegenwoordigingen van de lidstaten bij de EU.

30 
Onze analyse is gericht op de thematische doelstellingen 1 „Versterking van 
onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie” (TD1) en 8 „Bevordering 
van duurzame en kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid en ondersteuning 
van arbeidsmobiliteit” (TD8). Deze twee thematische doelstellingen werden in 
de eerste plaats geselecteerd omdat zij goed zijn voor het grootste deel van de 
financiële toewijzing voor het EFRO (TD1) en het ESF (TD8) voor alle lidstaten.

31 
We hielden ook rekening met het verslag van de Commissie over de resultaten 
van de onderhandelingen over de PA’s en OP’s, dat een algemeen overzicht bood 
van de belangrijkste kwesties (zoals de bijdrage van de ESI-fondsen aan de groei-
strategie van de EU, het investeringsplan en de prioriteiten van de Commissie 
voor het volgende decennium) voor elke lidstaat in december 201527.

32 
Deze controle bestreek de periode van december 2013 tot december 2015, toen 
het laatste OP voor de periode 2014-2020 werd aangenomen.

27 COM (2015) 639 final van 
14 december 2015 – 
„Investeren in banen en 
groei – naar een optimale 
inzet van de Europese 
structuur- en 
investeringsfondsen”, en met 
name bijlage II.
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De Commissie hield vertragingen bij de 
onderhandelingen over 
partnerschapsovereenkomsten en operationele 
programma’s onder controle

33 
We analyseerden de tijd die de goedkeuring van het wetgevingspakket cohesie-
beleid, de partnerschapsovereenkomsten (PA’s) en de operationele programma’s 
(OP’s) voor de programmeringsperiode 2014-2020 in beslag nam en vergeleken 
deze tijd met de duur van de onderhandelingen tijdens de voorgaande periode. 
We evalueerden bovendien de voorbereidende werkzaamheden van de Commis-
sie en haar interne procedures voor de onderhandelingen. Daarnaast probeerden 
we de belangrijkste factoren te identificeren die bijdroegen tot de vertragingen 
bij de afronding van de onderhandelingen.

Het Europees Parlement en de Raad keurden het 
wetgevingspakket cohesiebeleid laat in 2013 goed

34 
De Commissie moet de onderhandelingen met de lidstaten over PA’s en OP’s 
zodanig voorbereiden en voeren dat het mogelijk wordt deze binnen de wettelij-
ke termijnen en zo snel mogelijk goed te keuren. De onderhandelingen over PA’s 
en OP’s kunnen pas formeel van start gaan nadat het rechtskader is goedgekeurd 
door het Europees Parlement en de Raad. De uiterste termijn voor de indiening 
van alle PA’s was april 201428. De lidstaten moesten bovendien alle OP’s binnen 
drie maanden na de indiening van hun PA indienen29.

35 
Het Europees Parlement en de Raad stelden in december 2013 het wetgevings-
pakket cohesiebeleid vast, d.w.z. net voor het begin van de programmeringsperi-
ode 2014-2020 (zie ook paragraaf 13). Dit betekent een vertraging van vijf maan-
den ten opzichte van de periode 2007-2013, waarvoor de rechtsgrondslag in juli 
2006 werd goedgekeurd.

28 Artikel 14 van Verordening 
(EU) nr. 1303/2013.

29 Artikel 26, lid 4, van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 
betreffende de OP’s in het 
kader van de doelstelling 
„Investeren in groei en 
werkgelegenheid”. Voor 
programma’s in het kader van 
de doelstelling „Europese 
territoriale samenwerking” is 
de uiterste termijn negen 
maanden na de 
inwerkingtreding van de 
GB-verordening.
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1 Van het oorspronkelijke voorstel tot de goedkeuring;

2  Goedkeuring van de uitvoeringsverordeningen (tot november 2016 werden acht verordeningen goedgekeurd). In uitvoeringsverordeningen 
worden de voorwaarden vastgesteld voor de uitvoering van juridisch bindende handelingen. De Commissie keurde deze verordeningen 
goed volgens de „comitéprocedure”, d.w.z. met ondersteuning van de comités van vertegenwoordigers van de EU-landen;

3  Goedkeuring van de gedelegeerde verordeningen (tot november 2016 werden negen verordeningen goedgekeurd). Gedelegeerde hande-
lingen zijn „niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking […] ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen 
van de wetgevingshandeling” (artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie);

4 Periode van de indiening van de eerste PA/het eerste OP tot de goedkeuring van de laatste PA/het laatste OP.

Bron: ERK.

Rechtskader voor de onderhandelingen over PA’s en OP’s en richtsnoeren van de 
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36 
De Commissie presenteerde haar wetgevingsvoorstel drie maanden later dan 
in de voorgaande periode (d.w.z. oktober 2011, tegenover juli 2004). Daarnaast 
duurde het onderhandelingsproces tussen de Raad en het Europees Parlement 
tweeënhalve maand langer (803 tegenover 727 dagen). Er was meer tijd nodig 
om tot een overeenkomst te komen, doordat er moest worden gewacht op de 
goedkeuring van het Financieel Reglement30 (vastgesteld in oktober 2012) en 
van het MFK (vastgesteld in december 2013) en omdat het Europees Parlement 
voor de periode 2014-2020 verhoudingsgewijs meer bevoegdheden had (zie 
paragraaf 11).

37 
De Commissie moest vervolgens de secundaire wetgeving aannemen, d.w.z. in 
totaal 17 uitvoerings- en gedelegeerde handelingen (zie paragraaf 13). De gelei-
delijke goedkeuring van het rechtskader werd in januari 2016 afgerond, d.w.z. 
tegelijkertijd met de goedkeuring van de OP’s door de Commissie (zie figuur 3). 
Een eerste reeks van drie uitvoeringshandelingen31 en vier gedelegeerde hande-
lingen32 werd in maart 2014 goedgekeurd en een tweede reeks van vier uitvoe-
ringshandelingen33 werd in januari 2015 goedgekeurd.

De Commissie benaderde de onderhandelingen over de 
partnerschapsovereenkomsten en operationele programma’s 
proactief

38 
De benadering door de Commissie van de onderhandelingen moet voor alle 
verschillende fondsen en directoraten-generaal consistent zijn en zij moet de 
lidstaten tijdig voorzien van alle relevante informatie en ondersteuning die zij 
nodig hebben bij de voorbereiding van hun programmeringsdocumenten (in de 
vorm van richtsnoeren, opleidingen of informele communicatie).

30 Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad van 
25 oktober 2012 tot 
vaststelling van de financiële 
regels van toepassing op de 
algemene begroting van de 
Unie en tot intrekking van 
Verordening (EG, Euratom) 
nr. 1605/2002 (PB L 298 van 
26.10.2012, blz. 1).

31 1) Verordening (EU) 
nr. 288/2014 van de 
Commissie; 2) 
Uitvoeringsverordening (EU) 
nr. 184/2014 van de Commissie 
van 25 februari 2014 tot 
vaststelling krachtens 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 
[…] van de voorwaarden voor 
het systeem voor 
elektronische 
gegevensuitwisseling tussen 
de lidstaten en de Commissie 
en tot vaststelling krachtens 
Verordening (EU) nr. 1299/2013 
van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende 
specifieke bepalingen voor 
steun uit het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling 
ter verwezenlijking van de 
doelstelling „Europese 
territoriale samenwerking”, 
van de nomenclatuur van de 
categorieën steunverlening 
van het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling in het 
kader van de doelstelling 
„Europese territoriale 
samenwerking” (PB L 57 van 
27.2.2014, blz. 7); en 
3) Uitvoeringsverordening 
(EU) nr. 215/2014 van de 
Commissie van 7 maart 2014 
tot vaststelling van 
uitvoeringsbepalingen van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 
(…) met betrekking tot 
methoden voor steun op het 
gebied van 
klimaatverandering, het 
vaststellen van mijlpalen en 
streefdoelen in het 
prestatiekader en de 
nomenclatuur van de 
categorieën steunverlening 
voor de Europese structuur- 
en investeringsfondsen 
(PB L 69 van 8.3.2014, blz. 65).

32 (1) Gedelegeerde Verordening 
(EU) nr. 240/2014 van de 
Commissie van 7 januari 2014 
betreffende de Europese 
gedragscode inzake 
partnerschap in het kader van 
de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (PB L 74 
van 14.3.2014, blz. 1); (2) 
Gedelegeerde Verordening 
(EU) nr. 480/2014 van de 
Commissie van 3 maart 2014 
tot aanvulling van 
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De onderhandelingspositie van de Commissie kwam tot stand op 
basis van de input van alle relevante diensten

39 
De GB-verordening voor de periode 2014-2020 beslaat vijf verschillende fondsen 
en biedt bovendien de mogelijkheid meerfondsen-OP’s op te zetten. In april 2013 
publiceerden de voor de ESI-fondsen verantwoordelijke directoraten-generaal 
operationele procedures die moeten worden gevolgd door het personeel van 
de Commissie bij de voorbereiding van en onderhandelingen over PA’s en deze 
meerfondsen-OP’s. Daarnaast ontwikkelden directoraat-generaal Regionaal 
Beleid en Stadsontwikkeling en directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale 
Zaken en Inclusie stappenplannen met gedetailleerde stappen die moesten wor-
den gevolgd tijdens de onderhandelingen met de lidstaten en controlelijsten om 
te zorgen voor samenhang bij de analyse van PA’s en OP’s binnen de verschillen-
de eenheden. De onderhandelingen over de PA’s en OP’s werden voornamelijk 
beheerd door de geografische eenheden binnen de directoraten-generaal.

De informele dialoog over PA’s en OP’s hielp bij het voorbereiden 
van de onderhandelingen en het beperken van de gevolgen van 
de late goedkeuring van de verordeningen

40 
De Commissie moedigde de lidstaten reeds in 2013 aan ontwerpen te presente-
ren van de PA’s en OP’s. Dit was het geval voor de PA’s van alle in deze controle 
opgenomen lidstaten. In al deze gevallen voerde de Commissie overleg met alle 
relevante DG’s. Op basis van deze input en haar eerste beoordeling in de stand-
puntnota’s (zie paragraaf 9) verstrekte de Commissie vervolgens voor het begin 
van de onderhandelingen informele opmerkingen over de ontwerp-PA’s.

41 
Dankzij deze besprekingen tijdens de voorbereidende fase van de onderhande-
lingen kon de Commissie zien aankomen welke onderwerpen voor bijzondere 
problemen zouden zorgen tijdens de formele onderhandelingen, en kon zij de 
gevolgen beperken van de late aanneming van de verordeningen inzake de 
goedkeuring van PA’s en OP’s.

42 
De lidstaten waren minder actief bij het raadplegen van de Commissie over 
ontwerp-OP’s. Slechts vijf van de veertien onderzochte OP’s werden informeel 
ingediend voor een evaluatie34.

Verordening (EU) nr. 1303/2013 
(PB L 138 van 13.5.2014, blz. 5); 
(3) Gedelegeerde Verordening 
(EU) nr. 481/2014 van de 
Commissie van 4 maart 2014 
tot aanvulling van 
Verordening (EU) nr. 1299/2013 
van het Europees Parlement 
en de Raad met betrekking tot 
specifieke regels betreffende 
de subsidiabiliteit van de 
uitgaven voor 
samenwerkingsprogramma’s 
(PB L 138 van 13.5.2014, 
blz. 45); (4) Gedelegeerde 
Verordening (EU) nr. 522/2014 
van de Commissie van 
11 maart 2014 tot aanvulling 
van Verordening (EU) 
nr. 1301/2013 van het 
Europees Parlement en de 
Raad ten aanzien van de 
gedetailleerde regels met 
betrekking tot de beginselen 
voor de selectie en het beheer 
van innovatieve acties op het 
gebied van duurzame 
stedelijke ontwikkeling die 
ondersteund moeten worden 
door het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling (PB 
L 148 van 20.5.2014, blz. 1).

33 (1) Uitvoeringsverordening 
(EU) nr. 821/2014 van de 
Commissie van 28 juli 2014 tot 
vaststelling van bepalingen 
ter uitvoering van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 
van het Europees Parlement 
en de Raad wat betreft 
gedetailleerde regelingen 
voor de overdracht en het 
beheer van 
programmabijdragen, de 
verslaglegging over 
financieringsinstrumenten, de 
technische kenmerken van 
voorlichtings- en 
communicatiemaatregelen 
voor concrete acties, en het 
systeem voor de vastlegging 
en opslag van gegevens (PB 
L 223 van 29.7.2014, blz. 7); (2) 
Uitvoeringsverordening (EU) 
nr. 964/2014 van de 
Commissie van 11 september 
2014 tot vaststelling van 
bepalingen ter uitvoering van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 
van het Europees Parlement 
en de Raad wat betreft 
standaardvoorwaarden voor 
financieringsinstrumenten (PB 
L 271 van 12.9.2014, blz. 16); (3) 
Uitvoeringsverordening (EU) 
nr. 1011/2014 van de 
Commissie van 22 september 
2014 tot vaststelling van 
bepalingen ter uitvoering van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 
van het Europees Parlement 
en de Raad met betrekking tot 
de modellen voor de 
indiening van bepaalde 
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De Commissie voorzag de lidstaten van richtsnoeren voor de 
onderhandelingen, maar pas in een laat stadium van het proces

43 
De Commissie voorzag haar eigen personeel en de lidstaten van een groot aantal 
algemene en thematische richtsnoeren (met in totaal meer dan 200 pagina’s voor 
uitsluitend TD1 en TD8 en 400 pagina’s met betrekking tot ex-antevoorwaarden). 
Deze richtsnoeren bevatten gedetailleerde aanbevelingen en instructies met 
betrekking tot de verschillende onderwerpen waarover werd onderhandeld.

44 
Deze richtsnoeren werden echter pas in een laat stadium beschikbaar gemaakt, 
onder meer omdat het wetgevingspakket op het gebied van het cohesiebeleid 
pas in december 2013 werd aangenomen. Er werden desalniettemin ontwerpver-
sies van richtsnoeren naar de lidstaten gestuurd zodra dit mogelijk was, overeen-
komstig de stand van de onderhandelingen over de wetgeving. De eerste versies 
van de Commissierichtsnoeren over de ex-antevoorwaarden werden bijvoor-
beeld in maart en april 2013 afgegeven en geactualiseerd in augustus 2013, maar 
hierin werden geen aanwijzingen opgenomen met betrekking tot onderwerpen 
waarover op dat moment nog werd onderhandeld door de wetgevers. In augus-
tus 2013 waren voor 34 van de 36 ex-antevoorwaarden richtsnoeren beschikbaar. 
De lidstaten moesten tot februari 2014 op een uitgebreide definitieve versie 
van de richtsnoeren wachten. Slechts in een paar gevallen werden definitieve 
versies van richtsnoeren verstrekt. Zelfs voor belangrijke onderwerpen, zoals de 
ex-antevoorwaarden of de evaluatie van het prestatiekader en de prestatiereser-
ve, werden voor februari en mei 2014 geen definitieve versies gepubliceerd. De 
richtsnoeren werden tot september 2014 bijgewerkt.

45 
De vertegenwoordigers van de lidstaten die onder deze controle vallen, be-
vestigden echter dat de Commissie informele en formele ondersteuning bood 
tijdens de onderhandelingen en beschreven de samenwerking met de Commissie 
als over het algemeen constructief. Het personeel van de Commissie dat verant-
woordelijk was voor de onderhandelingen bracht regelmatig bezoeken aan de 
lidstaten en onderhield regelmatig contact met de nationale autoriteiten.

informatie bij de Commissie 
en voorschriften voor de 
uitwisseling van informatie 
tussen begunstigden en 
managementautoriteiten, 
certificeringsautoriteiten, 
auditautoriteiten en 
intermediaire instanties (PB 
L 286 van 30.9.2014, blz. 1); (4) 
Uitvoeringsverordening (EU) 
2015/207 van de Commissie 
van 20 januari 2015 tot 
vaststelling van 
uitvoeringsbepalingen voor 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 
met betrekking tot de 
modellen voor het 
voortgangsverslag, de 
indiening van de informatie 
over een groot project, het 
gezamenlijke actieplan, de 
uitvoeringsverslagen voor de 
doelstelling „investeren in 
groei en werkgelegenheid”, de 
beheersverklaring, de 
auditstrategie, het 
auditoordeel en het jaarlijkse 
controleverslag en de 
methode voor de uitvoering 
van de kosten-batenanalyse 
en krachtens Verordening (EU) 
nr. 1299/2013 van het 
Europees Parlement en de 
Raad met betrekking tot het 
model voor de 
uitvoeringsverslagen voor de 
doelstelling „Europese 
territoriale samenwerking” (PB 
L 38 van 13.2.2015, blz. 1).

34 Dit gold voor het Kroatische 
nationale EFRO-OP, het Ierse 
nationale ESF-OP, de 
Roemeense nationale 
EFRO- en ESF-OP’s en het 
Roemeense regionale 
EFRO-OP.
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Ondanks moeilijkheden heeft de Commissie de PA’s 
en OP’s binnen de in de verordening bepaalde uiterste 
termijn goedgekeurd

46 
De Commissie moet binnen drie maanden na de indiening van PA’s en OP’s 
opmerkingen indienen35. Naar aanleiding van deze opmerkingen moeten 
de lidstaten de Commissie alle noodzakelijke aanvullende informatie doen 
toekomen en, indien nodig, het document herzien. Wanneer de lidstaat naar 
behoren rekening heeft gehouden met alle door de Commissie ingediende 
opmerkingen, moet de Commissie binnen vier maanden na de indiening een 
besluit tot goedkeuring van de PA nemen36. De Commissie moet bovendien 
elk OP uiterlijk zes maanden na de indiening door de lidstaat goedkeuren op 
voorwaarde dat er naar behoren rekening is gehouden met de opmerkingen 
van de Commissie37. Het tijdsbestek vanaf het moment waarop de Commissie 
de lidstaat haar opmerkingen doet toekomen tot het moment waarop de 
lidstaat de OP’s die kunnen worden goedgekeurd, opnieuw indient (d.w.z. 
wanneer er naar behoren rekening is gehouden met de door de Commissie 
gemaakte opmerkingen)38, wordt niet meegeteld in dit wettelijke tijdschema.

47 
Begin 2013 gaf de Commissie bij de lidstaten aan dat zij voornemens was alle 
PA’s begin 2014 goed te keuren en alle OP’s tegen het einde van juli 201439. 
Uit onze analyse blijkt echter dat de laatste PA in november 2014 werd goed-
gekeurd en het laatste OP in december 2015. De latere goedkeuring van het 
wetgevingspakket cohesiebeleid leidde tot een uitstel van de goedkeuring 
van de PA’s en OP’s ten opzichte van de oorspronkelijke planning van de 
Commissie. Bovendien werden de eerste PA’s in januari 2014 bij de Commissie 
ingediend en de eerste OP’s in maart 2014. Voor deze PA’s en PO’s waren de 
informele onderhandelingen daarom begonnen vóórdat de desbetreffende 
verordeningen formeel waren goedgekeurd.

Partnerschapsovereenkomsten

48 
Alle PA’s werden binnen de wettelijke termijn (april 2014) ingediend. De 
onderhandelingen over de PA’s verliepen sneller dan tijdens de periode 2007-
2013. De laatste PA’s werden slechts ongeveer een maand later goedgekeurd 
dan het laatste NSR, ondanks het feit dat de onderhandelingen tweeënhalve 
maand later begonnen (zie figuur 4).

35 Artikelen 16, lid 1, en 29, lid 3, 
van Verordening (EU) 
nr. 1303/2013 met betrekking 
tot respectievelijk 
partnerschapsovereenkomsten 
en OP’s.

36 Artikel 16, lid 2, van 
Verordening (EU) 
nr. 1303/2013.

37 Artikel 29, lid 4, van 
Verordening (EU) 
nr. 1303/2013.

38 Artikel 3 van Verordening (EU) 
nr. 1303/2013.

39 Brief verstuurd door de 
directeuren-generaal van de 
ESIF-DG’s (directoraat-
generaal voor Regionaal 
Beleid en Stadsontwikkeling/
WD Ares (2013)) aan de 
lidstaten.
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Operationele programma’s

49 
In november 2014 spoorde het Europees Parlement de Commissie en de lidsta-
ten aan „meer te doen om de kwaliteit van de operationele programma’s daar 
waar nodig snel te vergroten, teneinde te bewerkstelligen dat zoveel mogelijk 
programma’s tegen 31 december 2014 de status „ready for adoption” hebben”40, 
d.w.z. vóór de benoeming van de nieuwe Commissie. In december 2014 waren 
198 van de 311 OP’s (met uitzondering van de OP’s voor ETS) in het kader van 
de doelstelling „Investeren in groei en werkgelegenheid” (64 %) goedgekeurd, 
waarvan bijna alle OP’s (151) in december. In de voorgaande programmeringspe-
riode 2007-2013 was 98 % van de OP’s goedgekeurd in dezelfde maand (decem-
ber 2007). Dit is met name het gevolg van de vertraagde goedkeuring van het 
wetgevingspakket.

50 
De lidstaten dienden het merendeel van hun ontwerp-OP’s (85 %) binnen de 
wettelijke termijn in. De Commissie kon in het geval van 15 % van de OP’s de 
formele onderhandelingen niet binnen de drie maanden na indiening van de PA’s 
openen.

40 Europees Parlement - Motie 
voor een resolutie over 
vertragingen bij het opstarten 
van het cohesiebeleid 
2014-2020 op 24 november 
2014 (B8-0281/2014).
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Fi
gu

ur
 4 Onderhandelingen over PA’s/NSRF en OP’s1 (tijd tussen eerste indiening en laatste 

goedkeuring) – vergelijking van de perioden 2007-2013 en 2014-2020

1  Kroatië is niet opgenomen in de analyse van de programmeringsperiode 2007-2013 omdat het land in 2013 tot de EU toetrad. De analyse is 
ook exclusief de IPA- en FEAD-OP’s die niet uit hoofde van de gemeenschappelijke verordening voor het EFRO, ESF en CF zijn goedgekeurd.

2 Hierbij is rekening gehouden met 2 % in waarde afwijkende OP’s.

Bron: ERK.

Pr
og

ra
m

m
er

in
gs

pe
rio

de
20

14
-2

02
0

Pr
og

ra
m

m
er

in
gs

pe
rio

de
20

07
-2

01
3

800
dagen

2009 | 2010 2008 | 2009 2007 | 2008 

Goedkeuring OP's voor ETS

423
dagen

Goedkeuring OP's
(sluit ETS uit)

342
dagen

Goedkeuring
NSR's

1 026
dagen2

Goedkeuring OP's voor ETS
599

dagen

703
dagenGoedkeuring OP's(sluit ETS uit)

312
dagenPA-goedkeuring 

2006 | 2007 

2016 | 2017 2013 | 2014 2015 | 20162014 | 2015 



35Opmerkingen 

51 
Het duurde tijdens de periode 2014-2020 gemiddeld acht maanden om de onder-
handelingen af te ronden en een OP goed te keuren. De gemiddelde benodigde 
tijd voor goedkeuring is vergelijkbaar met de periode 2007-2013, met ongeveer 
24 dagen meer vanaf het moment van indiening van een OP tot het moment van 
goedkeuring: 241 tegenover 217 dagen (zie figuur 5).

Fi
gu

ur
 5 Gemiddelde benodigde tijd voor goedkeuring van de OP’s1 in kalenderdagen (eerste 

indiening tot definitieve goedkeuring)

1  Deze analyse houdt geen rekening met de IPA- en FEAD-OP’s, die niet worden goedgekeurd uit hoofde van de verordening gemeenschappe-
lijke bepalingen, en ook niet met de „stop-de-tijd-procedure”.

Bron: Gegevens van de Commissie, aangepast door de Europese Rekenkamer.
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52 
In de periode 2007-2013 namen de onderhandelingen voor een beperkt aantal 
OP’s bijna drie jaar in beslag. Dergelijke gevallen deden zich niet voor in de peri-
ode 2014-2020. De maximale tijd van de eerste indiening tot de laatste goedkeu-
ring van een OP in het kader van de doelstelling „Investeren in groei en werkge-
legenheid” nam met 32 % af in vergelijking met de periode 2007-2013 (van 102641 
tot 703 dagen). Met name de tijd die nodig was voor de onderhandelingen over 
ETC-OP’s was aanzienlijk korter (599 dagen tegenover 800 dagen). Daarbij is geen 
rekening gehouden met de status-quotermijn waarin de GB-verordening voorziet 
(zie paragraaf 46). Voor de in het kader van de controle onderzochte OP’s geldt 
dat 52 % van deze tijd kan worden toegeschreven aan de tijd die door de lidsta-
ten werd gebruikt om de OP’s te herzien die vervolgens opnieuw bij de Commis-
sie zouden worden ingediend (zie paragraaf 55).

Aanvullende vereisten, IT-problemen en het complexe 
goedkeuringsproces droegen bij tot de lange duur van de 
onderhandelingen over partnerschapsovereenkomsten en 
operationele programma’s

53 
Er was sprake van enkele vertragingen bij de goedkeuring van PA’s en OP’s ten 
opzichte van de in de verordeningen vastgestelde uiterste termijnen. We stel-
den vast dat de Commissie in sommige gevallen de uiterste termijnen voor het 
toezenden van opmerkingen aan de lidstaten (drie maanden) niet in acht had 
genomen: dit was het geval voor één van de vijf PA’s (Kroatië) en zeven van de 
veertien OP’s (Ierland, Polen en Spanje) die wij onderzochten42.

54 
Er was ook sprake van aanzienlijke kwaliteitsproblemen bij de ontwerp-OP’s die 
door de lidstaten werden ingediend; de Commissie verzocht daarom om wijzi-
gingen. Zo diende de Commissie bijvoorbeeld voor de veertien onderzochte OP’s 
opmerkingen in en deze OP’s moesten gemiddeld drie keer opnieuw door de 
lidstaat bij de Commissie worden ingediend.

41 Dit is vanwege vijf OP’s die in 
2008 en 2009 werden 
goedgekeurd. Zonder deze 
OP’s zou de maximale duur 
423 dagen zijn geweest.

42 CCI-codes 2014IE16RFOP001, 
2014IE16RFOP002, 2014PL-
16RFOP001, 2014PL05M-
9OP001, 2014PL16M2OP012, 
2014ES16RFOP001, 
2014ES05SFOP002 en 2014ES-
16RFOP003.
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55 
Deze vertragingen en de extra tijd die nodig was om een OP goed te keuren, 
duiden erop dat de onderhandelingen veeleisender waren dan tijdens de voor-
gaande programmeringsperiode. Wij vonden hiervoor verschillende redenen.

— Aanvullende vereisten: er was een aantal nieuwe onderwerpen dat nog niet 
eerder deel uitmaakte van de onderhandelingen. Dit kostte uiteraard meer 
tijd. Een voorbeeld hiervan is de verplichting overeenstemming te berei-
ken over ex-antevoorwaarden, waardoor het Commissiepersoneel bepaald 
beleid van de lidstaat in detail moest analyseren. De aanvullende vereisten 
omvatten ook de eis om een explicietere interventielogica en een explicieter 
prestatiekader op te stellen, wat een meer diepgaande discussie vereist om 
ervoor te zorgen dat de steunmaatregelen die een zo groot mogelijke impact 
hebben binnen het EU-beleid, voor uitvoering worden geselecteerd. Boven-
dien werd er vooraf onderhandeld over de prestatie-indicatoren voor output 
en resultaten, samen met de OP’s, en konden deze niet in een later stadium 
worden overeengekomen, zoals in de voorgaande programmeringsperiode.

— IT-problemen: de formele elektronische uitwisseling van informatie tussen 
de lidstaten en de Commissie tijdens de onderhandelingen verliep via het 
nieuwe systeem SFC2014. Gebruikmaking van dit IT-instrument was verplicht 
tijdens de onderhandelingen over de OP’s43. Het instrument werd in janu-
ari 2014 gelanceerd, maar werd pas later volledig operationeel. Tijdens het 
eerste werkingsjaar werden 19 verschillende versies van SFC2014 gelanceerd 
om de problemen op te lossen. Alle lidstaten die voor deze controle werden 
bezocht, gaven aan problemen te hebben ondervonden met het gebruik van 
het instrument en vier ervan stelden dat het systeem niet volledig operatio-
neel was toen zij hun PA indienden.

— Opmerkingen van de Commissie over de ontwerp-OP’s die moesten wor-
den goedgekeurd: anders dan in voorgaande perioden moesten de opmer-
kingen van de Commissie over de ontwerp-OP’s worden goedgekeurd door 
het college van commissarissen44. Dit betekende dat ten minste drie inter- en 
intradepartementale raadplegingen moesten worden georganiseerd in ge-
vallen waarin de door de lidstaat ingediende documentatie aanleiding gaf tot 
opmerkingen van de Commissie: één om de opmerkingen van alle relevante 
diensten te verzamelen, een tweede om de opmerkingen goed te keuren die 
naar de lidstaat zouden worden gestuurd en een derde om het OP aan te ne-
men. We constateerden dat in totaal 896 interdepartementale raadplegingen 
werden gehouden (gemiddeld drie per OP) in verband met de onderhande-
lingen over en de goedkeuring van OP’s.

43 Verordening (EU) nr. 184/2014.

44 Tijdens de voorgaande 
programmeringsperiode 
moesten alleen de definitieve 
OP’s worden goedgekeurd 
door het college van 
commissarissen, en niet de 
opmerkingen.
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Partnerschapsovereenkomsten droegen ertoe bij de 
uitgaven voor cohesie op de Europa 2020-strategie te 
richten

56 
De PA’s moesten worden ontworpen op basis van een interventielogica die 
duidelijk is omschreven en die gericht is op het voorkomen van een buitenspo-
rige versnippering van de financiering. De lidstaten moeten de belangrijkste 
ontwikkelings- en investeringsbehoeften aanwijzen en in de PA’s aangeven 
welke hiervan kunnen worden toegewezen aan de vooraf in de GB-verordening 
vastgestelde TD’s die zijn afgeleid van de Europa 2020-strategie. Het versterkte 
gebruik van interventielogica vereiste dat er middelen werden toegewezen aan 
de gebieden waarop openbare steunmaatregelen nodig zijn volgens de LSA’s en 
de analyses van de lidstaten en/of waarop het groeipotentieel het grootst is. De 
financiële toewijzing moet in overeenstemming zijn met de in de PA’s uiteenge-
zette doelstellingen en het mogelijk maken de door de lidstaten nagestreefde 
resultaten te behalen. Vervolgens moesten in de OP’s de relevante nationale of 
regionale ontwikkelingsbehoeften worden uiteengezet die worden aangepakt, 
evenals de financiële toewijzing, terwijl deze tevens in overeenstemming moes-
ten blijven met de inhoud van de PA’s.

57 
De Commissie kan verzoeken om een herprogrammering van de PA’s en de 
relevante OP’s wanneer dit nodig is om de uitvoering van de relevante LSA’s en 
aanbevelingen van de Raad te ondersteunen of in de macro-economische aan-
passingsprogramma’s45. De Commissie wil haar bevoegdheden ten aanzien van 
de herprogrammering echter alleen in uitzonderlijke gevallen gebruiken46.

58 
De LSA’s worden jaarlijks bijgewerkt, maar de onderliggende uitdagingen spelen 
vaak op de lange termijn en vertonen geen sterke verschillen van jaar tot jaar. In 
2014 is meer dan twee derde van de 157 LSA’s ten minste tot op zekere hoogte 
relevant voor het cohesiebeleid.

59 
Voor de vijf gecontroleerde lidstaten onderzochten wij of in hun PA’s alle essenti-
ele aspecten aan bod komen en deze een nuttige analyse bieden van de ontwik-
kelings- en investeringsbehoeften van de lidstaten. Vervolgens beoordeelden 
we of de onderhandelingen tussen de Commissie en de lidstaten leidden tot 
een overeenkomst over de concentratie van de financiering op de van de Euro-
pa 2020-strategie afgeleide TD’s en of deze in overeenstemming waren met de 
afschermingsvereisten van de verordeningen. We vergeleken de resultaten van 
de onderhandelingen ook met die van de periode 2007-2013. Tot slot beoordeel-
den we of in de PA’s duidelijk was aangegeven welke resultaten moesten worden 
behaald en in hoeverre deze resultaten verband hielden met de EU-financiering.

45 Artikel 23 van Verordening 
(EU) 1303/2013.

46 COM(2014) 494 final van 30 juli 
2014 „Richtsnoeren inzake de 
toepassing van maatregelen 
om doeltreffendheid van de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen te 
koppelen aan gezond 
economisch bestuur 
overeenkomstig artikel 23 van 
Verordening (EU) 
nr. 1303/2013”.
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Partnerschapsovereenkomsten zijn de basis voor de 
toewijzing van begrotingsmiddelen aan thematische 
doelstellingen en investeringsprioriteiten

De partnerschapsovereenkomsten voorzien in een analyse van de 
ontwikkelingsbehoeften en uitgavenprioriteiten in de lidstaten

In de onderzochte partnerschapsovereenkomsten kwamen alle essentiële 
aspecten zoals vereist aan bod

60 
PA’s zijn omvangrijke documenten. De PA voor Kroatië telt bijvoorbeeld 466 
pagina’s, die voor Roemenië 461 pagina’s, voor Spanje 368 pagina’s, voor Ierland 
265 pagina’s en voor Polen 244 pagina’s. De in de PA’s gepresenteerde informatie 
loopt sterk uiteen tussen de lidstaten qua structuur, vorm en gedetailleerdheid. 
Anders dan voor OP’s werd er geen verplicht model vastgesteld in de verordenin-
gen, maar de Commissie voorzag in richtsnoeren voor het ontwerpmodel en de 
inhoud van de PA’s (zie paragraaf 19).

61 
Uit onze beoordeling van de PA’s van de vijf lidstaten die onder deze controle 
vielen, bleek dat in al deze overeenkomsten:

— de keuze van de TD’s werd gerechtvaardigd op basis van de geïdentificeerde 
ontwikkelings- en investeringsbehoeften en dat deze in overeenstemming 
waren met de vereisten ten aanzien van de thematische concentratie, zoals 
vastgesteld in de fondsspecifieke verordeningen47;

— informatie werd geboden over de indicatieve toewijzing van de ESI-fondsen 
aan elke TD;

— de belangrijkste beoogde resultaten voor elke TD werden aangemerkt; en

— de OP’s werden opgesomd die bijdroegen aan het behalen van de resultaten.

47 Wat betreft het ESF is dit 
alleen van toepassing op de 
sociale inclusievereiste van 
thematische concentratie.
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62 
We constateerden echter dat de totale samengevoegde financiële toewijzing aan 
TD’s in de PA’s voor Polen en Spanje niet overeenstemde met de bijbehorende 
gegevens in de OP’s. Verder merken wij voor het EFRO op dat de Commissie, bij 
gebrek aan aanvullende financiële informatie van de lidstaten, problemen zal 
ondervinden bij het monitoren van de naleving van de eisen inzake financiële 
concentratie.

De Commissie analyseerde de uitdagingen en prioriteiten voor de 
financiering en deed de lidstaten haar opmerkingen toekomen voor het 
begin van de formele onderhandelingen over de PA’s en OP’s

63 
De Commissie had de belangrijkste uitdagingen geanalyseerd en de relevante 
prioriteiten voor de financiering voor elke lidstaat geïdentificeerd in haar stand-
puntnota’s. Hierin werd ook verwezen naar de LSA’s die in 2012 door de Raad 
werden gedaan (zie paragraaf 9). Het proces van het identificeren van ontwikke-
lingsbehoeften en investeringsprioriteiten werd uitvoerig besproken en voor-
bereid in de lidstaten, alsook de onderhandelingen tussen de Commissie en de 
lidstaten.

De lidstaten stelden in de PA’s de ontwikkelings- en investeringsbehoeften 
vast

64 
Uit onze controle bleek dat, op basis van het bewijs waarover de Commissie 
op dat moment beschikte, de PA’s een analyse boden van de situatie voor elke 
gekozen TD op basis waarvan de uitgavenprioriteiten konden worden bepaald. 
Voorbeelden hiervan worden gegeven in tekstvak 4.



41Opmerkingen 
Te

ks
tv

ak
 4 Partnerschapsovereenkomsten – analyse van de nationale situatie in verband met 

een TD

„Onderzoek” (TD1):

Elke lidstaat bood informatie over de O&O-intensiteit en de uitgaven van bedrijven aan O&O. In de PA’s wor-
den bovendien, in wisselende mate, de nationale prestaties beschreven wat de output betreft, zoals afgeme-
ten aan factoren zoals patenten, wetenschappelijke publicaties, menselijk potentieel op het gebied van O&O; 
het verband en niveau van samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en ondernemingen en de plaats van 
het land op het Europees innovatiescorebord (EIS)48.

Op basis hiervan maakten de lidstaten in de PA een schatting van de totale investeringsbehoeften voor TD1. 
Voor Ierland gold dat deze investeringsbehoeften niet expliciet werden genoemd, maar konden worden 
afgeleid uit de analyse en de beoogde strategische resultaten. Polen, Roemenië en Kroatië gaven aan dat 
naast financiële steun structurele en/of regelgevende aanpassingen nodig waren om de ontwikkeling van 
O&O-activiteiten te stimuleren. Wij constateerden echter dat slechts beperkte informatie werd verstrekt over 
de onderliggende oorzaken en dat in de PA’s geen details te vinden waren over de vraag welke structurele 
veranderingen nodig waren. Desondanks voldoen de PA’s aan de minimale vereisten die zijn vastgelegd in de 
GB-verordening.

„Bevordering van de werkgelegenheid” (TD8):

In alle PA’s van de lidstaten werden specifieke uitdagingen aan de orde gesteld in verband met TD8. Een hoge 
jeugdwerkloosheid werd genoemd als probleem voor alle onderzochte landen. Hoge niveaus van werkloos-
heid in het algemeen werden aangemerkt als uitdaging in Ierland en Spanje, terwijl Ierland toenemende 
langdurige werkloosheid noemde als probleem. Een lage algemene arbeidsmarktparticipatie (met name 
onder vrouwen en ouderen) was een van de belangrijkste uitdagingen voor Polen. In de PA van Roemenië 
werd de noodzaak benadrukt om de arbeidsmarktparticipatie van Roma, ouderen, vrouwen en mensen met 
een handicap te verhogen. Polen, Roemenië en Kroatië noemden de noodzaak om de doeltreffendheid van 
de openbare diensten voor arbeidsvoorziening te verbeteren.

48 Europese Commissie, DG GROW, 2014 http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_nl

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_nl
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In de onderzochte partnerschapsovereenkomsten kwamen 
bijna alle van de Europa 2020-strategie afgeleide thematische 
doelstellingen aan bod

65 
Alle vijf lidstaten behandelden bijna alle TD’s in hun PA’s. Polen, Roemenië en 
Kroatië behandelden alle TD’s, Spanje behandelde de TD’s 1 tot en met 10 en 
Ierland behandelde de TD’s 7 en 11 niet.

66 
Dit leidde tot een situatie waarin er geen duidelijk verband bestond tussen de 
individuele LSA’s en een toewijzing van middelen. De gecontroleerde lidstaten 
rechtvaardigden de toewijzing van middelen aan thematische doelstellingen 
voornamelijk op basis van de afschermingsvereisten en daarnaast door reke-
ning te houden met de in de LSA’s voor 2012 en 2013 aangemerkte nationale 
behoeften. Bovendien blijft onduidelijk of het aandeel aan middelen dat aan de 
thematische doelstellingen werd toegewezen, toereikend is om de vastgestelde 
behoeften aan te pakken en het mogelijk maakt de door de lidstaten gewenste 
resultaten te behalen.

De onderhandelingen over de PA’s waren doeltreffend wat 
betreft afgeschermde uitgaven voor doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie

Er werd voldaan aan de vereisten inzake thematische concentratie 
van de fondsspecifieke verordeningen

EFRO – thematische doelstellingen 1 tot en met 4

67 
De 28 EU-lidstaten wezen in totaal rond 62 % van hun EFRO-toewijzing toe aan 
de TD’s 1 tot en met 4. Uit onze controle bleek dat de begrotingstoewijzingen 
voor elke lidstaat de minimale drempel van 50 % voor minder ontwikkelde regio’s 
ruimschoots overschreden.
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68 
De EFRO-financiering in de vijf in detail onderzochte lidstaten is geconcentreerd 
op de gebieden onderzoek en innovatie (TD1); ICT (TD2), concurrentievermogen 
van kmo’s (TD3) en de overgang naar een koolstofarme economie (TD4). In de 
fondsspecifieke verordeningen zijn vereisten opgenomen voor een minimale 
concentratie voor bepaalde TD’s (zie tekstvak 1). Uit onze analyse blijkt dat de 
vereisten inzake thematische concentratie op het niveau van de PA’s zelfs werden 
overtroffen (zie tabel 2).

Ta
be

l 2 Vereisten inzake thematische concentratie voor het EFRO 
per lidstaat op het niveau van de PA

EFRO TD 1, 2, 3, 4

meer ontwikkelde regio overgangsregio minder ontwikkelde regio

vereist minimum 80 % 60 % 50 %

ES1 81 % 63 % 56 %

HR n.v.t. n.v.t. 61 %

IE 91 % n.v.t. n.v.t.

PL2 70 % n.v.t. 58 %

RO 84 % n.v.t. 51 %

EFRO TD4 (klimaatverandering)

meer ontwikkelde regio overgangsregio minder ontwikkelde regio

vereist minimum 20 % 15 % 12 %

ES 20 % 17 % 18 %

HR n.v.t. n.v.t. 13 %

IE 22 % n.v.t. n.v.t.

PL3 24 % n.v.t. 24 %

RO 48 % n.v.t. 60 %

1  De gegevens voor Spanje kunnen niet in overeenstemming worden gebracht met de OP’s, 
aangezien de regio’s in de OP’s worden geclassificeerd overeenkomstig de in de GB-verorde-
ning vastgestelde criteria, maar niet overeenkomstig de in de EFRO-verordening opgenomen 
afwijking;

2  Nageleefd op basis van de afwijkingen zoals vastgesteld in artikel 4, lid 1, van de 
EFRO-verordening;

3 Nageleefd op basis van de afwijkingen zoals bedoeld in artikel 4, lid 3, van de EFRO-verordening.

Bron: ERK, op basis van de gegevens van de IT-toepassingen Infoview en SFC2014 van de Commissie.
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69 
We merken op dat de in de OP’s beschikbare financiële informatie het in het ge-
val van de lidstaten die gebruikmaken van de afwijkingen waarin in de EFRO-ver-
ordening is voorzien49, niet altijd mogelijk maakt om vast te stellen of de vereis-
ten inzake thematische concentratie worden nageleefd (zie tabel 2). In dergelijke 
gevallen worden de regio’s op een andere wijze geclassificeerd met het oog op 
de thematische concentratie dan de NUTS 2-classificatie van regio’s die wordt 
gebruikt voor de programmering50. Bij gebrek aan aanvullende informatie van 
de lidstaten zal de Commissie niet in staat zijn om de naleving van de vereisten 
inzake de thematische concentratie te monitoren.

ESF – thematische doelstellingen 8 tot en met 10

70 
Voor het ESF werd het grootste deel van de middelen (30,7 miljard euro, rond 
37 %) toegewezen aan TD8, terwijl TD10 „onderwijs” 27,1 miljard euro ontving 
(rond 33 %). In totaal wezen de 28 EU-lidstaten circa 26 % van hun ESF-toewij-
zing toe aan TD9. Alle vijf de onderzochte lidstaten wezen 22 à 36 % toe aan de 
„bevordering van sociale inclusie” (TD9), wat wederom aanzienlijk meer is dan de 
minimumvereisten van de fondsspecifieke verordening (zie tabel 3).

Ta
be

l 3 Vereisten inzake thematische concentratie voor TD9 voor 
de onderzochte lidstaat

vereist minimum 20 %

ES 27 %

HR 23 %

IE 36 %

PL 22 %

RO 26 %

Bron: ERK, met gegevens van de IT-toepassingen Infoview en SFC2014 van de Commissie.

49 Artikel 4 van Verordening (EU) 
1301/2013.

50 Artikel 90 van Verordening 
(EU) 1303/2013.
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71 
Uit onze analyse blijkt dat de Commissie en de lidstaten erin slaagden om op 
OP-niveau middelen af te schermen voor de van de Europa 2020-strategie afge-
leide prioriteiten. Tijdens de onderhandelingen over de OP’s had dit rechtstreek-
se gevolgen voor hun interventielogica en de streefwaarden van de prestatie-in-
dicatoren voor outputs, aangezien de meeste streefwaarden worden berekend 
op basis van eenheidskosten die zijn vastgesteld aan de hand van de ervaring uit 
het verleden.

De financiering was in de periode 2014-2020 meer gericht op „slimme en 
inclusieve groei” dan in de voorgaande perioden

72 
Over het algemeen hebben de onderhandelingen tussen de Commissie en de 
lidstaten voor alle 28 EU-lidstaten geresulteerd in een hogere concentratie van 
financiering voor de prioriteiten van de Europa 2020-strategie: „Inclusieve groei” 
(TD’s 8-11) gaf een toename van bijna 8 % te zien, terwijl „Duurzame groei” 
(TD’s 4-7) met bijna 4 % kromp (zie figuur 6). De verordeningen bevatten geen 
bepalingen met betrekking tot de toekenning van thematische doelstellingen 
aan de prioritaire gebieden van de Europa 2020-strategie (slimme, duurzame en 
inclusieve groei)51. Deze toewijzing werd ingevoerd door de Commissie in diverse 
sinds 2014 gepubliceerde documenten52.

73 
In de programmaperiode 2014-2020 is de toewijzing van middelen aan TD 4 
„Koolstofarme economie” aanzienlijk verhoogd met ongeveer 22,4 miljard euro 
(57 %). Tegelijkertijd werd de financiering aanzienlijk verlaagd voor: TD6 „Be-
scherming van het milieu en bevordering van een efficiënt gebruik van hulp-
bronnen”, waarvoor de toegewezen financiering met 10,6 miljard euro afnam 
(-30 %), en TD7 „Vervoer”, waarvoor de toegewezen financiering afnam met 
16,9 miljard euro (-29 %). Voor de totale toewijzing voor de tijdens deze contro-
le onderzochte TD’s gold dat de toewijzing voor TD1 „onderzoek” afnam met 
8,4 miljard euro (-20 %), terwijl de toegewezen financiering voor TD8 „bevorde-
ring van de werkgelegenheid” toenam met 10,3 miljard euro (28 %) (zie figuur 6).

51 Jaarverslag van de 
Rekenkamer over de 
uitvoering van de begroting 
over het begrotingsjaar 2014, 
paragraaf 3.22.

52 Directoraat-generaal 
Regionaal Beleid en 
Stadsontwikkeling „Europese 
Structuur- en 
Investeringsfondsen 
2014-2020: officiële teksten en 
commentaar”, november 2015.
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 6 Toewijzing van EFRO-, ESF- (met inbegrip van het YEI) en CF-middelen aan 

de Europa 2020-strategie – vergelijking tussen de programmeringsperioden 
2007-2013 en 2014-2020

miljoen EUR

Inclusieve groei 
(TD's 8-11)

Duurzame groei 
(TD's 4-7)

Slimme groei 
(TD's 1-3)

8 %
6 %
4 %
2 %
0 %

-2 %
-4 %

7 853

-5 221596

TO11TO10TO9TO8TO7TO6TO5TO4TO3TO2TO1

70 %

50 %

30 %

10 %

-10 %

-30 %

2 337

4 788-

88-

10 393

16 926-

111-

22 432

9 842

833-

8 412-

10 616-

Opmerking: De financiële gegevens van de programmeringsperioden kunnen niet rechtstreeks worden vergeleken. Onze schatting is gebaseerd 
op de financiële gegevens van 2007-2013 zoals achteraf door de Commissie gecodeerd en toegewezen aan de TD’s.

Bron: Europese Rekenkamer op basis van de gegevens van de IT-toepassing Infoview van de Commissie en van het directoraat-generaal Regio-
naal Beleid en Stadsontwikkeling.
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De onderzochte lidstaten stellen in de 
partnerschapsovereenkomsten de belangrijkste resultaten 
vast die moeten worden behaald, maar het behalen hiervan 
zal naast de EU-financiering een aanzienlijke nationale 
bijdrage vereisen

74 
In de PA’s schetsen de lidstaten de geselecteerde TD’s en stellen zij de belang-
rijkste resultaten van de steunmaatregelen vast die worden verwacht voor elk 
van de ESI-fondsen (zie tekstvak 2). Over het algemeen zijn wij van mening dat 
de verwachte resultaten die voor TD1 en TD8 in alle onderzochte PA’s zijn vast-
gesteld, in verband kunnen worden gebracht met de omschreven behoeften en 
uitdagingen. Het detailniveau en de kwaliteit van de informatie met betrekking 
tot de verwachte resultaten variëren echter tussen de onderzochte PA’s.

— In de Ierse PA worden de voor de OP’s vastgestelde resultaten rechtstreeks 
geherformuleerd;

— in de Kroatische, Spaanse en Roemeense PA’s worden prioriteiten voor de fi-
nanciering onder elke TD bepaald en de verwachte resultaten voor elk fonds 
(EFRO, ESF, CF) vastgesteld. Daarnaast zijn in de Spaanse PA specifieke doel-
stellingen vastgesteld die gelden voor alle ESF- en EFRO-OP’s, en voor alle 
OP’s gold dat zij slechts deze specifieke doelstellingen konden gebruiken; en

— worden in de Poolse PA algemene specifieke doelstellingen vastgesteld voor 
TD1 en TD8 die worden uitgesplitst naar financieringsprioriteiten en bijbeho-
rende verwachte resultaten (zie tekstvak 5).

Verband tussen investeringsbehoeften en resultaten voor de „bevordering van de 
werkgelegenheid” (TD8) – voorbeeld Polen

Polen noemde het lage niveau van arbeidsparticipatie onder vrouwen een van de uitdagingen voor de ar-
beidsmarkt. Een van de meest relevante problemen die de terugkeer van vrouwen op de arbeidsmarkt belem-
meren, is de beperkte beschikbaarheid van kinderopvang. Polen wil de ESI-fondsen gebruiken om te zorgen 
voor een ruimere toegang tot opvang voor kinderen tot drie jaar en zodoende de werkgelegenheidsvooruit-
zichten voor vrouwen verbeteren. Dit is het beoogde resultaat, zoals uiteengezet in de PA.

Te
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75 
We concludeerden dat alle onderzochte lidstaten belangrijke resultaatindicato-
ren vaststellen in hun PA’s voor TD1 en TD8 om de resultaten te meten die moe-
ten worden behaald met de geplande investeringen (zie bijlage IV). In drie van 
de vijf onderzochte PA’s gaan alle resultaatindicatoren voor TD1 en TD8 verge-
zeld van een gekwantificeerde uitgangswaarde en streefwaarde. Spanje voorzag 
voor drie van de vier resultaatindicatoren voor TD8 in een kwalitatieve beschrij-
ving van de verwachte verandering53. Ierland voorzag in zijn PA noch in uitgangs-
waarden, noch in streefwaarden voor TD1 en TD8 en verwees in plaats daarvan 
naar de OP’s. De uitgangswaarden en streefdoelen kunnen worden afgeleid van 
de EFRO-OP’s voor TD1, maar niet van het ESF-OP voor TD8.

76 
Voor TD1 en TD8 maakten alle onderzochte lidstaten, met uitzondering van 
Ierland, gebruik van twee kerndoelen van de Europa 2020-strategie als hun stra-
tegische resultaatindicatoren: 3 % van het bbp (publiek en privaat bbp gecom-
bineerd) zal worden geïnvesteerd in O&O/innovatie en 75 % van de bevolking 
tussen 20 en 64 jaar heeft werk. We concludeerden ook dat wanneer werd ver-
wezen naar de streefwaarden, deze in overeenstemming waren met de nationale 
hervormingsprogramma’s waarin de Europa 2020-strategie wordt omgezet in 
nationale streefwaarden.

77 
De totale EFRO-toewijzing voor TD1 voor alle 28 EU-lidstaten vormt minder dan 
5 % van hun totale geschatte uitgaven aan O&O tijdens de periode 2014-2020. 
De uitgaven voor onderzoek uit het EFRO zijn in 15 lidstaten goed voor meer dan 
5 % van de totale nationale uitgaven voor O&O54; in alle andere lidstaten zijn deze 
uitgaven marginaal. Alleen in Litouwen, Polen, Estland en Slowakije vormen deze 
uitgaven meer dan 25 % en alleen in Letland meer dan 50 %.

78 
Volgens de Poolse PA zal een kwart van de verwachte resultaten voor TD1 
rechtstreeks resulteren uit de ESIF-steunmaatregelen. Dit stemt grofweg overeen 
met het bijbehorende aandeel aan totale O&O-uitgaven. Geen van de andere 
lidstaten maakt een gekwantificeerde schatting van de verwachte bijdrage van 
de ESI-fondsen aan het behalen van de streefwaarden, aangezien de GB-verorde-
ning dit niet vereist (zie bijlage IV).

53 Jaarverslag van de 
Rekenkamer over de 
uitvoering van de begroting 
over het begrotingsjaar 2015, 
paragraaf 3.59 (PB C 375 van 
13.10.2016).

54 Op basis van „Total intramural 
R&D expenditure (GERD) by 
sectors of performance 2014”, 
Eurostat.
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79 
Wat het actieve arbeidsmarktbeleid betreft, wordt ingeschat dat de ESI-fond-
sen, en met name het ESF, een grotere impact hebben, ten minste in sommige 
lidstaten. Zo bedragen in Roemenië de toegewezen middelen voor de „bevorde-
ring van de werkgelegenheid” (TD8) bijvoorbeeld meer dan zes keer de jaarlijkse 
nationale uitgaven voor actief arbeidsmarktbeleid (in 2014). In de praktijk zal de 
financiering van het actieve arbeidsmarktbeleid in Roemenië aanzienlijk worden 
uitgebreid met de ESI-fondsen.

80 
Op basis van onze analyse van de PA’s zijn wij van mening dat het vanzelfspre-
kend is dat het behalen van de meeste in deze documenten uiteengezette re-
sultaten naast de financiering uit de ESI-fondsen een aanzienlijke bijdrage uit de 
nationale begrotingen zal vereisen, evenals aanvullende regelgevende maatre-
gelen en structurele hervormingen. Tegelijkertijd hoeft het niet behalen van het 
resultaat, bijv. de arbeidsparticipatie, niet het gevolg te zijn van het falen van de 
steunmaatregelen van de ESI-fondsen, maar kan dit het gevolg zijn van factoren 
buiten de reikwijdte van de ESI-fondsen, zoals een ongunstige sociaaleconomi-
sche situatie en/of ondoeltreffend nationaal beleid.

In de operationele programma’s wordt duidelijker 
aangegeven wat het doel van de steunmaatregelen is 
en hoe dit naar verwachting zal worden behaald, maar 
dit gaat gepaard met meer complexiteit dan in de 
voorgaande programmeringsperiode

81 
In de OP’s moet de ratio achter EU-steunmaatregelen op samenhangende en 
geharmoniseerde wijze uiteen worden gezet. Deze moeten een overzicht bieden 
van de ontwikkelings- en investeringsbehoeften en het groeipotentieel en de 
problemen die moeten worden aangepakt, en de richting van de gewenste ver-
andering aangeven door middel van een duidelijke en coherente vaststelling van 
doelstellingen die moeten worden behaald, streefwaarden die moeten worden 
bereikt en maatregelen om de vastgestelde doelstellingen te verwezenlijken.

82 
Wij onderzochten daarom een steekproef van veertien OP’s in de vijf lidstaten die 
in deze controle werden opgenomen en controleerden of de ontwikkelings- en 
investeringsbehoeften duidelijk waren aangemerkt en gestaafd met bewijs, of 
de gespecificeerde doelstellingen op coherente wijze rekening houden met de 
aangemerkte behoeften en of de maatregelen naar verwachting zullen bijdragen 
tot het behalen van de nagestreefde resultaten. We bekeken ook de algehele 
structuur van de OP’s voor de periode 2014-2020 en de gevolgen hiervan voor 
de manier waarop de prestatie-indicatoren specifiek werden ontworpen om het 
behalen van de doelstellingen en resultaten te meten.
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De Commissie en de lidstaten slaagden er in de meeste 
gevallen in operationele programma’s te ontwikkelen met 
een robuustere interventielogica dan in de voorgaande 
programmeringsperiode

De operationele programma’s zijn over het algemeen gebaseerd 
op een robuustere interventielogica

83 
Uit onze analyse van de onderzochte steekproef van OP’s blijkt dat de Commissie 
en de lidstaten er over het algemeen in slaagden OP’s te ontwikkelen met een ro-
buustere interventielogica. Tekstvak 6 biedt een voorbeeld van de manier waar-
op het verband tussen de ontwikkelingsbehoeften en specifieke doelstellingen 
uit de OP’s kan worden afgeleid. In enkele gevallen moet echter ook rekening 
worden gehouden met aspecten die in andere programmeringsdocumenten 
zijn opgenomen (zoals de PA’s of de ex-ante-evaluaties) om de interventielogica 
volledig te kunnen begrijpen.

Verband tussen ontwikkelings- en investeringsbehoeften en specifieke 
doelstellingen voor investeringsprioriteit 8i („toegang tot werkgelegenheid”) 
op de prioritaire assen 1A, 1B, 1C, en 1D van het Spaanse OP „Werkgelegenheid, 
Opleiding en Onderwijs”
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Resultaatindicatoren 
met uitgangswaarden 

en streefwaarden

Deelnemers die na de 
deelname een kwali�catie 
behalen

Deelnemers die na de 
deelname aan het werk 
zijn, met inbegrip van werk 
als zelfstandige

Speci�eke 
doelstelling

Verbeteren van de inzet-
baarheid, met name van 
werklozen en/of werkzoe-
kenden door middel van 
het verwerven en/of 
actualiseren van professio-
nele vaardigheden

Behoeften

Verhoogde inzetbaarheid van 
werkzoekenden en werklozen, 
met inbegrip van langdurig 
werklozen en ouderen;  

Verbeteren van de doeltre�end-
heid van het actief werkgelegen-
heidsbeleid, waarbij wordt 
gezorgd voor gendere�ecten en 
een afname van ongelijkheden, 
met een groter aantal deelne-
mers om hun inzetbaarheid te 
verbeteren.

Bron: Europese Rekenkamer, op basis van het Spaanse OP „Werkgelegenheid, Opleiding en Onderwijs”.
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84 
De Commissie moedigde de lidstaten ook aan om een logisch kader te gebrui-
ken om de ratio achter de in de OP’s voorgestelde maatregelen beter te kunnen 
uitleggen55. Voor elf van de veertien OP’s uit onze steekproef was een gestileer-
de weergave ontworpen van de manier waarop de behoeften zouden worden 
aangepakt door middel van de geplande maatregelen en welke indicatoren de 
vastgestelde doelstellingen en resultaten het beste zouden kunnen meten.

85 
Over het algemeen zijn wij van mening dat voor negen van de veertien OP’s in 
onze steekproef geldt dat de door de lidstaten vastgestelde doelstellingen met 
betrekking tot TD1 en TD8 in verband kunnen worden gebracht met de aange-
merkte ontwikkelings- en investeringsbehoeften.

Vastgestelde tekortkomingen in vijf van de veertien onderzochte 
OP’s

86 
Voor vier OP’s kon bij een beperkt aantal investeringsprioriteiten geen verband 
worden gelegd tussen de vastgestelde doelstellingen en de aangemerkte ont-
wikkelingsbehoeften. We concludeerden onder meer dat:

— de ontwikkelings- en investeringsbehoeften niet werden ondersteund met 
bewijs van de situatie of dat de vastgelegde doelstellingen geen betrekking 
hadden op een vastgestelde behoefte (Roemenië56 en Spanje57). Dit levert 
een risico op dat de maatregelen niet in de meest relevante behoeften zullen 
voorzien en dat de overheidsfinanciering verkeerd zal worden toegewezen;

— de doelstellingen te breed waren geformuleerd, vaak als gevolg van het feit 
dat deze betrekking hadden op verschillende dimensies van verbeteringen 
of op meerdere regio’s met uiteenlopende omstandigheden (Roemenië58 en 
Spanje59). De doelstellingen zijn onvoldoende specifiek wat betreft de vraag 
wat er precies moet worden veranderd door middel van de in de OP’s vastge-
legde steunmaatregelen (zie tekstvak 7).

87 
In het geval van drie OP’s is het onduidelijk hoe enkele in het OP gepresenteerde 
maatregelen zullen bijdragen tot het behalen van de specifieke doelstellingen en 
resultaten hiervan. In enkele gevallen is dit verband vaag of kan dit niet worden 
onderbouwd (Polen60, Roemenië61 en Spanje62). Dit wijst erop dat er een risico kan 
bestaan dat de overheidsfinanciering verkeerd wordt toegewezen of niet volle-
dig doeltreffend is.

55 Europese Commissie, 
„Monitoring and evaluation of 
European Cohesion Policy, 
ERDF, ESF, CF, guidance 
document on ex-ante 
evaluation, January 2014 and 
Guidance fiche for desk 
officers, intervention logic”, 
versie 2-18.9.2014.

56 Regionaal EFRO-OP voor 
Roemenië, voor TD1.

57 Regionaal EFRO-OP Andalusië, 
voor TD8.

58 Roemeens ESF-OP Menselijk 
Kapitaal, investeringsprioriteit 
8v.

59 Spaans EFRO-OP Slimme 
Groei en regionaal EFRO-OP 
Andalusië, TD1.

60 Pools ESF-OP Kennis, 
Onderwijs, Groei, prioritaire as 
IV, sociale innovatie en 
internationale samenwerking.

61 Regionaal EFRO-OP, 
investeringsprioriteit 8b.

62 Spaans ESF-OP inzake 
werkgelegenheid, opleiding 
en onderwijs, 
investeringsprioriteit 8iii, 
prioritaire assen 6a, 6b, 6c en 
6d.



52Opmerkingen 

Voorbeelden van te ruime specifieke doelstellingen (Roemenië en Spanje)

Twee63 van de elf specifieke doelstellingen die door Roemenië waren gedefinieerd in het OP inzake menselijk 
kapitaal waren ruim geformuleerd. Deze doelstelling is bijvoorbeeld niet duidelijk: „het vergroten van het 
aantal werknemers dat baat heeft bij nieuwe hulpmiddelen, methoden, praktijken, enz., bij personeelsbeheer 
en betere arbeidsomstandigheden, om de activiteiten aan te passen aan de dynamiek van de potentieel con-
currerende economische sectoren die zijn geïdentificeerd volgens de nationale concurrentiestrategie/slimme 
specialisatiegebieden, die zijn geïdentificeerd volgens de nationale strategie voor RDI”. Anders dan in de 
richtsnoeren van de Commissie staat64, zal het niet mogelijk zijn om een specifieke wijziging te meten die is 
verwezenlijkt met steun van de EU, dus om na te gaan of dankzij de steunmaatregelen het aantal werknemers 
dat gebruikmaakt van nieuwe hulpmiddelen is gestegen, of het aantal werknemers dat baat heeft bij nieuwe 
methoden is toegenomen, of de arbeidsomstandigheden zijn verbeterd, enz.

Spanje heeft een lijst van specifieke doelstellingen opgesteld voor alle OP’s van het EFRO en het ESF in de 
lidstaat. Op die manier werden de verschillende afzonderlijke regionale problemen opgenomen in bredere 
doelstellingen, waaruit de verschillende dimensies bleken van de verandering die wordt beoogd. Zo is in het 
kader van TD1, in het EFRO-OP „slimme groei” als specifieke doelstelling „versterking van O&O-instellingen en 
oprichting, consolidatie en verbetering van wetenschappelijke en technologische infrastructuur” vastgelegd. 
In dit geval is niet duidelijk wat er moet worden bereikt: of het de versterking van de O&O-instellingen is, 
of de totstandbrenging, de verbetering of de consolidatie van wetenschappelijke en technologische infra-
structuur. Hoewel het ontbreken van duidelijkheid en focus ook onderdeel was van de opmerkingen van de 
Commissie over de partnerschapsovereenkomst65, werden de doelstellingen niet gewijzigd.

63 Specifieke doelstellingen nrs. 3.8 en 3.9.

64 Blz. 5, versie 1 (6.5.2013) „Guidance fiche” betreffende de „interventielogica”; specifieke doelstellingen (…) geven de verandering, en de richting 
van de verandering, weer die de lidstaat beoogt te bereiken met steun van de Europese Unie. Deze verandering moet zo specifiek mogelijk zijn, 
zodat de te ondersteunen steunmaatregelen kunnen bijdragen tot de verandering en de impact daarvan kan worden geëvalueerd. Daarom is 
het raadzaam om voor het EFRO/CF niet te kiezen voor „het verhogen van de productiviteit in regio x” (wat afhankelijk zal zijn van een te ruime 
reeks factoren), maar voor „het verhogen van de productiviteit van de sector y in regio x”.”

65 Opmerking 59 van Ref. Ares (2014) 2366781 van 16.7.2014, „opmerkingen over de partnerschapsovereenkomst met Spanje: „Zij [specifieke 
doelstellingen] zijn de hoekstenen waarop de programma’s zullen worden ontwikkeld. In dit verband dient te worden onderstreept dat de 
bestaande specifieke doelstellingen niet concreet genoeg zijn om de wijziging van de uitgangssituatie te beoordelen en dat deze geen 
geschikte basis vormen voor de bijbehorende resultaatindicatoren. Evenzo is er vaak geen sprake van slechts één, maar van verschillende 
specifieke doelstellingen, waardoor er voor de uitvoering daarvan veel maatregelen nodig zijn. De specifieke doelstelling moet slechts 
betrekking hebben op één doelstelling en het aantal maatregelen moet ook worden beperkt (anders wordt het moeilijk om de uitwerking ervan 
op te volgen door middel van de bijbehorende resultaatindicatoren)”.

Te
ks

tv
ak

 7



53Opmerkingen 

De structuur van de operationele programma’s leidt 
tot een groter aantal prestatie-indicatoren die moeten 
worden gemonitord en tot een toename van 
verslagleggingsvereisten

88 
De OP’s voor de periode 2014-2020 zijn ontworpen als driedimensionale ma-
trixstructuren waarin de door de lidstaten afzonderlijk vastgestelde prioritaire 
assen worden gecombineerd met geselecteerde investeringsprioriteiten en 
regiocategorieën waarop deze betrekking hebben (zie bijlage III). De specifieke 
doelstellingen en de prestatie-indicatoren voor output en resultaten worden 
gepresenteerd voor de combinatie van deze elementen, d.w.z. voor elke investe-
ringsprioriteit van de prioritaire assen. De complexiteit van de OP’s is met name 
afhankelijk van ten eerste het aantal prioritaire assen zoals bepaald door de 
lidstaten en het aantal investeringsprioriteiten die met het OP worden aangepakt 
en ten tweede het aantal programmaspecifieke indicatoren die door de lidstaat 
zijn gekozen in aanvulling op of in plaats van de gemeenschappelijke indicato-
ren. Ook het aantal verschillende regiocategorieën waarop het OP betrekking 
heeft, speelt een rol.

89 
In het Spaanse ESF-OP wordt TD8 behandeld onder twaalf verschillende priori-
taire assen (drie prioritaire hoofdassen die zijn onderverdeeld in vier regiocate-
gorieën), die elk zijn opgesplitst naar verschillende investeringsprioriteiten (van 
1 tot 4) en nog verder zijn onderverdeeld in een uiteenlopend aantal specifieke 
doelstellingen. Om de structuur te vereenvoudigen, besloten de Spaanse au-
toriteiten slechts vier indicatoren voor output en resultaten te gebruiken om 
de maatregelen onder alle prioritaire assen die betrekking hebben op TD8, te 
meten.

Verslagleggingsvereisten voor de outputindicatoren voor cohesie 
verdriedubbeld

90 
Wat de outputindicatoren betreft, leidt de huidige matrixstructuur van de OP’s 
tot een toename van de verslagleggingsvereisten met 196 % voor het EFRO en 
93 % voor het ESF, aangezien de in het OP vastgestelde indicatoren voor ver-
schillende prioritaire assen en investeringsprioriteiten kunnen worden gebruikt. 
Bovendien zorgt de eis om per regiocategorie verslag uit te brengen over de in-
dicatoren66 voor een verdere toename van de verslagleggingsvereisten met 23 % 
voor het EFRO en met 36 % voor het ESF (zie figuur 7). Voor het Poolse nationale 
ESF-OP bijvoorbeeld werden aanvankelijk 163 outputindicatoren vastgesteld. 
Zodra deze indicatoren per prioritaire as, investeringsprioriteit en regiocategorie 
zijn uitgesplitst, moeten de nationale autoriteiten verslag doen van 422 verschil-
lende cijfers.

66 Uitvoeringsverordening (EU) 
nr. 288/2014 van de 
Commissie.
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Bron: ERK, op basis van de informatie van de IT-toepassing Infoview van de Commissie.
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 7 Verslagleggingsvereisten in verband met outputindicatoren (aantal keren dat een 

indicator moet worden gerapporteerd)
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Bron: ERK, op basis van de informatie van de IT-toepassing Infoview van de Commissie.

Verslagleggingsvereisten voor ESF-resultaatindicatoren verdubbeld

91 
Wat de outputindicatoren betreft leidt de huidige matrixstructuur van de OP’s tot 
een toename van de verslagleggingsvereisten met 27 % voor het EFRO en 57 % 
voor het ESF, aangezien de in het OP vastgestelde indicatoren voor verschillende 
prioritaire assen, investeringsprioriteiten en specifieke doelstellingen kunnen 
worden gebruikt. Wat de verslaglegging per regiocategorie betreft, namen 
de verslagleggingsvereisten voor het ESF met 36 % toe (zie figuur 8). Door de 
combinatie van deze vereisten verdubbelt de hoeveelheid gegevens die voor het 
ESF moet worden gerapporteerd. In het geval van het Poolse nationale ESF-OP 
nam het aantal resultaatindicatoren bijvoorbeeld toe van 135 tot 366 nadat deze 
per prioritaire as, investeringsprioriteit, specifieke doelstelling en regiocategorie 
werden opgesplitst.
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 8 Verslagleggingsvereisten in verband met resultaatindicatoren (aantal keren dat een 

indicator moet worden gerapporteerd)
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Fondsspecifieke verschillen bij de categorisering van 
financiële gegevens en het meten van de prestaties 
van de operationele programma’s zullen waarschijnlijk 
leiden tot problemen bij het monitoren van de 
programma’s in de toekomst

92 
Het systeem voor de registratie van financiële stromen en de beoordeling van 
de prestaties van programma’s moet worden afgestemd op de van de Europa 
2020-strategie afgeleide TD’s. De prestatie-indicatoren voor het meten van de 
output en resultaten van een maatregel die in het OP is omschreven, moeten 
de interventielogica weerspiegelen en helpen bij de kosteneffectieve monito-
ring van de verwezenlijking van specifieke doelstellingen. Bovendien moet het 
mogelijk zijn om deze op EU-niveau samen te voegen en te vergelijken tussen 
verschillende OP’s.

93 
Wij onderzochten daarom of de Commissie had voorzien in een geschikt systeem 
voor de registratie van de financiële toewijzing aan specifieke soorten steun-
maatregelen voor het EFRO en het ESF. We voerden bovendien een gedetailleer-
de analyse uit van de onderliggende methodologie van het concept „prestaties” 
voor de twee fondsen en de manier waarop de Commissie en de lidstaten de 
prestatie-indicatoren voor output en resultaten hadden gespecificeerd. Tot slot 
berekenden we het totale aantal indicatoren die tijdens de periode 2014-2020 
moeten worden gemonitord teneinde te beoordelen of het systeem op kostenef-
fectieve wijze kan worden gebruikt.

De benadering van de financiële monitoring van 
investeringen verschilt tussen de ESI-fondsen

94 
In de programmeringsperiode 2014-2020 is in de OP’s voor elke prioritaire as een 
indicatieve financiële toewijzing opgenomen voor zes categorieën steunver-
lening: steunverleningsgebieden, financieringsvorm, soort gebied, territoriale 
uitvoeringsmechanismen, TD’s en secundair ESF-thema. In een later stadium 
moeten twee aanvullende categorieën (economische en locatiedimensies) 
worden gerapporteerd. Deze acht categorieën steunverlening zijn gebaseerd op 
een door de Commissie vastgestelde nomenclatuur67 voor de categorisering van 
financiële gegevens. Deze nomenclatuur omvat 120 verschillende steunverle-
ningsgebieden en slechts deze terreinen mogen worden gebruikt om de inhoud 
van de te financieren maatregelen te bepalen68.

67 Verordening (EU) nr. 215/2014.

68 De codes 1-101 zijn van 
toepassing op de EFRO-OP’s, 
terwijl de codes 102-120 van 
toepassing zijn op het ESF.
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95 
Dit systeem van categorieën steunverlening speelt een belangrijke rol bij de 
monitoring van programma’s en bij de verslaglegging door de lidstaten over de 
uitvoering van hun programma in de jaarlijkse uitvoeringsverslagen, omdat het 
bepaalt welke informatie meteen beschikbaar kan worden gesteld om verslag uit 
te brengen over de vraag waarvoor de financiering is gebruikt.

ESF: steunverleningsgebieden zijn volledig in overeenstemming 
met de investeringsprioriteiten

96 
In het geval van het ESF zijn de steunverleningsvelden volledig in overeenstem-
ming met de investeringsprioriteiten, d.w.z. elke investeringsprioriteit houdt 
rechtstreeks verband met een steunverleningsveld. De steunverleningscode 102 
houdt bijvoorbeeld uitsluitend verband met investeringsprioriteit 8i.

97 
Met deze aanpak wordt de financiële steun toegewezen naar rato van de bijdra-
ge hiervan. Als gevolg hiervan kunnen de streefwaarde, en in een later stadium 
de mate van verwezenlijking, van de outputindicatoren (waarover ook per inves-
teringsprioriteit verslag wordt uitgebracht) in verband worden gebracht met de 
totale kosten van de bijbehorende maatregelen. De steunverleningsgebieden 
kunnen dan ook worden gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de 
vereisten inzake thematische concentratie. Tot slot worden horizontale kwesties 
die verband houden met alle steunverleningsprioriteiten (bijv. klimaatverande-
ring of gendergelijkheid), afgedekt door middel van een aanvullende dimensie 
van de categorieën steunverlening: het „secundaire ESF-thema”.

EFRO: dezelfde steunverleningsvelden kunnen worden gebruikt 
in het kader van verschillende thematische doelstellingen of 
investeringsprioriteiten

98 
In het geval van het EFRO kunnen, in tegenstelling tot het ESF, dezelfde steunver-
leningsgebieden worden gebruikt in het kader van verschillende TD’s of investe-
ringsprioriteiten. Over de financiële middelen die aan een specifieke TD worden 
toegewezen, moet verslag worden uitgebracht in het kader van de dimensie 
„thematische doelstelling” van de categorieën steunverlening (zie figuur 9).
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Bron: ERK, op basis van de OP’s.
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 9 Verband tussen investeringsprioriteiten en categorieën steunverlening – voorbeeld 

van het Kroatische nationale EFRO-OP met betrekking tot TD1

Aan de thematische doelstelling toegeschreven steunverleningsgebieden

002 Onderzoeks- en innovatieprocessen in grote bedrijven
056  Investeringen in infrastructuur, capaciteit en uitrusting voor kmo's die rechtstreeks verband houden met onderzoek en 

innovatie
057  Investeringen in infrastructuur, capaciteit en uitrusting voor grote bedrijven die rechtstreeks verband houden met onderzoek 

en innovatie
058  O&I-infrastructuur (overheid)
059  O&I-infrastructuur (particulier, met inbegrip van wetenschapsparken)
060  O&I-activiteiten in openbare onderzoekscentra en kenniscentra, met inbegrip van netwerkvorming
061  O&I-activiteiten in particuliere onderzoekscentra, met inbegrip van netwerkvorming
063  Clusterondersteuning en bedrijvennetwerken die voornamelijk ten goede komen aan kmo's
065  O&I-infrastructuur, processen, overdracht van technologie en samenwerking in ondernemingen die zich toeleggen op de 

koolstofarme economie en op weerbaarheid ... 
070  Bevordering van energie-efficiëntie in grote ondernemingen
121  Voorbereiding, uitvoering, toezicht en inspectie

Specifieke doelstelling 1b2
- De OOI-activiteiten van de 

bedrijfssector namen toe doordat er 
een gunstig innovatieklimaat was 

gecreerd

Specifieke doelstelling 1b1
- Toename van de ontwikkeling van 
nieuwe producten en diensten die 
voortvloeien uit O&O-activiteiten

Specifieke doelstelling 1a1
- Verhoogde O&O-capaciteiten van de 

O&O-sector voor het uitvoeren van 
toponderzoek en het inspelen op de 

behoeften van de economie

Investeringsprioriteit 1b
- de bevordering van investeringen door bedrijven in O&I, de 

ontwikkeling van koppelingen en synergieën tussen 
ondernemingen, onderzoeks- en ontwikkelingscentra en de 

sector hoger onderwijs...

Investeringsprioriteit 1a
- Verbetering van de infrastructuur voor 

onderzoek en innovatie en van de capaciteiten 
voor de ontwikkeling van topprestaties op dit 
gebied, en de bevordering van kenniscentra

Prioritaire as 1
- Versterking van de economie door middel van de toepassing van onderzoek en innovatie

Structuur van OP voor thematische doelstelling 1
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99 
Met deze benadering is het mogelijk om de investeringsprioriteiten horizontaal 
te categoriseren per gemeenschappelijke horizontale kwestie, maar is het niet 
mogelijk om financiële stromen voor afzonderlijke investeringsprioriteiten te tra-
ceren. Als gevolg hiervan worden de financiële toewijzingen en uitgaven alleen 
per TD op het niveau van elke prioritaire as gemonitord. De financiële gegevens 
kunnen niet direct op hetzelfde niveau worden samengevoegd als de informatie 
over de prestaties, en de geboekte financiële vooruitgang bij het uitvoeren van 
de investeringsprioriteiten kan niet op doeltreffende wijze worden gemeten. Het 
gebrek aan relevante financiële gegevens vormt een belemmering voor een be-
oordeling van de kosteneffectiviteit en kostenefficiëntie van de steunverlening 
en voor een vergelijking van de prestaties tussen de OP’s en tussen de lidstaten 
per uitgegeven euro.

De financiële toewijzingen voor elk steunverleningsgebied 
moeten worden gecodeerd per regiocategorie

100 
De lidstaten moeten bovendien de financiële middelen die worden toegewezen 
aan de verschillende steunverleningsgebieden, uitsplitsen per regiocategorie 
(zoals minder ontwikkelde, overgangs- en meer ontwikkelde regio’s). Wij con-
stateerden dat de benaderingen van de lidstaten in dit opzicht verschilden (zie 
tekstvak 8).

Toewijzing van financiële middelen aan regiocategorieën – voorbeelden Polen, 
Roemenië en Spanje

In Polen werden overeenkomstig de PA twee verdeelsleutels gebruikt voor de toewijzing van de middelen aan 
de verschillende regio’s: de pro-rataverdeling, met een vaste verdeelsleutel voor beide regiocategorieën; en 
de standaardverdeling, met een verdeelsleutel die evenredig is aan het aantal regio’s waarop de investering 
betrekking heeft.

In Roemenië werd een pro-rataverdeling gebruikt die afhankelijk was van de aard van de maatregelen, name-
lijk gebaseerd op het aantal regio’s, inwoners of kmo’s.

In Spanje moeten de regionale en centrale overheid het vooraf eens worden over de toewijzing van de 
EFRO-middelen aan de regio’s en worden de uitgaven tijdens de uitvoering naargelang van de projectlocatie 
aan de regio’s toegewezen.
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101 
De lidstaten volgen ook verschillende benaderingen met betrekking tot de ver-
deling van financiële middelen en prestatiegegevens per categorie of regio. Deze 
uiteenlopende nationale benaderingen van de toewijzing van middelen hebben 
rechtstreekse gevolgen voor het aantal indicatoren, hun streefwaarden en mijl-
palen, de belangrijkste uitvoeringsstappen van OP’s en de gebruikte financiële 
indicatoren, d.w.z. de waarden van de indicatoren voor output en resultaten per 
regiocategorie worden vastgesteld aan de hand van verschillende verdeelsleu-
tels. Nog belangrijker is dat het gebrek aan een gemeenschappelijke benadering 
negatieve gevolgen heeft voor de vergelijkbaarheid en de nauwkeurigheid van 
de informatie die door de lidstaten wordt verstrekt die meer dan één regiocate-
gorie hebben. Dit kan met name de naleving van de eisen inzake de thematische 
concentratie beïnvloeden.

Er bestaan verschillen tussen de fondsen bij het gebruik van 
gemeenschappelijke outputindicatoren en de mogelijkheid 
voor lidstaten om aanvullende programmaspecifieke 
outputindicatoren vast te stellen

Gemeenschappelijke outputindicatoren voor zowel het EFRO als 
het ESF, maar alleen voor ESF-OP’s moet over alle indicatoren 
jaarlijks verslag worden uitgebracht

102 
Er zijn gemeenschappelijke outputindicatoren voor zowel het EFRO als het ESF: 
Voor het EFRO zijn 40 indicatoren onderverdeeld in acht categorieën en voor het 
ESF zijn er 23 indicatoren die verband houden met personen en entiteiten (zie 
tabel 4).

Ta
be

l 4 Outputindicatoren – verschillen tussen het EFRO en het 
ESF

EFRO ESF

Gemeenschappelijke outputindicatoren
Ja, 

40 gemeenschappelijke outputindicatoren onderver-
deeld in 8 categorieën

Ja, 
23 gemeenschappelijke outputindicatoren die 
verband houden met personen en entiteiten

Verplichting om gemeenschappelijke 
outputindicatoren te gebruiken

Ja 
(indien relevant)

Ja 
(in de jaarlijkse uitvoeringsverslagen)

Gemeten maatregelen Alleen afgeronde maatregelen Gedeeltelijk of volledig uitgevoerde maatregelen

Onderverdeling per regiocategorie
Ja 

(uitgangswaarden en streefwaarden uitgesplitst naar 
regiocategorie)

Ja 
(uitgangswaarden en streefwaarden uitgesplitst naar 

regiocategorie en, optioneel, naar geslacht)

Bron: ERK, op basis van de verordening en richtsnoeren.
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103 
Voor de ESF-OP’s moeten de lidstaten gegevens over alle gemeenschappelijke 
outputindicatoren verzamelen en hierover verslag uitbrengen bij de Commissie, 
zelfs als er voor deze indicatoren geen streefdoel is vastgelegd in het OP. In het 
geval van het EFRO is het gebruik van gemeenschappelijke outputindicatoren 
verplicht wanneer deze relevant zijn voor de te ondersteunen steunmaatregelen. 
Wij wijzen erop dat directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling 
de lidstaten heeft aangemoedigd om deze gemeenschappelijke indicatoren te 
gebruiken, zodat de vooruitgang die wordt geboekt bij de uitvoering van de pro-
gramma’s ook op EU-niveau zou kunnen worden beoordeeld door het samenvoe-
gen van de nationale indicatoren. Uit onze analyse bleek echter dat de lidstaten 
deze gemeenschappelijke outputindicatoren niet op consistente wijze gebruik-
ten in de onderzochte EFRO-OP’s.

104 
Volgens het richtsnoer van de Commissie voor TD1 moeten de EFRO-investeringen 
gericht zijn op technologische ontwikkeling en toegepast O&O en verband houden 
met de behoeften van bedrijven. De gemeenschappelijke outputindicatoren voor 
het meten van de zakelijke motivatie voor het uitvoeren van onderzoek werden 
echter slechts in beperkte mate gebruikt. De indicatoren die werden gebruikt 
voor het meten van de inzet van een onderneming voor het ontwikkelen van een 
product dat „nieuw voor het bedrijf” of „nieuw voor de markt” is (CO28 en CO29), 
werden slechts in 57 % van de OP’s gebruikt waarin sprake was van een toewijzing 
van middelen aan TD1. Andere indicatoren werden gebruikt in 40 tot 90 % van de 
OP’s (zie figuur 10). Dit suggereert dat deze outputindicatoren niet op zinvolle 
wijze op EU-niveau kunnen worden samengevoegd.
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0 Gemeenschappelijke outputindicatoren voor de categorie „onderzoek en innovatie” 
gebruikt in de OP’s met aan TD1 toegewezen middelen

CO24 CO25 CO26 CO27 CO28 CO29 CO28 en CO29

40 %

65 %

90 %

64 %

44 % 42 %

57 %
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Bron: ERK, op basis van de gegevens van de IT-toepassing Infoview van de Commissie.
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105 
Gemiddeld werden vier van de zes gemeenschappelijke indicatoren die waren 
vastgesteld voor de categorie „onderzoek en innovatie” gebruikt, waarbij 165 
van de 168 OP’s met aan TD1 toegewezen middelen deze gemeenschappelijke 
indicatoren gebruikten voor het meten van de steunmaatregelen voor O&O. Uit 
onze steekproef bleek dat indicator CO29 in één van de negen OP’s met aan TD1 
toegewezen middelen niet was gebruikt, ondanks het feit dat duidelijk was dat 
dit een relevante indicator was voor het meten van de output (zie tekstvak 9).

Voorbeeld van een relevante gemeenschappelijke outputindicator die niet wordt 
gebruikt (Spanje)

Het EFRO-OP voor de regio Andalusië in Spanje heeft onder meer betrekking op activiteiten die verband hou-
den met innovatie binnen bedrijven. Volgens de regionale autoriteiten zou de indicator „Aantal ondersteunde 
bedrijven voor invoering van producten die nieuw zijn voor het bedrijf” (CO29) relevant zijn geweest, maar 
besloten zij in de loop van de onderhandelingen, in overleg met de Commissie, deze niet te gebruiken, omdat 
deze impact reeds was opgenomen onder de indicator „Aantal bedrijven dat steun ontvangt” (CO01). Deze 
twee indicatoren zijn echter beide relevant, aangezien zij verschillende informatie bieden over de output die 
moet worden gerealiseerd.
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Programmaspecifieke outputindicatoren die door de Commissie en de 
lidstaten per geval zijn overeengekomen

106 
Naast de gemeenschappelijke outputindicatoren mogen de lidstaten gebruikma-
ken van programmaspecifieke outputindicatoren. Over deze indicatoren moet 
per geval worden onderhandeld door de Commissie en de lidstaten.

107 
In totaal creëerden de 28 EU-lidstaten samen 2 240 verschillende programmaspe-
cifieke outputindicatoren voor het EFRO, in aanvulling op de 40 gemeenschappe-
lijke outputindicatoren. Voor elk EFRO-OP werden gemiddeld 13,2 verschillende 
programmaspecifieke outputindicatoren en 14,8 gemeenschappelijke outputin-
dicatoren gebruikt (zie figuur 11 en figuur 12).
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1 Totaalaantal outputindicatoren gebruikt in de EFRO- en ESF-OP’s van alle lidstaten 

(met uitzondering van de steunverlening voor het CF en het YEI en de indicatoren 
voor technische bijstand)

Bron: ERK, op basis van de gegevens van de IT-toepassing Infoview van de Commissie.

TD2TD1 TD3 TD4 TD5 TD6 TD7 TD8 TD9 TD10 TD11 TD8 TD9 TD10 TD11

gemeenschappelijke indicatorenprogrammaspecifieke indicatoren 

ESFEFRO

258

629

479480

121

228

37

148

335

99

512

235

307
268

4

23

2323

9

5

19

16

9

17

5

26

15

13
16

Alle TD's ESFAlle TD's EFRO

1 7692 240

23
40
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Bron: ERK, met gegevens van de IT-toepassing Infoview van de Commissie.
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2 Gemiddeld aantal in alle lidstaten gebruikte outputindicatoren per OP (met 
uitzondering van de steunverlening voor het CF en het YEI en de indicatoren voor 
technische bijstand)

Alle TD's EFRO Alle TD's ESF

6,2

14,8

13,513,2

gemeenschappelijke indicatorenprogrammaspecifieke indicatoren 

TD11TD10TD9TD8TD11TD10TD9TD8TD7TD6TD5TD4TD3TD1 TD2

EFRO ESF

1,5

3,5

2,8

3,3

1,1

2,7

2,82,1

3,0

1,3

4,4
6,2

2,1

6,0

7,27,3

4,7
5,7

2,3
3,53,1

1,9
2,5

3,5
2,2

4,3
3,12,92,7
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108 
Wat het ESF betreft, zijn in de verordening 23 gemeenschappelijke indicatoren 
vastgesteld die verband houden met zowel personen als entiteiten. Deze moe-
ten, indien relevant, in de OP’s worden gebruikt en één keer per jaar worden 
gerapporteerd in het jaarlijks uitvoeringsverslag voor het OP (zie tabel 4).

109 
Uit onze analyse bleek dat de 28 EU-lidstaten in totaal 1 769 programmaspecifie-
ke outputindicatoren hadden ontwikkeld voor het ESF, voor alle OP’s samen. Voor 
elk ESF-OP werden gemiddeld 13,5 verschillende programmaspecifieke outputin-
dicatoren en 6,2 gemeenschappelijke outputindicatoren gebruikt.

Met de resultaatindicatoren voor het ESF en het EFRO 
worden verschillende zaken op uiteenlopende manieren 
gemeten, waardoor het onmogelijk is om op nuttige wijze 
gegevens samen te voegen op Unieniveau

De definitie van prestatieindicatoren voor resultaten voor het 
EFRO en het ESF verschilt

110 
Uit onze analyse bleek ook dat enkele indicatoren die voor het EFRO als outpu-
tindicatoren waren vastgesteld, voor het ESF als resultaatindicatoren konden 
worden gezien. De gemeenschappelijke outputindicator voor het EFRO voor pro-
ductieve investeringen „Toename van de werkgelegenheid binnen ondersteun-
de bedrijven” kan bijvoorbeeld worden gezien als rechtstreeks resultaat van 
de maatregel. Dergelijke resultaten worden echter niet systematisch gemeten 
aan de hand van gemeenschappelijke outputindicatoren voor alle TD’s die door 
middel van EFRO-steunmaatregelen worden ondersteund. Dit komt doordat de 
GB-verordening en de fondsspecifieke verordeningen geen consistente definitie 
van resultaat bevatten.

111 
In ons jaarverslag van 201569 vestigden wij reeds de aandacht op het gebrek aan 
duidelijkheid bij de Commissie ten aanzien van de definitie van prestatie-in-
dicatoren. De Commissie antwoordde dat de termen „output” en „resultaten” 
waren gedefinieerd in haar richtsnoer inzake betere regelgeving van mei 201570. 
Wij analyseerden dit richtsnoer en concludeerden dat de definitie van „resulta-
ten” rekening houdt met de rechtstreekse gevolgen van de steunmaatregelen, 
overeenkomstig de door het ESF toegepaste benadering. Dit heeft echter niet tot 
enige veranderingen geleid. We willen erop wijzen dat deze belangrijke concep-
ten niet zijn gedefinieerd in het Financieel Reglement.

69 Jaarverslag van de 
Rekenkamer over de 
uitvoering van de begroting 
over het begrotingsjaar 2015, 
paragraaf 3.59.

70 Werkdocument van de 
diensten van de Commissie, 
„Better Regulation Guidelines”, 
SWD (2015) 111 final van 
19.5.2015.
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112 
Voor het EFRO of het ESF kunnen op EU-niveau geen programmaspecifieke 
prestatie-indicatoren voor resultaten worden samengevoegd71. Er zijn alleen 
gemeenschappelijke resultaatindicatoren voor het ESF, en niet voor het EFRO (zie 
tabel 5). Voor het EFRO is het dus niet mogelijk om deze gegevens op EU-ni-
veau samen te voegen, aangezien de lidstaten verschillende indicatoren kunnen 
gebruiken (of vergelijkbare indicatoren met kleine afwijkingen in de definitie) om 
eenzelfde soort specifieke doelstelling te meten.

71 Uit onze analyse met 
betrekking tot TD8 bleek 
bijvoorbeeld dat slechts 11 % 
van de programmaspecifieke 
resultaatindicatoren voor 
meer dan één ESF-OP werd 
gebruikt.

Ta
be

l 5 Resultaten van steunmaatregelen – verschillen tussen het EFRO en het ESF

Bijdrage aan het behalen van 
resultaten

Onderverdeling per 
regiocategorie

Streefwaarden 

Uitgangswaarden

Gemeenschappelijke 
resultaatindicatoren

Verplichting om gemeenschap-
pelijke resultaatindicatoren te 
gebruiken

De directe resultaten kunnen worden gemeten aan 
de hand van de resultaatindicatoren. De impact 

moet worden gemeten door middel van evaluaties 
achteraf.

Moet na afloop worden gemeten door middel 
van evaluaties

Ja 
(uitgangswaarden en streefwaarden uitgesplitst 
naar regiocategorie en, optioneel, naar geslacht)

Nee

Gemeenschappelijke indicatoren 
moeten kwantitatief zijn

Cumulatieve waarde die de effecten van de steunmaat-
regelen weergeeft (prestatiegegevens uit het verleden 

indien mogelijk en door middel van representatieve 
steekproef voor de gemeenschappelijke indicatoren 

voor resultaten op de langere termijn)

Kwantitatief of kwalitatief
Houdt verband met alle mogelijke begunstigden 

en wordt beïnvloed door het programma en 
andere factoren

Verplicht voor elke resultaatindicator
De waarde van de resultaatindicator aan het begin 
van de programmeringsperiode voor het land/de 

regio overeenkomstig de meest actuele beschikbare 
gegevens (statistieken of administratieve gegevens) 

of door middel van enquêtes

Nul in uitzonderlijke omstandigheden waarin 
het niet mogelijk is deze te berekenen
Waarde van de huidige of voorgaande 

vergelijkbare steunmaatregelen op basis van de 
meest actuele beschikbare gegevens

Ja
(in de jaarlijkse uitvoeringsverslagen)Nee

Ja,
gemeenschappelijke onmiddellijkresultaatindica-

toren en gemeenschappelijke langeretermijn-
resultaatindicatoren (uitsluitend in verband met 

personen, niet met entiteiten)

Nee
(afzonderlijk overeengekomen met de lidstaten)

ESFEFRO

Bron: ERK, op basis van de verordening en richtsnoeren.
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113 
Uit onze analyse met betrekking tot TD1 bleek bijvoorbeeld dat slechts 12 % 
van de resultaatindicatoren voor het EFRO in meer dan één OP werden gebruikt, 
d.w.z. dat voor de meerderheid van de specifieke doelstellingen van het EFRO 
afzonderlijke resultaatindicatoren werden ontwikkeld. In totaal ontwikkelden de 
28 EU-lidstaten samen 2 955 programmaspecifieke resultaatindicatoren voor het 
EFRO72 en werden in elk OP gemiddeld 17,4 verschillende specifieke resultaatindi-
catoren gebruikt (zie figuur 13 en figuur 14).
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ur
 1

3 Totaalaantal resultaatindicatoren gebruikt in de EFRO- en ESF-OP’s van alle lidstaten 
(met uitzondering van de steunmaatregelen voor het CF en het YEI en de indicatoren 
voor technische bijstand)

72 Deze cijfers hebben 
betrekking op alle indicatoren 
die door de 28 EU-lidstaten 
werden gecreëerd (zoals 
beschikbaar in de IT-
toepassing Infoview van de 
Commissie) voor alle TD’s die 
onder het EFRO vallen (met 
uitzondering van het CF).

ESF (alle TD's)EFRO (alle TD's)

21

1 976
2 955

Gemeenschappelijke indicatorenProgrammaspecifieke indicatoren

TD11TD10TD9TD8TD11TD10TD9TD8TD7TD6TD5TD4TD3TD1 TD2

EFRO ESF

1

8

9
21

248

639

569573

9

148

254

33

234

428

102

596

460

311

401

Bron: ERK, op basis van de gegevens van de IT-toepassing Infoview van de Commissie.
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114 
In de ESF-verordening zijn vijf gemeenschappelijke onmiddellijkresultaatindica-
toren en vier langeretermijn-resultaatindicatoren73 vastgesteld die moeten wor-
den gebruikt voor ESF-steunmaatregelen om de bijdrage van het fonds te meten 
aan veranderingen met gevolgen voor personen. Er zijn geen gemeenschappe-
lijke resultaatindicatoren voor het meten van de gevolgen voor entiteiten. In de 
verordening zijn bovendien negen gemeenschappelijke onmiddellijkresultaatin-
dicatoren en drie indicatoren voor langetermijnresultaten voor het YEI vastge-
steld74. Over elke indicator werd afzonderlijk onderhandeld en overeenstemming 
bereikt door de Commissie en de lidstaten.

115 
Het is echter niet verplicht om alle gemeenschappelijke indicatoren in een OP 
te gebruiken en de lidstaten kunnen programmaspecifieke resultaatindicatoren 
gebruiken in aanvulling op de gemeenschappelijke indicatoren. Voor de periode 
2014-2020 gebruiken de 28 EU-lidstaten alle negen de gemeenschappelijke re-
sultaatindicatoren voor het ESF en hebben zij 1 976 aanvullende programmaspe-
cifieke resultaatindicatoren ontwikkeld75. Voor elk ESF-OP werden gemiddeld 3,1 
gemeenschappelijke resultaatindicatoren en 14,4 verschillende programmaspeci-
fieke resultaatindicatoren gebruikt (zie figuur 13 en figuur 14).
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4 Gemiddeld aantal in alle lidstaten gebruikte resultaatindicatoren per OP (met 
uitzondering van de steunmaatregelen voor het CF en het YEI en de indicatoren voor 
technische bijstand)

Gemeenschappelijke indicatorenProgrammaspecifieke indicatoren

TD11TD10TD9TD8TD11TD10TD9TD8TD7TD6TD5TD4TD3TD1 TD2

EFRO ESF

ESF (alle TD's)EFRO (alle TD's)

3,1

14,417,4

1,0

1,7

1,6

2,2

4,9
6,1

5,25,5

2,32,32,7
1,5

3,33,7

1,7

4,1
3,6

3,03,3

Bron: ERK, op basis van de gegevens van de IT-toepassing Infoview van de Commissie.

73 Verordening (EU) 
nr. 1304/2013, bijlage I.

74 Verordening (EU) 
nr. 1304/2013, bijlage II.

75 Deze cijfers hebben 
betrekking op alle indicatoren 
die door de 28 EU-lidstaten 
werden gecreëerd (zoals 
beschikbaar in de IT-
toepassing Infoview van de 
Commissie) voor alle TD’s die 
onder het ESF vallen (met 
uitzondering van het YEI).
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De resultaatindicatoren voor het EFRO houden niet specifiek 
verband met de door het programma gefinancierde 
steunmaatregelen

116 
Er bestaan wezenlijke verschillen tussen het EFRO en het ESF waar het gaat om 
de definitie van een „resultaat”. Voor het EFRO is een resultaat „de specifieke 
dimensie van het welzijn en de vooruitgang voor personen die dient als motive-
ring voor een beleidsmaatregel, d.w.z. welke veranderingen worden beoogd met 
ondersteuning van de ontworpen steunmaatregelen”76. De resultaten worden 
niet uitsluitend beïnvloed door de EFRO-financiering, maar ook door externe 
factoren (zie tekstvak 10).

76 Directoraat-generaal 
Regionaal Beleid en 
Stadsontwikkeling, „Guidance 
document on monitoring and 
evaluation” van het EFRO en 
het CF, voor de 
programmeringsperiode 
2014-2020, maart 2014, blz. 4.

Voorbeeld van een EFRO-resultaatindicator (Spanje)

Voor het Spaanse EFRO-OP „Slimme groei” is een van de gekozen resultaatindicatoren het „percentage be-
drijven dat technologische innovaties ontwikkelt van het totale aantal actieve bedrijven”. De uitgangswaarde 
werd berekend door het nationaal bureau voor de statistiek op basis van een nationale enquête. De enquête 
was bedoeld om informatie te verkrijgen over de structuur van de innovatieprocessen van allerlei soorten be-
drijven in Spanje, niet alleen van de bedrijven die financiering van het EFRO ontvangen (die rond de 7 % van 
het totale aantal relevante bedrijven uitmaken). Dit resultaat kan dan ook niet volledig worden toegeschreven 
aan het OP zelf.
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117 
Met andere woorden, in het geval van de EFRO-OP’s is het niet mogelijk om de 
impact te isoleren die kan worden toegerekend aan de EFRO-steunmaatregelen 
en het is niet bekend welke factoren van invloed kunnen zijn op de verwezenlij-
king van de resultaten. Deze benadering heeft als voordeel dat zicht kan wor-
den gehouden op de belangrijkste beoogde verandering. De lidstaten zullen 
echter gebruik moeten maken van aanvullende benaderingen om de verande-
ring of de impact te beoordelen die aan een EFRO-steunmaatregel kan worden 
toegeschreven.
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De EFRO-resultaatindicatoren zijn gericht op een specifieke 
dimensie van de beoogde verandering

118 
Bovendien bieden de EFRO-resultaatindicatoren in de meeste gevallen slechts 
informatie over een specifieke dimensie van de beoogde verandering, afhankelijk 
van de maatregel die wordt uitgevoerd. Dit leidt tot het gebruik van verschillen-
de resultaatindicatoren voor dezelfde investeringsprioriteit. Zo zijn in het kader 
van acht van de veertien onderzochte OP’s middelen toegewezen waarmee een 
onderzoeksinfrastructuur is gecreëerd en onderzoeksuitrusting is aangeschaft 
(investeringsprioriteit 1a), maar voor bijna alle OP’s zijn individuele resultaatindi-
catoren gedefinieerd om de vooruitgang op dit gebied te meten, soms zelfs voor 
OP’s in dezelfde lidstaat (zie tekstvak 11).

Voorbeelden van door de lidstaten vastgestelde EFRO-resultaatindicatoren voor 
investeringsprioriteit 1a (Kroatië, Ierland, Polen, Roemenië en Spanje)

De in het kader van het Poolse OP „Slimme groei” ondersteunde investeringen zullen naar verwachting 
bijdragen tot een verhoging van de uitgaven van bedrijven voor onderzoek dat door onderzoeksorganisaties 
wordt verricht. Dit is gebaseerd op de aanname dat de kwaliteit van het onderzoek zal worden verbeterd, dat 
de waarde hiervan voor bedrijven zal toenemen en dat, als gevolg hiervan, bedrijven O&O-diensten zullen 
inkopen bij deze onderzoeksorganisaties.

In het kader van het Roemeense OP „Concurrentievermogen” moeten de investeringen bijdragen tot het 
verbeteren van de onderzoekscapaciteit en tot het ontwikkelen van het concurrentievermogen van bedrijven. 
Dit zal worden gemeten aan de hand van de aangetrokken bijdrage in het kader van Horizon 2020 en de toe-
name van het aantal wetenschappelijke publicaties. Het Spaanse OP „Andalusië” is gericht op het doen toene-
men van het aantal ingediende octrooiaanvragen. In het Kroatische OP „Concurrentievermogen en cohesie” is 
de resultaatindicator het aantal publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, terwijl deze in het Ierse OP het 
aantal partners in het bedrijfsleven is. Geen van de indicatoren is op exact dezelfde manier gedefinieerd.

Volgens de OESO zijn enkele van deze indicatoren, met name uitgaven voor O&O, statistieken met betrekking 
tot octrooien en wetenschappelijke publicaties, geschikt voor het meten van innovatie77. Het EFRO bevordert 
synergieën met fondsen voor onderzoek en ontwikkeling, en met name met Horizon 2020. De deelname aan 
Horizon 2020 kan derhalve ook worden gezien als indicatie voor een verbeterde onderzoekscapaciteit. Het 
kan echter zijn dat deze indicatoren beperkte informatie bieden over de manier waarop het onderzoek zal 
worden gebruikt ten bate van de economische ontwikkeling van de betrokken regio’s/landen.

77 OESO en Eurostat, Oslo-handboek voor het verzamelen en interpreteren van gegevens over innovatie, derde editie, 2005.
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De ESF-resultaatindicatoren houden rechtstreeks verband met de 
ESF-steunmaatregelen

119 
Voor het ESF houdt het concept van een „resultaat” verband met de specifieke 
steunmaatregelen van het ESF. Het geeft de verandering in een bepaalde situatie 
aan, in de meeste gevallen in verband met ondersteunde entiteiten of deelne-
mers. Voor directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie 
wordt aangeraden indicatoren vast te stellen die zo nauw mogelijk aansluiten bij 
de in het kader van de respectievelijke investeringsprioriteit uitgevoerde maat-
regelen. Bovendien houdt „impact” in het kader van het ESF verband met het 
verwezenlijken van de onder een prioritaire as vastgestelde doelstellingen, d.w.z. 
voordelen voor grotere groepen in de samenleving dan de deelnemers of entitei-
ten die rechtstreeks begunstigde van de steun zijn.

120 
Met andere woorden, de nadruk ligt op de rechtstreekse effecten van de 
ESF-steunmaatregelen, waarbij het effect dat externe factoren kunnen hebben 
gehad voor de gerapporteerde indicator, zoveel mogelijk wordt beperkt. De 
resultaten kunnen direct zijn (situatie direct na afloop van de maatregel) of op 
de langere termijn (situatie op een bepaald moment na afloop van de maatregel) 
(zie tekstvak 12).

Voorbeeld van een ESF-resultaatindicator gebruikt in het OP „Menselijk kapitaal” 
in Roemenië

De werkgelegenheid binnen niet-landbouwbedrijven in stedelijke gebieden in Roemenië zal worden bevor-
derd door ondersteuning van de oprichting van startende bedrijven of ondersteuning van bestaande kmo’s 
bij het creëren van nieuwe banen, evenals door te voorzien in op maat gesneden begeleiding/richtsnoeren en 
ondernemerschapsopleidingen.

De specifieke doelstelling wordt gemeten aan de hand van drie resultaatindicatoren, waarvan één „het aantal 
gecreëerde en bestaande banen zes maanden na afloop van de maatregelen ter ondersteuning van werklo-
zen en economisch niet-actieve personen” is. De getelde vacatures hebben betrekking op deelnemers van 
ESF-maatregelen.
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Er zullen evaluaties nodig zijn om de impact van de steunverlening 
te meten voor zowel het EFRO als het ESF

121 
De impact van de EFRO- en ESF-steunverlening zal moeten worden vastgesteld 
door middel van evaluaties tijdens de uitvoering van het OP en na afloop hiervan 
(ex-post-evaluatie)78. Dit zal een grotere uitdaging zijn bij de EFRO-steunverle-
ning, waar de verantwoordelijke autoriteiten aanvullende gegevens zullen moe-
ten verzamelen over de resultaten die direct aan de projecten kunnen worden 
toegeschreven. Om vast te stellen of het resultaat, d.w.z. het toegenomen aantal 
wetenschappelijke publicaties, het gevolg is van de EFRO-steunverlening of van 
externe factoren, moet een vergelijking worden gemaakt met entiteiten die geen 
steun hebben ontvangen, door middel van een evaluatie waarvoor aanvullende 
informatie zal moeten worden verzameld.

122 
In Polen hebben de managementautoriteiten daarom op vrijwillig basis onmid-
dellijkresultaatindicatoren ingevoerd om de onmiddellijke voordelen te registre-
ren die door de EFRO-steunverlening zijn gerealiseerd en om ervoor te zorgen 
dat gegevens beschikbaar zijn voor evaluaties van de doeltreffendheid, effici-
entie en impact van de EFRO-steunverlening. Deze onmiddelllijkresultaatindica-
toren zijn niet opgenomen in de OP’s en vallen niet onder de normale verslag-
legging door middel van het jaarlijkse uitvoeringsverslag. De Commissie en het 
bredere publiek zullen dus niet meteen kunnen beschikken over de gegevens 
met betrekking tot de onmiddellijke resultaten (via het ESIF-opendataplatform).

123 
Voor het ESF zal informatie over directe resultaten rechtstreeks worden gekop-
peld aan de steunmaatregelen, wat een sterkere onderbouwing oplevert voor de 
beoordeling van de impact van de ESF-steunverlening en minder aanvullende 
gegevens nodig zullen zijn dan voor de EFRO-steunverlening.

Uitgangswaarden en streefdoelen worden voor het EFRO en het 
ESF verschillend berekend op basis van hun respectieve definities 
van „resultaat”

124 
De uitgangswaarden en streefwaarden die zijn vastgesteld voor de EFRO-resul-
taatindicatoren zijn voornamelijk gebaseerd op statistieken die worden bijge-
houden door de nationale bureaus voor de statistiek, die betrekking hebben op 
alle potentiële begunstigden van de EFRO-steunverlening en die alle externe fac-
toren omvatten en de impact registreren op elk land/elke regio. Deze resultaatin-
dicatoren vormen niet de streefwaarden voor de prestaties van EFRO-steunverle-
ning en kunnen daarom niet worden gezien als onmiddellijke resultaten van de 
OP’s. De verantwoordelijkheid voor het bereiken van deze resultaten ligt voorna-
melijk bij de lidstaten en, in mindere mate, bij de managementautoriteiten van 
de OP’s.

78 Artikelen 56 en 57 van 
Verordening (EU) 
nr. 1303/2013.
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125 
Voor het ESF worden de uitgangswaarden en streefwaarden voornamelijk bere-
kend op basis van historische gegevens of eerder opgedane ervaringen die direct 
verband houden met de ESF-steunverlening, d.w.z. de resultaatindicatoren zijn 
afhankelijk van de outputindicatoren. Voor de gemeenschappelijke indicator 
„deelnemers die na de deelname aan het werk zijn, met inbegrip van werk als 
zelfstandige” komt de uitgangswaarde bijvoorbeeld overeen met de prestatie-
verhouding (percentage personen dat werk vond na deelname aan de ESF-oplei-
ding) die wordt bereikt in vergelijkbare programma’s.

126 
De ESF-resultaatindicatoren tonen de bijdrage die de OP’s hebben geleverd aan 
het bereiken van bepaalde doelstellingen en kunnen worden gebruikt om de 
bijdrage te bepalen die de ESF-steunverlening heeft geleverd aan het behalen 
van de strategische resultaatindicatoren van de PA. De verantwoording voor de 
verwezenlijking van de resultaten is duidelijk toegewezen aan de beheersauto-
riteiten. De resultaten worden gedefinieerd in termen van de bevolking die baat 
heeft bij de ESF-steun, en daarom wordt van de beheersautoriteiten verwacht 
dat zij een grotere invloed hebben op de verwezenlijking van de resultaten.

127 
Voor het ESF moeten elk jaar gegevens voor alle deelnemers (met een klein aan-
tal uitzonderingen) en entiteiten worden geregistreerd79 en moeten deelnemers 
worden getraceerd na afronding van de desbetreffende maatregel, teneinde 
de gemeenschappelijke resultaatindicatoren te kunnen berekenen (waarover 
ook verslag moet worden uitgebracht in het jaarlijks uitvoeringsverslag). Daar-
naast moet de waarde van de indicatoren indien relevant per geslacht worden 
gerapporteerd.

128 
De gegevens over de arbeidsparticipatie van deelnemers kunnen echter niet op 
mechanische wijze worden gebruikt, aangezien die vertekend kunnen zijn als 
gevolg van factoren waarover de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van het programma slechts weinig controle hebben. Volgens het rele-
vante richtsnoer van de Commissie weerspiegelen de resultaten de situatie van 
de deelnemers na het verlaten van het medegefinancierde project80. Dit betekent 
dat, zelfs wanneer een deelnemer een gecofinancierd programma had verlaten 
zonder dit af te ronden, zijn of haar latere dienstverband als resultaat zou meetel-
len, zelfs wanneer dit dienstverband niet hoofdzakelijk kan worden toegerekend 
aan zijn of haar deelname aan de opleiding, maar eerder aan de sociaaleconomi-
sche situatie in het land/de regio of andere factoren.

129 
Figuur 15 vat de sterke en zwakke punten samen van de verschillende benade-
ringen van prestatie-indicatoren die voor de twee fondsen zijn gekozen.

79 Met uitzondering van de 
indicatoren „dak- en thuisloos 
zijn of uitgesloten van de 
woningmarkt” en „uit 
plattelandsgebieden”.

80 Monitoring and Evaluation of 
European Cohesion Policy, 
European Social Fund, 
richtsnoer, juni 2015.
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Sterke en zwakke punten van de benaderingen bij het EFRO en het ESF van 
prestatiemetingen
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1 Zie paragraaf 112.

Bron: ERK.

• De resultaatindicatoren maken het niet mogelijk om de 
directe impact van de steunmaatregelen te meten 

• De door afzonderlijke projecten gegenereerde resultaten 
worden niet verzameld Voor evaluaties zal aanvullende 
informatie moeten worden verzameld over de onmiddellij-
ke resultaten van de projecten

• Er wordt niet regelmatig verslag uitgebracht aan de 
Commissie over gegevens inzake de onmiddellijke 
resultaten van de projecten en er vindt dus geen 
regelmatig toezicht plaats

• Geen gemeenschappelijke resultaatindicatoren en dus 
geen mogelijkheid om de resultaten op EU-niveau1 samen 
te voegen

• Gemeenschappelijke outputindicatoren zijn alleen 
verplicht wanneer deze relevant zijn

• Groot aantal specifieke indicatoren
• De categorieën steunverlening stemmen niet overeen met 

de investeringsprioriteiten

• De resultaatindicatoren meten de directe impact van 
de steunverlening die verband houdt met personen

• Er is informatie beschikbaar over de directe resultaten 
die rechtstreeks verband houden met de steunverle-
ning. De evaluaties hebben een goede basis om de 
impact te beoordelen

• Er wordt regelmatig verslag uitgebracht bij de 
Commissie over gegevens over de directe resultaten 
van de projecten en deze gegevens worden tijdig 
beschikbaar gemaakt. Het is onderworpen aan toezicht

• Er zijn gemeenschappelijke output- en resultaatindica-
toren met betrekking tot personen, waardoor 
gegevens op EU-niveau kunnen worden samenge-
voegd

• De categorieën steunverlening stemmen overeen met 
de investeringsprioriteiten

• Grotere verantwoording voor het verwezenlijken van 
resultaten (voor steunmaatregelen die naar 
verwachting de situatie van de ondersteunde 
personen/entiteiten zullen verbeteren)

• Resultaatindicatoren bieden een overzicht van de 
belangrijkste verwachte gevolgen voor de regio/het 
land

• Er zijn gemeenschappelijke outputindicatoren, 
waardoor gegevens op EU-niveau kunnen worden 
samengevoegd

• Resultaatindicatoren bieden geen overzicht van 
de nagestreefde strategische verandering. 

• Voor de evaluaties zal aanvullende informatie 
moeten worden verzameld

• De lidstaten moeten een groot aantal gegevens 
verzamelen

• Groot aantal specifieke indicatoren

ZWAKKE PUNTEN

STERKE PUNTEN

ESFEFRO
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Verschillen in de methodologie en het grote aantal 
programmaspecifieke indicatoren zullen leiden tot 
aanzienlijke administratieve lasten, terwijl niet duidelijk is 
hoe deze gegevens zullen worden gebruikt

Verschillende verslagleggingsvereisten voor het EFRO en het ESF

130 
Wij beschouwen het feit dat in de fondsspecifieke verordeningen verschillen-
de vereisten zijn ingevoerd voor het verzamelen en rapporteren van presta-
tiegegevens over output en resultaten, als een tekortkoming in het voor de 
periode 2014-2020 opgezette systeem. De betekenis van prestaties verschilt 
tussen de twee fondsen en de lidstaten zijn als gevolg hiervan verplicht fonds-
specifieke prestatietoezichtsystemen te ontwikkelen, zelfs in het geval van 
meerfondsen-OP’s.

131 
Daarnaast is er de kwestie van het totale aantal verschillende prestatie-indica-
toren: er zijn duizenden prestatie-indicatoren voor output en resultaten, zowel 
gemeenschappelijke als programmaspecifieke. De managementautoriteiten 
moeten voor al deze indicatoren gegevens verzamelen en hierover verslag 
uitbrengen. Bovendien moeten auditautoriteiten, naast hun werkzaamheden 
in verband met de regelmatigheid van de uitgaven, controleren of de systemen 
voor de verzameling en opslag van gegevens betrouwbaar zijn.

132 
Wij zijn van mening dat er een risico bestaat dat deze brede benadering van 
het verzamelen van prestatiegerelateerde informatie zal leiden tot aanzienlijke 
administratieve lasten voor managementautoriteiten zonder dat hier evenredige 
voordelen tegenover staan. Bovendien is nog steeds onduidelijk hoe de lidsta-
ten en/of de Commissie de informatie willen gebruiken en monitoren waarvoor 
gegevens zullen moeten worden verzameld.
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De verzamelde gegevens over output en resultaten zouden 
kunnen worden gebruikt om de prestatiegerichte budgettering in 
de volgende programmeringsperiode te versterken

133 
We merken echter op dat de Commissie beschikt over een grote verscheidenheid 
aan prestatiegegevens over de output en de resultaten. Deze gegevens zullen 
ook in „real time” beschikbaar zijn voor belanghebbenden via het opendataplat-
form voor cohesie. De gegevens kunnen daarom worden gecontroleerd door de 
bevoegde autoriteiten en de Commissie, maar ook door externe geïnteresseerde 
partijen.

134 
De Commissie kan rekening houden met de feitelijke prestatiegegevens om 
de geldigheid van de historische eenheidskosten opnieuw te beoordelen die 
worden gebruikt voor de vaststelling van streefwaarden, en/of om de kostenef-
fectiviteit en kostenefficiëntie te bevestigen. In een van onze vorige verslagen 
hebben wij bijvoorbeeld belangrijke verschillen geïdentificeerd in de kosten 
per eenheid met betrekking tot de aanleg van snelwegen tussen verschillende 
lidstaten. We bevelen de Commissie aan om de oorzaken van deze verschillen te 
analyseren en om ervoor te zorgen dat de beste praktijken worden toegepast81.

135 
Wij zijn van mening dat dit zou zelfs de weg vrij kunnen maken voor het gebruik 
van dergelijke informatie bij een meer prestatiegerichte toewijzing van middelen 
voor steunmaatregelen na 2020 (zie tekstvak 13). De GB-verordening voorziet 
in de gezamenlijke actieplannen die de financiële toewijzing uitsluitend afhan-
kelijk maken van het bereikte niveau aan outputs of resultaten82. Tot op heden is 
deze mogelijkheid in de 28 lidstaten echter nog voor geen enkel OP gebruikt. Dit 
geeft aan dat lidstaten aarzelen om gebruik te maken van op prestaties geba-
seerde regelingen voor de toewijzing van middelen. Dit kan ook komen doordat 
er momenteel niet voldoende betrouwbare informatie beschikbaar is over de 
gemiddelde kosten per eenheid.

136 
Voor de programmeringsperiode na 2020 moeten de lidstaten in een betere posi-
tie verkeren om te bepalen welke begroting nodig is om hun behoeften en LSA’s 
aan te pakken en de verwachte output en resultaten in de OP’s te verwezenlijken.

81 Speciaal verslag nr. 5/2013 
„Worden de EU-
cohesiebeleidsmiddelen voor 
wegen goed besteed?”

82 Artikel 106 van Verordening 
(EU) 1303/2013.
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Prestatiegerichte budgettering

Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ontwikkelen de benaderin-
gen van prestatiegerichte budgettering zich over het algemeen na verloop van tijd en worden er tijdens elk 
nieuw proces voor begrotingsprogrammering aanpassingen gedaan. De benaderingen verschillen ook van 
land tot land, omdat zij moeten aansluiten op de nationale politieke context83.

De OESO werkt met verschillende definities van op prestaties gebaseerde budgettering, waarbij wordt op-
gemerkt dat er „geen overeengekomen definities van prestatiebegrotingen bestaan” en dat er „geen model 
voor prestatiebegrotingen bestaat”84.

Over het algemeen bestaan er twee benaderingen:

Prestatiegerichte budgettering is gericht op het verrijken van het aanbod van informatie aan besluitvormers 
of het veranderen van de manier waarop de begrotingen worden vastgesteld85. De toegewezen middelen 
moeten reeds gekoppeld zijn aan meetbare resultaten. Op dit moment wordt de informatie over toekomstige 
of vorige prestaties echter naast andere informatie gebruikt in het besluitvormingsproces.

Een prestatiegerichte begroting daarentegen is een begroting waarin elke verhoging van de middelen expli-
ciet in verband wordt gebracht met een stijging van de output of andere resultaten. In grote lijnen wordt in 
een prestatiegerichte begroting informatie gepresenteerd over hetgeen organisaties hebben gedaan of wat 
zij moeten doen met het aan hen toegewezen geld. Dit betekent dat de financiële toewijzing wordt bepaald 
aan de hand van de verwachte output en/of resultaten, of dat hiermee ten minste rekening wordt gehouden.

83 OESO, „Learnings from the 2011/2012 OECD survey on performance budgeting”, elfde jaarlijkse vergadering van het „Senior Budget Officials 
Performance and Results Network” van de OESO, conferentiecentrum van de OESO in Parijs, 26-27 november 2015.

84 OESO, Performance Budgeting: A Users” Guide, Policy Brief, maart 2008.

85 Allen Schick, „The Metamorphoses of performance budgeting, OECD Journal on budgeting”, deel 2013/2.
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aanbevelingen

137 
Over het algemeen ging de Commissie doeltreffend te werk bij het onderhan-
delen over de PA’s en OP’s in het kader van het cohesiebeleid voor de periode 
2014-2020. Zij rondde de onderhandelingen met de lidstaten binnen de wette-
lijke termijnen af, richtte de financiering op de Europa 2020-strategie en zorgde 
voor een robuustere interventielogica in de OP’s. Ze slaagde er echter niet in 
de regelingen voor financieel toezicht te harmoniseren tussen de fondsen en te 
zorgen voor een consistente definitie van prestatie-indicatoren voor output en 
resultaten. Dit is echter noodzakelijk voor een zinvolle samenvoeging en verge-
lijking van de prestatiegegevens van de verschillende programma’s. Bovendien 
bestaat, gezien het totale aantal prestatie-indicatoren dat moet worden gemoni-
tord en de blijvende behoefte aan aanvullende informatie om de impact van de 
EU-fondsen te meten, een risico op aanzienlijke administratieve lasten in verband 
met deze prestatieregeling voor de periode 2014-2020.

De Commissie hield vertragingen in de onderhandelingen over 
partnerschapsovereenkomsten en operationele programma’s onder 
controle

138 
Het Europees Parlement en de Raad namen in december 2013 het wetgevings-
pakket cohesiebeleid aan, d.w.z. net voor het begin van de programmeringsperi-
ode 2014-2020. Dit betekende een vertraging van vijf maanden ten opzichte van 
de voorgaande periode, deels doordat de Commissie haar wetgevingsvoorstel 
later indiende en deels doordat er meer tijd nodig was om de onderhandelin-
gen af te ronden. De Commissie nam in januari 2016 de secundaire wetgeving 
aan, d.w.z. nadat zij de meerderheid van de OP’s reeds had goedgekeurd (zie de 
paragrafen 33-37).

139 
Over het algemeen nam de Commissie ondanks ondervonden moeilijkheden de 
PA’s en OP’s binnen de in de GB-verordening vastgestelde uiterlijke termijn aan: 
de laatste PA werd in november 2014 goedgekeurd en het laatste OP in decem-
ber 2015. De Commissie trad proactief op en begon de informele onderhandelin-
gen al in 2012. Dit hielp de gevolgen van de late vaststelling van de verordenin-
gen te beperken. Zij bood de lidstaten ook een groot aantal richtsnoeren, hoewel 
dit op fragmentarische wijze en in een laat stadium van het proces werd gedaan 
(september 2014). De Commissie kon de richtsnoeren pas afronden nadat het 
wettelijk kader was vastgesteld (december 2013) (zie de paragrafen 47 en 48).
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140 
De lidstaten dienden alle PA’s op tijd in (voor april 2014) en de onderhandelingen 
werden gemiddeld binnen vijf maanden afgerond. Dit was aanzienlijk sneller 
dan de overeenkomstige stap tijdens de voorbereidingen van de NSR’s voor de 
periode 2007-2013 en hielp de vertragingen deels te compenseren (zie de para-
grafen 48 en 49).

141 
De lidstaten dienden het merendeel van hun ontwerp-OP’s (85 %) binnen de ver-
plichte uiterlijke termijn in. Voor 15 % van de OP’s kon de Commissie de formele 
onderhandelingen niet binnen drie maanden na indiening van de PA’s beginnen. 
Het duurde gemiddeld acht maanden om een OP goed te keuren (waarbij geen 
rekening wordt gehouden met de standstill-perioden, d.w.z. de perioden tussen 
het indienen van de opmerkingen bij de lidstaten en de indiening van het OP). 
Dit is vergelijkbaar met de voorgaande periode. In december 2014 was 64 % van 
de OP’s in het kader van de doelstelling „Investeren in groei en werkgelegen-
heid” goedgekeurd. In de voorgaande programmeringsperiode 2007-2013 was 
98 % van de OP’s goedgekeurd in dezelfde periode. Dit is met name het gevolg 
van de vertraagde goedkeuring van het wetgevingspakket (zie paragraaf 49).

142 
Dit duidt erop dat de onderhandelingen veeleisender waren. De belangrijkste 
redenen hiervoor waren aanvullende vereisten, zoals ex-antevoorwaarden of de 
vereiste om een explicietere interventielogica vast te stellen, IT-problemen en de 
behoefte aan meerdere goedkeuringsronden bij de Commissie met tijdrovende 
inter- en intradepartementale raadplegingen. Bovendien was er sprake van kwa-
liteitsproblemen met de oorspronkelijke ontwerpdocumenten voor programme-
ring (zie de paragrafen 53-55).

Aanbeveling 1

De Commissie moet ervoor zorgen dat haar wetgevingsvoorstellen in het kader 
van het cohesiebeleid voor de periode na 2020 op tijd worden gepresenteerd, 
zodat er voldoende tijd overblijft voor de afronding van de onderhandelingen 
tussen het Europees Parlement en de Raad voordat de programmeringsperiode 
begint.

Streefdatum voor de uitvoering: tijdens de voorbereiding van wetgevings-
voorstellen voor de periode na 2020.
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Partnerschapsovereenkomsten droegen ertoe bij de uitgaven voor cohesie 
op de Europa 2020-strategie te richten

143 
De PA’s zijn een doeltreffend instrument gebleken voor de afscherming van de 
ESI-middelen voor TD’s en investeringsprioriteiten. De onderzochte PA’s beslaan 
alle essentiële aspecten en voorzien in een analyse van de ontwikkelingsbehoef-
ten en investeringsprioriteiten in de lidstaten. De Commissie en de lidstaten zijn 
erin geslaagd de EU-financiering voor de periode 2014-2020 te richten op de 
doelstellingen van de Europa 2020-strategie voor banen en groei. De financie-
ring is zelfs geconcentreerd op een beperkt aantal belangrijke terreinen binnen 
de TD’s en de fondsspecifieke vereisten voor thematische concentratie werden 
in het algemeen overtroffen. Over het geheel genomen zijn er meer middelen 
toegewezen aan het concurrentievermogen van kmo’s, klimaatverandering en 
werkgelegenheid en minder middelen aan vervoer en milieu in vergelijking met 
de programmeringsperiode 2007-2013 (zie de paragrafen 57 en 68).

144 
We merken echter op dat de in de PA’s opgenomen informatie niet altijd over-
eenstemt met de informatie in de OP’s en dat de in de OP’s beschikbare financi-
ele informatie het de lidstaten die gebruikmaken van de afwijkingen waarin de 
EFRO-verordening voorziet, niet altijd mogelijk maakt om vast te stellen of de 
vereisten inzake thematische concentratie worden nageleefd (zie paragraaf 69).

Aanbeveling 2

a) De lidstaten moeten de Commissie voorzien van de financiële informatie die 
de Commissie nodig heeft voor het doeltreffende toezicht op de naleving 
van de vereisten in het kader van de thematische concentratie (met inbegrip 
van de afwijkingen zoals vastgesteld in de EFRO-verordening).

b) De Commissie moet ervoor zorgen dat de lidstaten de afscherming van de 
ESI-middelen voor thematische doelstellingen in acht nemen.

Streefdatum voor de uitvoering: vanaf 2017, op jaarbasis.
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145 
De lidstaten wijzen in de PA’s de belangrijkste resultaten aan die moeten worden 
behaald, maar maken over het algemeen geen gekwantificeerde schatting van 
de verwachte bijdrage van de ESI-financiering aan het behalen van de streef-
waarden. Het is echter vanzelfsprekend dat het behalen van de meeste in de PA’s 
uiteengezette resultaten naast de financiering uit de ESI-middelen een aanzienlij-
ke bijdrage uit de nationale begrotingen zal vereisen, evenals aanvullende regel-
gevende maatregelen en structurele hervormingen. Tegelijkertijd hoeft het niet 
behalen van het resultaat niet het gevolg te zijn van het falen van de ESI-steun-
verlening, maar kan dit ook toe te schrijven zijn aan factoren buiten de invloeds-
sfeer van de ESI-fondsen, zoals een ongunstige sociaaleconomische situatie en/of 
ondoeltreffend nationaal beleid (zie de paragrafen 74-80).

In de operationele programma’s wordt duidelijker aangegeven wat het 
doel van de steunmaatregelen is en hoe dit naar verwachting zal worden 
behaald, maar dit gaat gepaard met meer complexiteit

146 
Voor de meeste onderzochte OP’s geldt dat de Commissie en de lidstaten erin 
zijn geslaagd programma’s te ontwikkelen met een robuustere interventielogica, 
d.w.z. de doelen van een steunmaatregel (specifieke doelstellingen/resultaten) 
vast te stellen, en de wijze waarop deze naar verwachting zullen worden behaald 
(middelen-maatregelen-output). Waar tekortkomingen bestonden, waren deze 
het gevolg van niet-gedocumenteerde ontwikkelingsbehoeften en doelstel-
lingen die geen verband leken te houden met de aangemerkte behoeften. De 
doelstellingen werden vaak ook te breed gedefinieerd of er bestonden twijfels 
over de vraag of de in het OP gepresenteerde maatregelen zouden bijdragen tot 
het behalen van de doelstellingen en resultaten hiervan. In dergelijke gevallen 
bestaat het risico dat de overheidsuitgaven onjuist worden toegewezen of niet 
op de meest doeltreffende manier worden gebruikt (zie de paragrafen 81-87).

147 
De complexiteit van de OP’s voor de periode 2014-2020 is afhankelijk van de 
volgende parameters: het aantal prioritaire assen zoals bepaald door de lidsta-
ten, het aantal investeringsprioriteiten die met het OP worden aangepakt en het 
aantal regiocategorieën dat het OP beslaat. Bovendien is de complexiteit afhan-
kelijk van het aantal programmaspecifieke indicatoren dat door de lidstaten is 
gekozen. De OP’s voor de periode 2014-2020 zijn ontworpen als driedimensionale 
matrixstructuren waarin de door de lidstaten afzonderlijk vastgestelde prioritaire 
assen worden gecombineerd met geselecteerde investeringsprioriteiten en soor-
ten regio’s waarop deze betrekking hebben. Terwijl dit de strategische samen-
hang van de programmering waarborgt, zorgt het tegelijk voor een aanzienlijke 
toename van het aantal prestatie-indicatoren dat moet worden gemonitord, aan-
gezien deze worden vermenigvuldigd om rekening te houden met de specifieke 
context waarin de financiering binnen het OP plaatsvindt. Binnen de steekproef 
van onderzochte OP’s steeg het aantal outputindicatoren met een percentage tot 
450 % en het aantal resultaatindicatoren met een percentage tot ongeveer 500 % 
(zie de paragrafen 88-91).
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Door fondsspecifieke verschillen in de categorisering van financiële 
gegevens en het meten van de prestaties van operationele programma’s 
ontstaan in de komende jaren waarschijnlijk problemen bij de monitoring 
van programma’s

148 
De benadering van de financiële monitoring van de investeringen verschilt tus-
sen het EFRO en het ESF, maar ook tussen de lidstaten met meer dan één regioca-
tegorie (bijv. minder ontwikkelde, overgangs- en meer ontwikkelde regio’s). Met 
name voor het EFRO kan niet meteen een verband worden gelegd tussen maat-
regelen en financiering, aangezien de financiële informatie niet is afgestemd op 
de investeringsprioriteiten. Dit zal de monitoring van de vooruitgang bemoei-
lijken, aangezien niet duidelijk zal zijn hoeveel geld werd toegewezen aan de 
uitvoering van de investeringsprioriteiten die in het kader van het EFRO werden 
ondersteund (zie de paragrafen 92-99).

149 
Er bestaan bovendien verschillen tussen de fondsen wat betreft de gebruik-
making van gemeenschappelijke outputindicatoren, en de lidstaten hebben 
de mogelijkheid aanvullende programmaspecifieke outputindicatoren vast te 
stellen. Wij wijzen er nogmaals op dat voor het EFRO het samenvoegen van de 
prestatie-informatie voor de output aanzienlijke moeilijkheden zal opleveren, 
aangezien de lidstaten gemiddeld bijna evenveel programmaspecifieke indica-
toren als gemeenschappelijke indicatoren hebben gekozen. In totaal creëerden 
de 28 EU-lidstaten 2 240 verschillende programmaspecifieke outputindicatoren 
voor het EFRO, in aanvulling op de 40 gemeenschappelijke outputindicatoren. 
Voor elk EFRO-OP werden gemiddeld 13,2 verschillende programmaspecifieke 
outputindicatoren en 14,8 gemeenschappelijke outputindicatoren gebruikt (zie 
de paragrafen 100-109).

150 
De situatie is nog problematischer wat de resultaatindicatoren betreft: hier me-
ten de indicatoren van het EFRO en het ESF verschillende zaken op een verschil-
lende manier. Het concept „resultaat” wordt zelfs uiteenlopend geïnterpreteerd 
in de fondsspecifieke verordeningen. Gemeenschappelijke resultaatindicatoren 
bestaan alleen voor het ESF en niet voor het EFRO. Deze worden echter niet vaak 
gebruikt. In totaal ontwikkelden de 28 EU-lidstaten samen 2 955 programmaspe-
cifieke resultaatindicatoren voor het EFRO en werden in elk OP gemiddeld 17,4 
verschillende specifieke resultaatindicatoren gebruikt. Voor het ESF zijn er 23 
gemeenschappelijke resultaatindicatoren en 1 976 aanvullende programmaspe-
cifieke resultaatindicatoren. Voor elk ESF-OP werden gemiddeld 3,1 gemeen-
schappelijke resultaatindicatoren en 14,4 verschillende programmaspecifieke 
resultaatindicatoren gebruikt. Als gevolg hiervan lijkt het voor beide fondsen on-
mogelijk om op zinvolle wijze prestatiegegevens samen te voegen op EU-niveau. 
Gezien de kosten van het regelmatig verzamelen van dergelijke gegevens lijkt 
het aantal prestatie-indicatoren over het algemeen buitensporig hoog. In ons Ad-
vies nr. 1/201786 bevelen wij aan om de definities voor „outputs” en „resultaten” 
van de terminologie voor prestaties te harmoniseren (zie de paragrafen 110-130).

86 Zie Advies nr. 1/2017 
betreffende het voorstel voor 
een wijziging van een 
verordening van het Europees 
Parlement en de Raad inzake 
de financiële regels van 
toepassing op de algemene 
begroting van de Unie 
(paragraaf 148).
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151 
De lidstaten moeten de financiële middelen die aan de verschillende steunverle-
ningsgebieden zijn toegewezen en de prestatiegegevens ook uitsplitsen per ca-
tegorie of regio (bijv. minder ontwikkelde regio’s, overgangsregio’s en meer ont-
wikkelde regio’s). Wij constateerden dat de lidstaten in dit opzicht verschillende 
benaderingen toepassen. Deze uiteenlopende nationale benaderingen hebben 
rechtstreekse gevolgen voor het aantal outputindicatoren en de streefwaarden 
en mijlpalen ervan, de belangrijkste uitvoeringsstappen van OP’s en de gebruikte 
financiële indicatoren, d.w.z. de waarden van de output- en resultaatindicato-
ren per soort regio worden vastgesteld met gebruikmaking van verschillende 
verdeelsleutels. Nog belangrijker is dat het gebrek aan een gemeenschappelijke 
benadering twijfel doet rijzen over de vergelijkbaarheid en de nauwkeurigheid 
van de informatie die door de lidstaten wordt verstrekt die meer dan één re-
giocategorie hebben. Dit kan met name de naleving van de vereisten inzake de 
thematische concentratie beïnvloeden (zie de paragrafen 100-101).

Aanbeveling 3

De Commissie moet een gemeenschappelijke terminologie vaststellen voor „out-
put” en „resultaat” en voorstellen doen voor opname daarvan in het Financieel 
Reglement, en ervoor zorgen dat de voorstellen voor de sectorale verordeningen 
deze definities volgen in de periode na 2020.

Streefdatum voor de uitvoering: tijdens de voorbereiding van wetgevings-
voorstellen voor de periode na 2020.

Aanbeveling 4

De Commissie moet een analyse uitvoeren van de programmaspecifieke en 
gemeenschappelijke indicatoren voor output en resultaten van de periode 2014-
2020 om vast te stellen welke van deze indicatoren het meest relevant en ge-
schikt zijn voor het bepalen van de impact van EU-optreden.

De lidstaten moeten in geval van programmawijzigingen niet langer gebruikma-
ken van onnodige programmaspecifieke indicatoren.

Beoogde uitvoeringsdatum: tegen medio 2018.
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152 
De impact van de uitgaven in het kader van cohesie op het behalen van de 
beoogde resultaten moet zoals in het verleden worden vastgesteld door middel 
van evaluaties. Hiervoor moeten gegevens beschikbaar zijn over de resultaten 
die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de medegefinancierde maat-
regelen. Voor de ESF-OP’s zullen de gegevens over onmiddellijke resultaten van 
steunmaatregelen systematisch worden verzameld en zullen de lidstaten hier-
over verslag uitbrengen aan de Commissie. De EFRO-resultaatindicatoren geven 
de onmiddellijke resultaten van projecten echter niet weer en zullen niet meteen 
beschikbaar zijn, tenzij de lidstaten besluiten deze aanvullende gegevens op 
vrijwillige basis te verzamelen (zie de paragrafen 121-123).

Aanbeveling 5

De Commissie moet:

 ο „goede praktijken” van de lidstaten verspreiden met betrekking tot evalua-
ties die de impact van het EU-optreden het best kunnen bepalen;

 ο de lidstaten ondersteunen bij de actualisering van hun evaluatieplannen, 
waarin dergelijke „goede praktijken voor evaluaties” zijn opgenomen.

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de relevante gegevens voor het vaststel-
len van de effecten van de EFRO-steunmaatregelen worden verzameld.

Streefdatum voor de uitvoering: eind 2017.

153 
Het feit dat in de fondsspecifieke verordeningen verschillende vereisten zijn 
ingevoerd voor het verzamelen en rapporteren van prestatiegegevens over 
output en resultaten is een grote tekortkoming in het voor de periode 2014-2020 
ingestelde systeem. Uit onze analyse bleek dat enkele indicatoren die voor het 
EFRO als outputindicatoren waren vastgesteld, voor het ESF als resultaatindica-
toren konden worden gezien. Directe resultaten worden echter niet systematisch 
gemeten aan de hand van gemeenschappelijke outputindicatoren voor alle 
TD’s die door middel van EFRO-steunmaatregelen worden ondersteund (zie de 
paragrafen 124-130).
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154 
Als gevolg hiervan zijn de lidstaten verplicht fondsspecifieke prestatietoe-
zichtsystemen te ontwikkelen, zelfs in het geval van meerfondsen-OP’s. Deze ver-
schillen in de methodologie en het buitensporige aantal programmaspecifieke 
indicatoren zal leiden tot aanzienlijke administratieve lasten, terwijl niet duidelijk 
is hoe deze gegevens zullen worden gebruikt. Het is ook nog steeds onduidelijk 
hoe de lidstaten en/of de Commissie de prestatie-informatie willen gebruiken en 
monitoren waarvoor gegevens zullen moeten worden verzameld, gecontroleerd 
en, tenminste in het geval van de gemeenschappelijke indicatoren, gerappor-
teerd bij de Commissie. De verbeterde beschikbaarheid van prestatiegegevens 
over de output zou echter de weg vrij kunnen maken voor het gebruik van derge-
lijke eenheidskosten en informatie over de doeltreffendheid en efficiëntie van de 
steunmaatregelen bij een meer prestatiegerichte toewijzing van middelen voor 
de steunmaatregelen na 2020 (zie de paragrafen 131-134).

Aanbeveling 6

De Commissie moet:

 ο de aan de hand van de jaarlijkse uitvoeringsverslagen verzamelde gegevens 
en de resultaten van de ad-hoc- en ex-postevaluaties gebruiken voor een ver-
gelijkende analyse van de prestaties en, waar van toepassing, om de gebruik-
making van benchmarking te bevorderen om beleidsleren tijdens de periode 
2014-2020 mogelijk te maken.

 ο waar van toepassing het concept van een prestatiegerichte begroting 
toepassen op de financiering van steunmaatregelen in het kader van het co-
hesiebeleid voor de periode na 2020, waarbij elke verhoging van middelen in 
verband wordt gebracht met een verhoging van de output of andere resulta-
ten. In dit verband moet de Commissie gebruikmaken van de gegevens over 
de daadwerkelijke kosten per eenheid die zijn vastgesteld tijdens de periode 
2014-2020.

Streefdatum voor de uitvoering: tijdens de voorbereiding van wetgevings-
voorstellen voor de periode na 2020.

Dit verslag werd door kamer II, onder leiding van mevrouw Iliana IVANOVA, 
lid van de Rekenkamer, vastgesteld te Luxemburg op haar vergadering van 
8 februari 2017.

 Voor de Rekenkamer

 Klaus-Heiner LEHNE
 President
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Vergelijking van de belangrijkste regelgevende bepalingen die werden ingevoerd 
voor de periode 2014-2020 met vergelijkbare bepalingen van de voorgaande 
perioden

Interventielogica

Prestatiekader Ex-antevoorwaardenProgram-
meringspe-

riode
Ontwikkeling Thematische 

concentratie Prestatie-indicatoren

2014-2020  ο Versterkte 
interventielo-
gica.• 

 ο Vereisten inzake 
thematische 
concentratie per 
fonds (EFRO t.o.v. 
ESF), TD (EFRO, CF) 
of investerings-
prioriteit (ESF) en 
regiocategorie

 ο Gestructureerd gebruik 
van indicatoren

 ο Gemeenschappelijke 
outputindicatoren 
vastgelegd in de 
rechtsgrondslag 
(voor ESF en EFRO) en 
gemeenschappelijke 
resultaatindicatoren 
voor het ESF

 ο Verplichte verslag-
legging over alle 
gemeenschappelijke 
indicatoren voor het 
ESF

 ο Verplichte prestatiere-
serve van 6 % toege-
wezen aan het EFRO, 
het ESF en het CF in het 
kader van de doelstel-
ling „Investeren in groei 
en werkgelegenheid”

 ο Methodologie voor de 
beoordeling van de in 
de verordening gedefi-
nieerde prestatie

 ο Verlies van middelen 
mogelijk in het geval 
van ernstig tekortschie-
ten in het behalen van 
mijlpalen

 ο Thematische ex-an-
tevoorwaarden

 ο Algemene ex-ante-
voorwaarden

 ο Verplicht
 ο Mogelijkheid 

van opschorting 
van tussentijdse 
betalingen

2007-2013  ο Traditionele 
interventielo-
gica

 ο Financiering 
toegewezen aan 
met het Verdrag 
van Lissabon ver-
band houdende 
categorieën uitga-
ven aan de hand 
van geografische 
criteria

 ο Indicatoren in uiteen-
lopende mate gebruikt 
in de verschillende 
lidstaten

 ο Gemeenschappelijke 
indicatoren vastge-
steld in richtsnoeren 
van de Commissie; ge-
bruikmaking hiervan in 
2008 overeengekomen 
met de lidstaten, maar 
niet verplicht

 ο Prestatiereserve van 
3 % voor de conver-
gentiedoelstelling en/
of voor de doelstelling 
„Regionaal concur-
rentievermogen en 
werkgelegenheid”

 ο Op initiatief van de 
lidstaten vastgesteld, 
niet verplicht

 ο Verlies van middelen 
niet mogelijk

 ο Geen expliciete 
ex-antevoorwaar-
den

2000-2006  ο Traditionele 
interventielo-
gica

 ο Nadruk op priori-
taire doelstellin-
gen, communau-
taire initiatieven 
en bevolking 
afgedekt door de 
fondsen

 ο Indicatoren in uiteen-
lopende mate gebruikt 
in de verschillende 
lidstaten

 ο Gemeenschappelijke 
indicatoren vastge-
steld in richtsnoeren 
van de Commissie, 
maar bedoeld als 
voorbeelden; geen 
stimulans voor het 
gebruik hiervan

 ο Verplichte prestatiere-
serve van 4 % van de 
vastleggingskredieten

 ο Methodologie voor de 
beoordeling van de 
prestatie gedefinieerd 
door de lidstaten

 ο Verlies van middelen 
niet mogelijk

 ο Geen expliciete 
ex-antevoorwaar-
den

Bron: ERK, op basis van de evaluatie van de toepasselijke wetgeving en richtsnoeren van de Commissie.
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Europa 2020-strategie, thematische doelstellingen en thematische concentratie1

Bi
jla

ge
 II
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1. Ontwikkelingen
3 % van het bbp van de EU (publieke en particuliere sector samen) gaat naar de sector onderzoek en 
ontwikkeling (O&O) en innovatie

2. Onderwijs
Terugdringing van het aantal vroegtijdige schoolverlaters tot minder dan 10 % 
Ten minste 40 % van personen van 30-34 jaar voltooit tertiair onderwijs 

3. Klimaatverandering en energieduurzaamheid 
Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 20 % ten opzichte van de niveaus van 1990
Vergroting van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de eindenergieconsumptie met 20 % 
20 % toename in  energie-e�ciëntie

4. Werkgelegenheid
Arbeidsparticipatie van 75 % van mensen van 20-64 jaar

5. Bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 
Het aantal mensen dat zich in een situatie van armoede of sociale uitsluiting bevindt of dreigt daarin 
terecht te komen, verminderen met ten minste 20 miljoen

Inclusieve groei

TD8 - Bevordering van 
duurzame en kwalitatief 
hoogstaande werkgelegenheid 
en ondersteuning van 
arbeidsmobiliteit

TD9 - Bevordering van sociale 
inclusie, bestrijding van 
armoede en elke vorm van 
discriminatie

TD10 - Investering in 
onderwijs, opleiding en 
beroepsopleiding voor 
vaardigheden en een leven 
lang leren

TD11 - Vergroting van de 
institutionele capaciteit van 
overheidsinstanties en 
belanghebbenden en 
doelmatig openbaar bestuur

Duurzame groei

TD4 - Ondersteuning van de 
overgang naar een 
koolstofarme economie in 
alle bedrijfstakken

TD5 - Bevordering van de 
aanpassing aan klimaatver-
andering, risicopreventie en 
beheer

TD6 - Behoud en 
bescherming van het milieu 
en bevordering van een 
e�ciënt gebruik van 
hulpbronnen

TD 7 - Bevordering van 
duurzaam vervoer en 
ophe�ng van knelpunten in 
centrale netwerkinfrastruc-
turen

Slimme groei

TD1 - Versterking van 
onderzoek, technologische 
ontwikkeling en innovatie

TD 2 - Verbetering van de 
toegang tot en het gebruik en 
de kwaliteit van informatie- en 
communicatietechnologieën 
(ICT) (streefdoel breedband)

TD3 - Vergroting van de 
concurrentiekracht van kleine 
en middelgrote ondernemin-
gen (kmo's)

1  De toewijzing van thematische doelstellingen aan de prioritaire gebieden van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei is niet opgenomen in de verordeningen. Deze toewijzing werd ingevoerd door de Commissie, in diverse sinds 2014 gepubliceerde 
documenten.
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Bron: ERK, op basis van de publicatie van de Commissie „Panorama, Inforegio, No 48, 2013”.
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TD  8

Overgangsregio's

12 % 50 %

15 % 60 %

20 % 80 %

TD 4

ONDERSTEUND DOOR HET ESF

ONDERSTEUND DOOR HET CF

TD 1

TD 2 TD 3

TD 8

TD 9
TD 10

TD 4 TD 11

TD 5 TD 6

TD 7

Belangrijkste prioriteiten

van het EFRO
Belangrijk

ste
 prio

rite
ite

n

van het ESF

ON
DE

RS
TEU

ND DOOR HET EFRO

Minder ontwikkelde regio's

Meer ontwikkelde regio's

TD 1-4

TD 4 TD 1-4

TD 4 TD 1-4

70 %

80 %

60 %20 %

20 %

20 %

TD 9 tot 5 IP's

TD 9

TD 9

tot 5 IP's

tot 5 IP's

Aandacht voor maximaal vijf investeringsprioriteiten in het kader van de 
thematische doelstellingen en 20 % aandacht in elk land voor sociale inclusie en 
de bestrijding van armoede en discriminatie

Voor het Europees Sociaal Fonds
Investering op ten minste twee van de vier hoofdprioriteiten richten, met een 
specifieke toewijzing voor koolstofarme economie (TD4)

Voor het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling

Europa 2020-strategie, thematische doelstellingen en thematische concentratie
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Architectuur van het cohesiebeleid
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PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST
(met verwachte strategische resultaten)

LDR: minder ontwikkelde regio's

  

TR: overgangsregio's 

  

MDR: meer ontwikkelde regio's
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Bron: ERK.

Investeringsprioriteiten zijn specifieke maatregelen die worden ontwikkeld binnen elke thematische doel-
stelling. Zij moeten de basis vormen voor de definitie van specifieke doelstellingen. De investeringsprioriteiten 
van de voor deze controle onderzochte TD’s zijn:

Bi
jla

ge
 II

I

 
b)

 a)

TD1: Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling 
en innovatie door:

actief en gezond ouder worden.vi)

aanpassing van werknemers, ondernemingen en 
ondernemers aan veranderingen;

v)

gelijkheid van vrouwen en mannen op alle gebieden, 
waaronder toegang tot arbeid, loopbaanontwikkeling, het 
combineren van werk en privéleven en het bevorderen van 
gelijke beloning voor gelijk werk;

iv)

werk als zelfstandige, ondernemerschap en oprichting van 
een eigen bedrijf, met inbegrip van innovatieve micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen;

iii)

duurzame integratie op de arbeidsmarkt van jongeren, met 
name jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of 
opleiding volgen, met inbegrip van jongeren die gevaar 
lopen sociaal buitengesloten te raken en jongeren uit 
gemarginaliseerde gemeenschappen, onder meer door de 
tenuitvoerlegging van de jongerengarantie;

ii)

toegang tot werkgelegenheid voor werkzoekenden en 
niet-actieven, met inbegrip van langdurig werklozen en 
personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, mede door 
middel van plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven en 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit;

i)

TD8: "Bevordering van duurzame en kwalitatief 
hoogstaande werkgelegenheid en ondersteuning van 
arbeidsmobiliteit":

de verbetering van de infrastructuur voor onderzoek en 
innovatie (O&I) en van de capaciteiten voor de 
ontwikkeling van topprestaties op dit gebied, en de 
bevordering van kenniscentra, met name van die van 
Europees belang;

de bevordering van bedrijfsinvesteringen in O&I, het 
ontwikkelen van verbanden en synergieën tussen 
ondernemingen, O&I-centra en het hoger onderwijs, 
met name de bevordering van investeringen in de 
ontwikkeling van producten en diensten, de overdracht 
van technologie, sociale innovatie, milieu-innovatie, 
toepassingen voor overheidsdiensten, de stimulering 
van de vraag, het opzetten van netwerken, clusters en 
open innovatie door middel van slimme specialisatie en 
ondersteuning van technologisch en toegepast 
onderzoek, proefopstellingen, maatregelen voor snelle 
productvalidatie, geavanceerde productiecapaciteit en 
eerste productie, met name in sleuteltechnologieën en 
de verspreiding van universeel inzetbare technologieën.
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Strategische resultaatindicatoren – analyse van de partnerschapsovereenkomsten 
van de vijf onderzochte lidstaten

a) voor thematische doelstelling1

Land Belangrijkste resultaatindicator in de PA Uitgangswaar-
de (jaar)

Tussentijdse 
streefwaarde 

2020

EU-toewijzing ESIF 
in euro 

(waarvan EFRO)

EU-bijdra-
ge aan de 

streefwaarde

ES O&O-uitgaven in verhouding tot bbp (BUOO) 1,3 % (2012) 2,00 %

4 653 741 999 
(4 424 158 787)

n.v.t.

ES Uitgaven voor O&O gefinancierd door de particuliere 
sector 45,6 % (2012) 60,0 % n.v.t.

ES
Bedrijven die zorgen voor technologische innovaties 
op het totaalaantal actieve bedrijven met tien of meer 
werknemers

13,22 % 
(2010-2012) 25,00 % n.v.t.

IE
Toegenomen aantal partners in het bedrijfsleven 
betrokken bij gefinancierde centra voor strategisch 
onderzoek in de regio’s

N.v.t.1 n.v.t.

186 992 153 
(142 000 000)

n.v.t.

IE Toename van het aantal vergunningen als gevolg van 
onderzoek in de regio’s zuid en oost n.v.t. n.v.t. n.v.t.

IE
Aantal mkb-klanten van Enterprise Ireland in de regio 
Border, Midland and Western (BMW) die meer dan 
100 000 euro per jaar uitgeven aan O&O (BMW).

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

HR O&O-uitgaven in verhouding tot bbp (BUOO) 0,75 % (2012) 1,40 % 690 292 165 
(664 792 165) n.v.t.

PL O&O-uitgaven in verhouding tot bbp (BUOO) 0,90 % (2012) 1,70 %
8 436 055 741,- 

(8 351 428 665,-)

26 %

PL O&O-uitgaven van het bedrijfsleven in verhouding tot 
het bbp 0,30 % (2012) 0,80 % 30 %

RO O&O-uitgaven in verhouding tot bbp (BUOO) 0,49 % (2012) 2,00 % 1 061 811 455,- 
(973 404 255,-) n.v.t.

1 Er wordt verwezen naar de in de OP’s opgenomen resultaatindicatoren.
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92Bijlagen 

b) voor thematische doelstelling 8

Land Resultaatindicator in de PA Uitgangswaar-
de (jaar)

Tussentijdse 
streefwaarde 

2020

EU-toewijzing ESIF 
in euro 

(waarvan EFRO, 
ESF, YEI)

EU-bijdra-
ge aan de 

streefwaarde

ES Toename van de arbeidsparticipatie van 20-64-jarigen. 59,3 % (2012) 74 %

4 195 708 141,- 
(3 645 694 060,-)

n.v.t.

ES Werkloosheidspercentage onder jongeren 55,7 % (2013) Afname 
uitgangswaarde n.v.t.

ES Werkloosheidspercentage van minder gekwalificeerde 
werknemers 34 % (2012) Afname 

uitgangswaarde n.v.t.

ES Percentage gemiddeld en hooggekwalificeerde banen in 
verhouding tot de totale arbeidsparticipatie 78,97 % (2012) Toename 

uitgangswaarde n.v.t.

IE
Werklozen of andere werkzoekenden, met inbegrip van 
langdurig werklozen en werkloze jongeren, vinden een 
baan of komen vooruit dankzij onderwijs of opleiding

n.v.t. n.v.t.
307 325 622,- 

(299 075 622,-)

n.v.t.

IE
Meer jongeren, en met name diegenen zonder scholing, 
werk of stage, onder de 25 vinden scholing, een oplei-
ding of baan

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

HR Toename van de arbeidsparticipatie van 20-64-jarigen 55,4 % (2013) 62,9 % 680 687 318,- 
(532 933 273,-) n.v.t.

PL Toename arbeidsparticipatie 20-64-jarigen (V/M) 57,6 % V (2013)
72,1 % M (2013)

62,3 % V
79,8 % M

5 796 315 058,- 
(5 450 532 063,-)

5 % 
3,2 %

PL Toename arbeidsparticipatie 55-64-jarigen (V/M) 31,0 % V (2013)
51,3 % M (2013)

34,5 % V
64,4 % M

4,7 % 
1,6 %

PL Toename arbeidsparticipatie in plattelandsgebieden tot 
53,5 % 50,3 % (2013) 53,3 % 6,2 %

RO Toename arbeidsparticipatie 20-64-jarigen 63,8 % (2012) 70 % 2 334 594 271,- 
(1 770 988 630,-) n.v.t.

Bron: ERK.
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Samenvatting

IV
De Commissie verwijst naar haar antwoord onder punt 55.

Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen VII en VIII
De Commissie merkt op dat bij het EFRO en het ESF programmaspecifieke prestatie-indicatoren voor resultaten niet 
bedoeld zijn om op EU-niveau te worden geaggregeerd. Die specifieke indicatoren zijn geschikt om doelstellin-
gen te formuleren en verslag over de prestaties in verband met de doelstellingen uit te brengen, terwijl algemene 
indicatoren de mogelijkheid bieden verslag over de resultaten uit te brengen op basis van vooraf gedefinieerde 
categorieën die vaak benutte investeringen in de gehele EU weerspiegelen. Programmaspecifieke outputindicato-
ren verwijzen naar de fysieke producten die toelaten de veranderingen van programma’s als gevolg van door de 
EU gefinancierde maatregelen te vatten. Deze maatregelen zijn speciaal ontwikkeld om plaatsgebonden ontwikke-
lingsproblemen te verhelpen. Deze moeten per definitie specifiek zijn voor de regio en de geplande maatregel.

VIII
De Commissie verwijst naar haar antwoorden onder de punten 90, 91, 110, 112, 131, 134 en tekstvak 13.

IX
Eerste opsommingsteken: De Commissie verwijst naar haar antwoord onder aanbeveling 2.

Tweede opsommingsteken: De Commissie verwijst naar haar antwoord onder aanbeveling 5.

Derde opsommingsteken: De Commissie verwijst naar haar antwoord onder aanbeveling 4.

X
Eerste opsommingsteken: De Commissie verwijst naar haar antwoord onder aanbeveling 1.

Tweede opsommingsteken: De Commissie verwijst naar haar antwoord onder aanbeveling 2.

Derde opsommingsteken: De Commissie verwijst naar haar antwoord onder aanbeveling 3.

Vierde opsommingsteken: De Commissie verwijst naar haar antwoord onder aanbeveling 4.

Vijfde opsommingsteken: De Commissie verwijst naar haar antwoord onder aanbeveling 5.

Zesde opsommingsteken: De Commissie verwijst naar haar antwoord onder aanbeveling 6.
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Opmerkingen

36
Het voorstel van de Commissie voor 2014-2020 is iets later ingediend dan het voorstel voor de periode 2007-2013. 
De belangrijkste reden voor de vertraging van de inwerkingtreding van de verordening was echter de grotere com-
plexiteit van de wetgevingsonderhandelingen (versterkte rol van het EP, voorstel met betrekking tot vijf fondsen) 
en het feit dat de MFK-verordening pas in december 2013 door de medewetgevers is goedgekeurd. De sectorale 
wetgeving kon niet eerder worden goedgekeurd, zelfs als de Commissie haar voorstellen eerder had ingediend.

37
De Commissie heeft prioriteit verleend aan de goedkeuring van afgeleid recht volgens de behoeften van de pro-
grammeringscyclus. Het afgeleid recht om partnerschapsovereenkomsten (PO’s) of operationele programma’s (OP’s) 
goed te keuren en basisstructuren op te zetten, was reeds in maart 2014 goedgekeurd. In januari 2015 waren ook de 
besluiten met essentiële uitvoeringsvoorschriften goedgekeurd. Het feit dat het juridische kader pas in januari 2016 
werd voltooid, had geen gevolgen voor het begin van de programmering.

Bovendien hadden het opstellen van het afgeleid recht en het overleg met de lidstaten gelijktijdig met de wetge-
vingsonderhandelingen plaats om het afgeleid recht tijdig te kunnen goedkeuren.

49
De Commissie merkt op dat haar optreden bij de onderhandelingen over en de goedkeuring van programma’s in 
vergelijking met de vorige programmeringsperiode ook kan worden beoordeeld door de eerste 12 maanden na de 
goedkeuring van het juridische kader te vergelijken. De periode van 12 maanden na de goedkeuring van de des-
betreffende wetgevingspakketten in beide perioden zou een nauwkeuriger beeld geven. Dit zou betekenen dat in 
2014-2020 in de eerste 12 maanden na de goedkeuring van de verordening 40 % van de OP’s waren goedgekeurd 
vergeleken met 6 % van de OP’s in dezelfde periode van de programmeringsperiode 2007-13.

52
De Commissie merkt op dat de door de Rekenkamer vermelde 703 dagen ook de informele indiening van een OP in 
strijd met de voorschriften van de VGB omvatten.

53
De Commissie merkt op dat bepaalde vertragingen werden veroorzaakt door de behoefte aan uitgebreide opmer-
kingen. Bovendien wilde Spanje de opmerkingen niet in het Engels indienen, waardoor de opmerkingen met 
vertraging bij de Spaanse autoriteiten zijn ingediend. Wat Polen betreft, waren de lopende onderhandelingen over 
de partnerschapsovereenkomst de reden van de vertragingen bij de toezending van de opmerkingen. Aangezien 
de OP’s werden ingediend vóór de goedkeuring van de PO, moesten de opmerkingen in overeenstemming worden 
gebracht en consistent zijn met de goedgekeurde PO.
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55
De Commissie merkt op dat 100 % van de PO’s en 99 % van de OP’s werden goedgekeurd binnen de voorge-
schreven termijn (d.w.z. zes maanden voor OP’s en vier maanden voor PO’s). De Commissie heeft gemiddeld 107 
dagen/3,6 maanden nodig gehad om een OP goed te keuren en gemiddeld 81 dagen om een PO goed te keuren 
(rekening houdend met de „stop de klok”-procedure overeenkomstig artikel 3 van de VGB).

Zie ook het antwoord van de Commissie onder punt 52. 

Derde streepje: Gezien het economisch belang van de toewijzing aan het cohesiebeleid hecht de Commissie veel 
belang aan de kwaliteit van de programma’s en heeft zij in procedures voorzien om ervoor te zorgen dat alle 
betrokken diensten worden geraadpleegd, zodat alle beschikbare expertise kan worden gebundeld met het oog op 
kwaliteitsprogramma’s die het mogelijk maken het EU-budget doeltreffend te besteden.

62
Dankzij de IT-hulpmiddelen van de Commissie kan de naleving van de eisen inzake financiële concentratie worden 
gecontroleerd, met inbegrip van aanvullende informatie waarom de betrokken lidstaten worden verzocht buiten de 
PO en OP’s.

66
Tijdens de onderhandelingen heeft de Commissie geverifieerd of de landenspecifieke aanbevelingen in de partner-
schapsovereenkomsten en de specifieke doelstellingen van de operationele programma’s prioriteit hebben gekre-
gen. Het is echter wettelijk niet verplicht specifieke financiële middelen toe te wijzen voor de landenspecifieke 
aanbevelingen.

74
De Commissie merkt op dat de voorschriften voor alle lidstaten gelden. De kwaliteit van de informatie hangt af van 
de degelijkheid van de monitoringsystemen die onder hun bevoegdheid vallen.

75
Met betrekking tot de Ierse PO merkt de Commissie op dat het in overeenstemming met de verordening is de 
belangrijkste streefdoelen samen te vatten en dat de nodige details in de OP’s worden verstrekt.

76
Hoewel de belangrijkste streefdoelen geen specifieke verwijzing naar de EU2020-doelstellingen bevatten, verwijst 
de Ierse PO vaak naar de Ierse doelstellingen (onder meer in de inleiding op bladzijde 10). Deze doelstellingen heb-
ben ook de ontwikkeling van de OP’s beïnvloed. Beide OP’s verwijzen vaak naar zowel de EU2020-strategie als de 
Ierse doelstellingen.



Antwoorden van de Commissie 96

86
Eerste streepje: Wat EFRO Andalucía TD 8 betreft, is de Commissie van mening dat – naast de in het programma en 
de partnerschapsovereenkomst verstrekte informatie – de Andalusische autoriteiten tijdens de onderhandelingen 
over het OPERATIONEEL PROGRAMMA voldoende toelichtingen hebben verstrekt over de behoefte aan investerin-
gen in infrastructuur en materiaal voor de dienst voor arbeidsvoorziening.

Tweede streepje: Wat Roemenië betreft, merkt de Commissie op dat het overgrote deel van de doelstellingen niet 
te ruim waren gedefinieerd. De Commissie is van mening dat de specifieke doelstellingen een duidelijke reeks 
output- en resultaatindicatoren hebben. Wat Spanje betreft, worden de doelstellingen van het OP nader gespecifi-
ceerd in de nationale en regionale strategieën voor slimme specialisatie en in het meerjarenplan voor de raming en 
prioritering van investeringen in onderzoeksinfrastructuur, waarnaar het OP verwijst.

87
Wat Polen betreft, merkt de Commissie op dat prioritaire as IV (sociale innovatie en internationale samenwerking) 
duidelijk verdeeld is in twee soorten maatregelen voor twee afzonderlijke specifieke doelstellingen – sociale inno-
vatie op micro- en macroniveau en transnationale mobiliteit.

Al deze soorten projecten worden geacht bij te dragen aan:

— nieuwe ideeën en beleidsmaatregelen die op lokaal of nationaal niveau moeten worden ontwikkeld, getest en 
uitgevoerd;

— mobiliteitsprogramma’s voor mensen die in aanmerking komen in het kader van het OP KOO.

Wat Spanje betreft, wijst de Commissie op de verwaarloosbare grootte van de toewijzing voor de prioritaire assen 
6A, 6B, 6C en 6D (7 miljoen euro oftewel 0,33 % van een OP met een totale toewijzing van 2,1 miljard euro). Voorts 
zij opgemerkt dat de activiteiten in het kader van deze prioritaire assen inderdaad complementair zijn met die in 
het kader van prioritaire as 1 rond thematische doelstelling 8 „Werkgelegenheid” met de specifieke doelstelling 
8.3.1. Deze prioritaire assen ontwikkelen alleen het onderdeel „sociale innovatie” van de voornaamste maatregelen 
die in het kader van de specifieke kerndoelstelling worden gefinancierd. Ze kunnen daarom niet worden gezien als 
een op zichzelf staande maatregel.

90
De Commissie merkt op dat het een essentieel onderdeel van het cohesiebeleid is dat de toewijzingen voor de min-
der ontwikkelde regio’s hoger zijn en dat de rapportage bijgevolg per categorie regio gebeurt.

91
De Commissie verwijst naar haar antwoord onder punt 90.

De Commissie merkt op dat alle lidstaten verslag moeten uitbrengen over alle gemeenschappelijke indicatoren 
voor het ESF (aangezien deze informatie van groot belang opleveren), maar niet verplicht zijn er doelstellingen voor 
vast te stellen.

De rapportagevoorschriften van de VGB zijn vastgesteld in overleg met de lidstaten. Zoals vereist, hebben de 
beheersautoriteiten al verslag uitgebracht over de meeste van deze indicatoren.

De indicatoren in het prestatiekader (tabel 6 van het OP) vormen een subklasse van de indicatoren van het pro-
gramma (tabel 4 en 5). Zij brengen geen bijkomende rapportageverplichtingen mee.
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101
De Commissie merkt op dat het feit dat de lidstaten verschillende methoden volgen het gevolg is van het themati-
sche en regionale karakter van de maatregelen in het kader van het cohesiebeleid.

104
De Commissie merkt op dat de verordening bepaalt dat gemeenschappelijke outputindicatoren moeten worden 
gebruikt als zulks relevant is. De resultaatgerichtheid stelt de lidstaten in staat de indicatoren vast te stellen die zij 
zullen gebruiken, op basis van de formulering van de specifieke doelstelling en de bepaling van de maatregelen 
die zij van plan zijn uit te voeren. Indicatoren die in 40 % à 90 % van de OP’s gebruikt worden, kunnen niet worden 
beschouwd als gebruikt „in beperkte mate”.

Tekstvak 9 - Voorbeeld van een niet gebruikte relevante gemeenschappelijke 
outputindicator (Spanje)
De Commissie merkt op dat TD 1 een groot aantal investeringsprioriteiten bestrijkt, die tot meer dan de in deze 
rubriek opgenomen prestatie-indicatoren leiden. De Commissie wil ook herinneren aan de interventielogica van 
de huidige programmeringsperiode, waarbij een specifieke doelstelling met een gewenste verandering/gewenst 
resultaat kan worden verwezenlijkt door verschillende maatregelen die in verschillende relevante prestatie-indica-
toren moeten worden omgezet. In het Spaanse voorbeeld waren zowel CO01 als CO29 relevant. De lidstaat heeft 
besloten – ook in het licht van de non-proliferatie van indicatoren – de relevante indicatoren te beperken tot de 
geaggregeerde indicator CO01.

110
De Commissie merkt op dat het concept resultaatindicatoren in de ESF-verordening en de EFRO-verordening inder-
daad verschilt en dat het verschil hoofdzakelijk toe te schrijven is aan de verschillende doelstellingen en verwachte 
resultaten van de twee fondsen. Daarom zijn niet alle indicatoren geschikt om te worden geaggregeerd over ver-
schillende fondsen.

De Commissie onderzoekt of het mogelijk is die begrippen te harmoniseren in de context van de besprekingen na 2020.

111
De antwoorden van de Commissie op hoofdstuk 3 van het Jaarverslag 2015, waarnaar het Hof verwijst, verwijzen 
ook naar het feit dat de vaststelling van de verschillende verordeningen voor de MFK-periode 2014-2020 voorafging 
aan de richtsnoeren voor betere regelgeving (mei 2015). Bovendien is de inhoud van deze verordeningen het resul-
taat van politieke onderhandelingen tussen de medewetgevers, die tot een aantal inconsistenties hebben geleid.

Sinds de vaststelling van de richtsnoeren voor betere regelgeving moet bij de monitoring en evaluatie van alle 
programma’s consequent de in de richtsnoeren vastgelegde terminologie worden gebruikt. Op korte termijn is een 
consistent terminologiegebruik in de gehele wetgeving wellicht echter onmogelijk.

112
De Commissie merkt op dat bij het EFRO en het ESF programmaspecifieke prestatie-indicatoren voor resultaten niet 
bedoeld zijn om op EU-niveau te worden geaggregeerd. Die specifieke indicatoren zijn geschikt om doelstellingen te 
formuleren en verslag over de prestaties in verband met de doelstellingen uit te brengen, terwijl algemene indicato-
ren de mogelijkheid bieden verslag over de resultaten uit te brengen op basis van vooraf gedefinieerde categorieën.

Het EFRO omvat geen gemeenschappelijke resultaatindicatoren, omdat het resultaat is „what is intended to be 
changed, with the contribution of the interventions designed”. Verschillende factoren kunnen het beoogde resul-
taat dichterbij of weg van de gewenste verandering brengen. Om de specifieke context waarin de maatregelen 
worden genomen beter weer te geven, stellen de lidstaten een specifieke resultaatindicator vast die met al deze 
parameters rekening houdt.
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115
De Commissie merkt op dat het OP inderdaad geen doelstellingen voor alle gemeenschappelijke indicatoren hoeft 
vast te stellen. Daarom worden niet alle doelstellingen in het OP opgenomen. Voor alle investeringsprioriteiten 
moet echter over de doelstellingen verslag worden uitgebracht.

124
Zoals vermeld in het Guidance Document on Monitoring and Evaluation van het EFRO, verwijzen resultaatindicato-
ren in het kader van het EFRO naar de specifieke dimensie van welzijn en vooruitgang die de beleidsmaatregelen 
draagt en op alle potentiële begunstigden betrekking heeft. In tegenstelling tot outputindicatoren hebben resul-
taatindicatoren daarom niet strikt en uitsluitend betrekking op EFRO-investeringen. Hoewel de EFRO-investering 
waarschijnlijk in belangrijke mate bijdraagt aan de beoogde verandering, hebben ook andere exogene factoren – 
die aan de controle van de beheersautoriteit en soms zelfs van de nationale en/of regionale autoriteiten ontsnap-
pen – een effect.

127
De Commissie merkt op dat de gegevens over de indicatoren van resultaten op langere termijn moeten wor-
den verzameld op basis van een representatieve steekproef en dus niet voor alle deelnemers (zie bijlage I bij de 
ESF-verordening).

128
De Commissie benadrukt dat de beoordeling van de netto-effecten meer is dan monitoring en aan bod komt in 
de evaluaties door de beheersautoriteiten. De beheersautoriteiten moeten ten minste één keer het effect van elke 
specifieke doelstelling beoordelen. De Commissie heeft de uitvoering van contrafeitelijke effectbeoordelingen 
intensief gepromoot om de netto-effecten van het ESF te ramen, wat vergemakkelijkt wordt door gegevens over 
deelnemers te verzamelen en op te slaan.

130
De Commissie merkt op dat er verschillende informatieverplichtingen zijn, maar dit leidt niet noodzakelijkerwijs tot 
volledig verschillende systemen voor toezicht op prestaties.

131
De Commissie merkt op dat EFRO-programma’s een grote verscheidenheid van investeringsthema’s bestrijken en 
in heterogene sociale, economische en geografische contexten opereren. De nieuwe resultaatgerichte aanpak voor 
2014-2020 legt de nadruk op een duidelijkere formulering van de beleidsdoelstellingen die in de respectieve fonds-
specifieke verordeningen worden toegelicht. In termen van informatie over prestaties bestrijken de gemeenschap-
pelijke outputindicatoren van het EFRO de meest frequent maatregelen om een zinvolle aggregatie op EU-niveau 
te waarborgen. Zij zijn echter niet voldoende om de complexiteit en de verscheidenheid van door de lidstaten in de 
hele EU genomen maatregelen te bestrijken. Daarom hebben de lidstaten naast gemeenschappelijke indicatoren 
uitdrukkelijk programmaspecifieke indicatoren (output- of resultaatindicatoren) gekozen om de specifieke context 
weer te geven waarin de programma’s worden uitgevoerd. In veel gevallen is de relevante informatie beschikbaar 
en vooral bottom-up verzameld.
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132
Zie het antwoord van de Commissie onder punt 131.

134
De Commissie is van oordeel – overeenkomstig de conclusies van deskundigen dat er geen optimale manier is om 
performance budgeting uit te voeren – dat een uniforme aanpak van performance budgeting niet haalbaar of prak-
tisch is. De praktijk leert dat pogingen om een rigide methode toe te passen leiden tot een bureaucratisch „check-
list ticking” en niet tot een echt instrument voor begrotingsbeheer.

Zie ook het antwoord van de Commissie op tekstvak 13.

Met betrekking tot de mogelijke oorzaken van de verschillen in de eenheidskosten voor de bouw van autowe-
gen tussen verschillende lidstaten waarnaar de Rekenkamer verwijst, merkt de Commissie in het vermelde vorige 
verslag1 op dat „usually demand forecasts and therefore the related cost per use take into consideration the very specific 
context of the regions (…) Technically more complex roads have higher costs per km than other roads. This analysis also 
depends highly on the geographical circumstances under which the audited roads were built.”

De Commissie heeft in dit verband aanvaard verdere studies uit te voeren naar de eenheidskosten.

Tekstvak 13 - Performance budgeting
De OESO[*] heeft performance budgeting gedefinieerd als budgettering waarbij de toegewezen financiële middelen 
aan meetbare resultaten worden gekoppeld. Er zijn drie grote categorieën: presentational performance budgeting, 
performance-informed budgeting en direct performance budgeting. [*Zie de website van de OESO: http://www.
oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm.] De Commissie werkt in het 
kader van de inspanningen ter bevordering van een resultaatgerichte EU-begroting nauw met de OESO samen om 
praktische verbeteringen aan te brengen aan het bestaande prestatiekader van programma’s die met het MFK 2014-
2020 zijn vastgesteld.

Informatie over prestaties is en mag niet de enige factor bij het nemen van begrotingsbesluiten zijn en daarom is 
het normaal dat ook met andere informatie rekening wordt gehouden.

De EU-begroting is een prestatiebegroting die de begrotingsautoriteit tijdens de begrotingsprocedure in staat 
stelt rekening met informatie over prestaties te houden door informatie te verstrekken over de doelstellingen van 
de programma’s en de geboekte vooruitgang (d.w.z. wat is gedaan of naar verwachting zal worden gedaan met de 
aan elk programma toegewezen middelen) in de programmaverklaringen die bij het ontwerp van begroting wor-
den gevoegd. In de praktijk wordt elke verhoging van de middelen zelden expliciet gekoppeld aan een toename 
van outputs of andere resultaten op begrotingniveau en als zulks toch gebeurt, dan slechts in specifieke gevallen 
(Wereldbank, OESO). Direct budgeting, waarbij elke verhoging/verlaging van de middelen gekoppeld wordt aan 
een toename/vermindering van outputs of andere resultaten, wordt op het niveau van de EU-begroting niet haal-
baar of bruikbaar geacht voor alle programma’s en managementmethoden.

1 Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 32 en 33 van speciaal verslag nr. 5/2013 „Worden de EU-cohesiebeleidsmiddelen voor 
wegen goed besteed?”

http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm
http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm
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Conclusies en aanbevelingen

136
De Commissie merkt op dat de door de lidstaten verstrekte gegevens over alle gemeenschappelijke outputindica-
toren – en voor het ESF ook over de gemeenschappelijke resultaatindicatoren – per Fonds op EU-niveau kunnen en 
zullen worden geaggregeerd en de Commissie legt jaarlijks een beknopt verslag voor aan het EP, de Raad, het EESC 
en het CvdR. Het eerste verslag is op 20.12.2016 goedgekeurd (COM(2016)812). Bovendien zijn gedetailleerde gege-
vens openbaar toegankelijk op het open gegevensplatform2.

De Commissie is van mening dat de gemeenschappelijke indicatoren – die door de medewetgevers in de fondsspe-
cifieke verordeningen zijn vastgesteld – gegevens opleveren die nodig zijn om niet alleen aan de begrotingsautori-
teit maar ook aan de Europese burgers te kunnen laten zien wat de ESI-fondsen verwezenlijken en dat de EU-begro-
ting gericht is op concrete resultaten en dergelijke resultaten oplevert.

137
De Commissie merkt op dat ook de MFK-verordening pas in december 2013 door de medewetgevers is goedge-
keurd. De sectorale wetgeving kon niet eerder worden goedgekeurd, zelfs als de Commissie haar voorstel eerder 
had ingediend.

De Commissie onderstreept dat ook rekening moet worden gehouden met het feit dat de algemene bepalingen 
inzake de fondsen (d.w.z. de VGB) nu door zowel de Raad als het EP moeten worden goedgekeurd.

De Commissie heeft prioriteit verleend aan de goedkeuring van afgeleid recht volgens de behoeften van de pro-
grammeringscyclus. Het afgeleid recht om partnerschapsovereenkomsten of operationele programma’s goed te 
keuren en basisstructuren op te zetten, was reeds in maart 2014 goedgekeurd (eerste ontwerpen waren in 2013 al 
met de lidstaten besproken). In januari 2015 waren ook de besluiten met essentiële uitvoeringsvoorschriften goed-
gekeurd. Het feit dat het juridische kader pas in januari 2016 werd voltooid, had geen gevolgen voor het begin van 
de programmering.

138
De Commissie herinnert eraan dat de richtsnoeren reeds werden besproken in de Expert Group on Delegated and 
Implementing Acts voordat de basisbesluiten werden vastgesteld en in werking zijn getreden. De Commissie kan 
per definitie pas de laatste hand aan de richtsnoeren leggen wanneer de medewetgevers het regelgevende kader 
zijn overeengekomen en hebben goedgekeurd. Zie ook het antwoord van de Commissie onder punt 37.

2 https://cohesiondata.ec.europa.eu/

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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140
De Commissie merkt op dat de totale duur van de programmering aanzienlijk korter was dan in de periode 2007-
2013. Zie de punten 49, 52, 53 en 55 voor meer gedetailleerde statistische gegevens.

141
De Commissie verwijst naar haar antwoord onder punt 55.

Aanbeveling 1
De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. De tijdige indiening van wetgevingsvoorstellen voor het cohesiebeleid 
is een prioriteit voor de Commissie. De timing is echter afhankelijk van de goedkeuring van het voorstel voor de 
MFK-verordening. Overeenkomstig artikel 25 van de MFK-verordening3 moet de Commissie vóór 1 januari 2018 haar 
voorstel voor het meerjarig financieel kader na 2020 indienen. Het voorstel van de Commissie voor het wetgevings-
pakket inzake het cohesiebeleid na 2020 zal achteraf worden ingediend.

De Commissie zal nauw met de medewetgevers samenwerken, zodat het wetgevingskader tijdig kan worden goed-
gekeurd en in werking treden.

143
De Commissie heeft een systeem ontwikkeld om de thematische concentratie te monitoren op basis van in de OP’s 
verstrekte gegevens en aanvullende informatie van de betrokken lidstaten. Zij heeft er vertrouwen in dat dit vol-
staat om vast te stellen of aan de voorschriften inzake thematische concentratie is voldaan.

Zie het antwoord van de Commissie onder punt 62 voor nadere bijzonderheden.

Aanbeveling 2

a)
De Commissie neemt kennis van de aanbeveling aan de lidstaten.

b)
De Commissie aanvaardt de aanbeveling. De Commissie beklemtoont dat bij de goedkeuring/de wijziging van 
het OP wordt gecontroleerd of de vereisten inzake thematische concentratie zijn nageleefd. Tijdens de uitvoe-
ring wordt de naleving gemonitord met behulp van de door de lidstaten verstrekte gegevens in het jaarlijks 
uitvoeringsverslag.

144
De Commissie verwijst naar haar antwoorden onder de punten 75 en 76.

145
De Commissie verwijst naar haar antwoorden onder de punten 86 en 87.

3 Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013.
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146
De Commissie merkt op dat het cohesiebeleid een plaatsgebonden instrument is met op maat gesneden oplossin-
gen voor specifieke behoeften en problemen van lidstaten en regio’s. De rapportagevereisten zijn daarom in over-
leg met de lidstaten vastgesteld om voldoende rekening met de specifieke context van elk OP te kunnen houden en 
een zinvolle rapportage en evaluatie mogelijk te maken. Zie de antwoorden van de Commissie onder de punten 90 
en 91 voor nadere bijzonderheden.

147
De Commissie merkt op dat – hoewel de financiële informatie in het EFRO inderdaad niet formeel aansluit op de 
informatie over de prestaties – de lidstaten over deze informatie beschikken en de informatie op ad-hocbasis kun-
nen uitwisselen.

De Commissie benadrukt dat de programma’s zo goed als zeker over deze informatie kunnen beschikken voor de 
effectbeoordeling van de programma’s tijdens de periode (onder meer met het oog op de evaluatie van de koste-
neffectiviteit en de kostenefficiëntie van de maatregelen).

148
De Commissie verwijst naar haar antwoord onder punt 104.

149
De Commissie onderzoekt of het mogelijk is die begrippen te harmoniseren in de context van de besprekingen na 
2020. Zie ook de antwoorden van de Commissie onder de punten 110, 111 en 112 voor nadere bijzonderheden.

150
De Commissie merkt op dat het aan de lidstaten was om een methode voor de uitsplitsing naar categorie regio 
vast te stellen en dat er dus verschillen in methodologie kunnen zijn. Er zijn richtsnoeren opgesteld om de correcte 
uitvoering van deze uitsplitsing te vergemakkelijken. Zie het antwoord van de Commissie onder punt 101.

Aanbeveling 3
De Commissie aanvaardt deze aanbeveling ten dele.

De Commissie stemt ermee in de mogelijkheden te onderzoeken voor een coherente prestatieterminologie in het 
Financieel Reglement en de sectorale rechtsgrondslagen voor de periode na 2020. De Commissie kan in dit stadium 
echter geen specifieke verbintenissen aangaan met betrekking tot wetgevingsvoorstellen voor de periode na 2020.

Aanbeveling 4
De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. De aanbeveling zal met het oog op de voorbereiding van de voorstellen 
voor de periode na 2020 als volgt worden uitgevoerd:

Op basis van de gegevens voor 2014-2020 onderzoekt de Commissie de mogelijke uitbreiding van het gebruik van 
gemeenschappelijke resultaat- en outputindicatoren. Om het effect te bepalen zullen er echter evaluaties nodig zijn 
(zoals ook in het verleden het geval was).

De Commissie merkt op dat de aanbeveling tot de lidstaten is gericht.
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151
De Commissie verwijst naar haar antwoord onder punt 124.

Aanbeveling 5
De Commissie aanvaardt de aanbeveling. De aanbeveling zal als volgt verder worden uitgevoerd:

De Commissie blijft evaluaties van goede praktijken verspreiden.

Via het ESF-evaluatiepartnerschap en andere activiteiten, zoals de steun via CRIE (Centre for Research on Impact 
Evaluation) ter bevordering van het gebruik van contrafeitelijke effectbeoordelingen.

Bovendien komt het REGIO-evaluatienetwerk met de lidstaten twee tot drie keer per jaar samen om onder meer 
goede praktijken tussen de leden uit te wisselen.

Met steun van de REGIO-EMPL Evaluation Help Desk helpt de Commissie de lidstaten hun evaluatieplannen te actu-
aliseren en beoordeelt zij de evaluaties van de lidstaten (peer review).

De Commissie merkt op dat de aanbeveling tot de lidstaten is gericht.

152
De Commissie verwijst naar haar antwoorden onder de punten 130 en 131.

153
De Commissie verwijst naar haar antwoorden onder de punten 130 en 131.

Aanbeveling 6
Eerste streepje: De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. In de periode 2014-2020 dient de Commissie samenvat-
tingen van de jaarverslagen van de JUV’s bij het Europees Parlement en de Raad in. Beleidsleren wordt vergemak-
kelijkt door gegevens over indicatoren, doelstellingen en de verwezenlijking van die doelstellingen beschikbaar te 
maken op het ESIF Open Data Platform. De Commissie maakt ook gebruik van het evaluatienetwerk met de lidsta-
ten om de uitwisseling van goede praktijken en het beleidsleren op grond van evaluaties te bevorderen.

Tweede streepje: De Commissie aanvaardt de aanbeveling van de Rekenkamer niet. De EU-begroting is een presta-
tiebegroting die de begrotingsautoriteit tijdens de begrotingsprocedure in staat stelt rekening met informatie over 
prestaties te houden door informatie te verstrekken over de doelstellingen van de programma’s en de geboekte 
vooruitgang (d.w.z. wat is gedaan of naar verwachting zal worden gedaan met de aan elk programma toegewezen 
middelen) in de programmaverklaringen die bij het ontwerp van begroting worden gevoegd. In de praktijk wordt 
elke verhoging van de middelen zelden expliciet gekoppeld aan een toename van outputs of andere resultaten 
op begrotingniveau en als zulks toch gebeurt, dan slechts in specifieke gevallen (Wereldbank, OESO). Direct bud-
geting, waarbij elke verhoging/verlaging van de middelen gekoppeld wordt aan een toename/vermindering van 
outputs of andere resultaten, wordt op het niveau van de EU-begroting niet haalbaar of bruikbaar geacht voor alle 
programma’s en managementmethoden.
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Partnerschapsovereenkomsten zijn strategische 
investeringsplannen voor de EU-lidstaten waarin hun 
nationale uitgavenprioriteiten voor de Europese 
structuur- en investeringsfondsen voor de 
programmaperiode 2014-2020 worden aangegeven.
In dit verslag hebben wij onderzocht of de fondsen, met 
een totaal financieringsvolume van 350 miljard euro, 
doeltreffender kunnen worden gericht dankzij de 
partnerschapsovereenkomsten die zijn gesloten tussen de 
Europese Commissie en de lidstaten.

Wij hebben geconstateerd dat de Commissie en de 
lidstaten, ondanks aanvankelijke moeilijkheden, de 
middelen beter hebben gericht op groei en 
werkgelegenheid, en investeringsbehoeften hebben 
vastgesteld die met succes zijn vertaald in doelstellingen 
en gewenste resultaten. Zij hebben actiepunten opgesteld 
om te voorzien in de behoeften en de output vastgesteld 
van de programma’s die onder de overeenkomsten vallen. 
Er is echter een onnodig groot aantal prestatie-indicatoren 
ontwikkeld en de prestatiemeting is niet geharmoniseerd 
tussen de fondsen. Wij doen een aantal aanbevelingen aan 
de Commissie en de lidstaten om de werking van de 
overeenkomsten te verbeteren.
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