
 

 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxemburg 
T (+352) 4398 – 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu 

 

De EU-begroting: tijd voor hervormingen? 

Een briefingdocument over de tussentijdse evaluatie van het meerjarig 

financieel kader 2014-2020 

 



 2 

 
CLV087241NL04-16PP-DEC103-16FIN-mid-term_review_MFF-TR.docx 18.11.2016 

INHOUD 

 
 Paragraaf 

Inleiding 1-6 

Ons briefingdocument 1-2 

Een gelegenheid tot hervorming van de EU-begroting 3-6 

De tussentijdse evaluatie van het MFK 2014-2020 door de Commissie 7-51 

Stand van de uitvoering van het huidige MFK en nieuwe uitdagingen 7-18 

Meer feitelijke gegevens nodig voor een debat over hervormingen 7-9 

De geschiedenis dreigt zich te herhalen 10-14 

Vóór de vaststelling van een nieuwe langetermijnbegroting moet een 
uitgebreide evaluatie van de EU-uitgaven worden verricht 15-18 

Opmerkingen bij belangrijke voorstellen in de tussentijdse evaluatie van de 
Commissie 19-33 

Sterkere gerichtheid op prioriteiten en nieuwe uitdagingen? 20-26 

Op een meer flexibele en wendbare manier middelen vrijmaken en 
verstrekken? 27-30 

Eenvoudiger regels en meer prestatiegerichtheid? 31-33 

Naar het volgende meerjarig financieel kader 34-51 

Door de Commissie naar voren gebrachte kwesties 35-47 

Algemene financieringsregelingen 48-51 

Conclusies en voorstellen 52-57 

Voorstel 1: Heroverweeg het tijdschema voor de ontwikkeling van het 
volgende MFK 54 

Voorstel 2: Verricht een uitgebreide evaluatie van de EU-uitgaven 55 

Voorstel 3: Ontwikkel duidelijkere, eenvoudigere en coherentere 
financieringsregelingen 56 

Voorstel 4: Maak de EU-begrotingsprioriteiten tot onderwerp van een 
debat op hoog niveau 57 



 3 

 
CLV087241NL04-16PP-DEC103-16FIN-mid-term_review_MFF-TR.docx 18.11.2016 

INLEIDING 

Ons briefingdocument 

1. Dit briefingdocument vormt een reactie op de mededeling van de Commissie over de 

tussentijdse evaluatie/herziening van het meerjarig financieel kader (MFK) 2014-2020 en de 

voorstellen tot wijziging van de MFK-verordening, het Interinstitutioneel Akkoord en het 

besluit betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene 

uitgaven1. Te zijner tijd zullen we reageren op de andere wetgevingsvoorstellen in het 

pakket van de tussentijdse evaluatie2

2. We richten ons voornamelijk op de begrotingsaspecten van de werking van het MFK 

waarop de tussentijdse evaluatie/herziening betrekking heeft en nodigen de politieke, 

wetgevende en begrotingsautoriteiten van de EU uit om de gelegenheid in deze 

zittingsperiode aan te grijpen om een langetermijnhervorming van de EU-begroting in gang 

te zetten. Onze opmerkingen sluiten aan bij de belangrijkste onderdelen van de mededeling, 

te weten die over de stand van de uitvoering van het MFK 2014-2020, de voorstellen in het 

pakket van de tussentijdse evaluatie en de onderwerpen die moeten worden behandeld in 

de voorstellen voor het volgende MFK. 

. 

Een gelegenheid tot hervorming van de EU-begroting 

3. De tussentijdse evaluatie/herziening van het MFK 2014-2020 is een gelegenheid om 

erover na te denken hoe het financieel beheer en de verantwoording kunnen worden 

verbeterd en hoe kan worden overgestapt op een EU-begrotingsstelsel waarmee het 

vertrouwen van de burgers kan worden teruggewonnen.  

4. Op grond van onze controle-ervaring, zoals weergegeven in onze jaarverslagen en 

speciale verslagen, menen we dat het tijd is om een nieuwe aanpak voor EU-uitgaven en -

                                                      

1 COM(2016) 603 final - COM(2016) 606 final en COM(2016) 607 final. 

2 We bereiden momenteel adviezen voor over de voorstellen tot wijziging van het Financieel 
Reglement (966/2012) en het voorstel tot wijziging van de EFSI-verordening (2015/1017). 
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investeringen te ontwikkelen. De hervorming zou gericht moeten zijn op de verbetering van 

het vermogen van het begrotingsstelsel van de EU om: 

- EU-middelen snel en flexibel in te zetten op die gebieden waarop zij de meeste waarde 

kunnen toevoegen voor de EU en haar burgers; 

- middelen en resultaten efficiënt en tegen een redelijk risico te leveren; en 

- aan te tonen hoe de EU beleid financiert en resultaten bereikt. 

5. Deze doelen zijn niet eenvoudig te realiseren binnen het huidige MFK. De 

mogelijkheden van de Commissie om voorstellen te doen om EU-uitgaven te herprioriteren 

en financiële regels te veranderen worden op dit moment ernstig beperkt doordat: 

- het huidige MFK de financieringsprioriteiten van de Unie ten tijde van de vaststelling 

ervan weergeeft; 

- de MFK-verordening de wijzigingen beperkt die halverwege de looptijd kunnen worden 

aangebracht3

- de zevenjarige uitgavenprogramma’s voor de periode 2014-2020 na aanzienlijke 

vertragingen nog maar net lopen; en  

; 

- de EU-begroting net onder de uitgavenplafonds blijft. 

6. Tegen deze achtergrond doet de Commissie voorstellen om meer middelen op de 

huidige prioriteiten te richten, het begrotingsbeheer flexibeler te maken en elementen van 

de financiële regels te vereenvoudigen. 

                                                      

3 Artikel 2 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad tot bepaling van het 
meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020. 
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DE TUSSENTIJDSE EVALUATIE VAN HET MFK 2014-2020 DOOR DE COMMISSIE 

Stand van de uitvoering van het huidige MFK en nieuwe uitdagingen 

Meer feitelijke gegevens nodig voor een debat over hervormingen 

7. De informatie die de Commissie presenteert over de “stand van de uitvoering” van het 

huidige MFK betreft vooral het verwachte gebruik van de maxima en marges voor 

vastleggingen en betalingen tot eind 2020. De Commissie verstrekt niet genoeg informatie 

over: 

- de economische situatie die van invloed is op de besteding van de EU-begroting door de 

lidstaten4

a) niet volledig worden benut door de lidstaten

, inclusief de risico’s dat de EU-middelen: 

5

b) andere investeringen en financieringsbronnen verdringen; 

; 

c) mogelijk niet worden uitbetaald indien een lidstaat de aanbevolen structurele 

hervormingen niet doorvoert (“conditionaliteit”); 

- de geraamde uitgaven in het kader van het huidige MFK in vergelijking tot de werkelijke 

uitgaven binnen het vorige MFK om te wijzen op terugkerende vertragingen; 

- ongebruikte middelen in financieringsinstrumenten6

- het bedrag aan voorfinanciering, nog door betaling af te wikkelen vastleggingen, andere 

verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen

; 

7

                                                      

4 Artikel 2 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad tot bepaling van het 
meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020. 

; 

5 Paragraaf 2.6 en figuur 2.6 van het Jaarverslag over de uitvoering van de begroting 2015. 

6 Speciaal verslag nr. 19/2016 en paragraaf 2.31 van het Jaarverslag over de uitvoering van de 
begroting 2015. 

7 De paragrafen 2.5-2.9 van het Jaarverslag over de uitvoering van de begroting 2015. 
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- de waarschijnlijke kasstromen over een periode van zeven tot tien jaar die betrekking 

hebben op de begrotingsmaxima, betalingsbehoeften, capaciteitsproblemen en 

mogelijke vrijmakingen8

- de totale financiële impact van de voorstellen in het pakket van de tussentijdse 

evaluatie op de EU-begroting, inclusief de stijging van de vastleggingen en betalingen 

ten opzichte van de huidige toestand en de totale waarde van de reserves en garanties 

die erbij zijn betrokken; en 

, om de situatie na 2020 duidelijk te maken; 

- de vraag welke invloed de voorstellen zouden hebben op de terreinen van de EU-

begroting met constant hoge foutenniveaus9

8. We merken tevens op dat de middelen van de EU-begroting voor bepaalde lidstaten 

een significant aandeel van de totale overheidsuitgaven en -investeringen vormen

. 

10

9. Dergelijke gegevens hadden in dit stadium geproduceerd kunnen worden om de 

uitdagingen op het gebied van begrotingsbeheer te illustreren en om als informatie te 

dienen tijdens de interinstitutionele dialoog over mogelijke oplossingen voor de lange 

termijn. 

. 

De geschiedenis dreigt zich te herhalen 

10. Vanwege de aanzienlijke vertragingen bij de start van het MFK 2014-2020 betreffen de 

meeste operationele uitgaven in het huidige MKF tot nu toe vastleggingen van de 

voorgaande periode. Vertragingen in de uitgaven traden ook aan het begin van de 

voorgaande perioden op. 

                                                      

8 De paragrafen 2.10 en 2.47 van het Jaarverslag over de uitvoering van de begroting 2015. 

9 Paragraaf 1.66 van het Jaarverslag over de uitvoering van de begroting 2014. 

10 Zie figuur 1.1 van het Jaarverslag over de uitvoering van de begroting 2015. 
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11. In 2015, het laatste jaar waarover we de cijfers hebben gecontroleerd, werd meer dan 

driekwart van de operationele uitgaven gedaan in het kader van regelingen waarop de regels 

van het voorgaande MFK van toepassing waren11

12. Hoewel de betalingsachterstand van de vorige periode nu is weggewerkt, zullen de 

betalingen in de toekomst waarschijnlijk opnieuw onder druk komen te staan indien de MKF-

maxima voor vastleggingen tot het einde van de periode volledig zullen worden benut. Dit is 

voor een groot deel te wijten aan het gat tussen vastleggingen en betalingen zoals 

oorspronkelijk overeengekomen in het MFK. 

. 

13. In dit kader zal het voorstel van de Commissie om de marge voor onvoorziene uitgaven 

die in 2014 ter beschikking is gesteld, te verrekenen in 2017 in plaats van in de jaren 

2018-2020, helpen waarborgen dat de betalingen in die jaren kunnen worden gedaan12. 

Toch ziet het ernaar uit dat het volgende MFK zal starten met een groot aantal vastleggingen 

van het huidige MFK dat nog moet worden betaald, aangezien minder dan 60 % van de in 

het kader van het huidige MFK beschikbare middelen van de Europese structuur- en 

investeringsfondsen in 2020 zal zijn uitbetaald13

14. Vertragingen bij de start van programma’s en druk op de betalingsbegroting onder het 

huidige MFK zullen dus waarschijnlijk twee zeer belangrijke risico’s vormen, indien het 

tijdschema voor de vaststelling van het volgende MFK en de bijbehorende 

uitgavenprogramma’s in acht moet worden genomen: 

. Dit betekent dat de uitgaven op het 

grootste begrotingsterrein pas in het laatste jaar van de periode op de helft zullen zijn. 

- de komende jaren zullen de vastleggingen en betalingsachterstand weer stijgen, 

aangezien bepaalde lidstaten moeite hebben de beschikbare middelen te absorberen 

                                                      

11 Paragraaf 2.3 van het Jaarverslag over de uitvoering van de begroting 2015. 

12 Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van 
Besluit (EU) 2015/435 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor 
onvoorziene uitgaven, COM(2016) 607 final. 

13 Raming van de Commissie in SWD (2016) 299 final - bijlage 6. 
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tegen 2020, of zelfs 2023 wanneer de subsidiabiliteitsperiode van de 

uitgavenprogramma’s 2014-2020 afloopt. Hierdoor ontstaat het risico dat projecten die 

weinig waar voor het geld bieden, worden gefinancierd om te voorkomen dat 

financiering verloren gaat14

- Er zal weinig gelegenheid zijn om te leren van op feiten gebaseerde beoordelingen van 

de opzet, werking en resultaten van EU-uitgavenprogramma’s in het kader van het MFK 

2014-2020 voordat de Commissie eind 2017 haar voorstel voor het MFK na 2020 moet 

presenteren. Daarnaast zullen veel evaluaties achteraf plaatsvinden voordat de 

programma’s van het MFK 2007-2013 zijn afgesloten. 

. 

Vóór de vaststelling van een nieuwe langetermijnbegroting moet een uitgebreide 

evaluatie van de EU-uitgaven worden verricht 

15. De EU-begroting dient de EU en haar burgers duidelijke en zichtbare voordelen te 

bieden die met uitgaven op nationaal, regionaal of lokaal niveau alleen niet hadden kunnen 

worden bereikt. 

16. In onze jaarverslagen en speciale verslagen worden belicht gevallen belicht waarin de 

EU-uitgaven strategischer hadden kunnen worden gepland en zo betere resultaten en een 

grotere meerwaarde voor de EU als geheel hadden kunnen opleveren. Zo hebben we er in 

recente verslagen onder meer op gewezen dat: 

- de kosteneffectiviteit van investeringen in plattelandsontwikkeling uit de EU-begroting 

slechts beperkt was en dat ze in een aantal gevallen geen aanvulling vormden op 

nationale en regionale financiering, maar ervoor in de plaats kwamen15

                                                      

14 Paragraaf 38 van landscape review “De middelen van de EU optimaal benutten: een overzicht 
(“landscape review”) van de risico's voor het financiële beheer van de EU-begroting”. 

; 

15 Speciaal verslag nr. 25/2015. 
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- een derde van de EU-uitgaven voor de onderzochte maritieme faciliteiten 

ondoeltreffend of niet duurzaam was omdat dit duplicatie van in de buurt bestaande 

faciliteiten betekende16

- EU-financiering voor spoorwegprojecten tussen 2007 en 2013 geen verschuiving van het 

goederenvervoer van de weg naar het spoor tot gevolg had

; 

17

- het Europees Instituut voor innovatie en technologie wordt gehinderd door een 

complex kader en managementproblemen

; 

18

- het in de praktijk moeilijk bleek bij financieringsinstrumenten in het kader van het EFRO 

en het ESF in de periode 2007-2013 om de kosten/vergoedingen te beheersen, de 

beschikbare middelen uit te keren, particulier kapitaal aan te trekken en financiële 

steun opnieuw te gebruiken

; en 

19

17. Bovendien vormen goede prestaties en toegevoegde waarde in het verleden geen 

waarborg voor goede prestaties en toegevoegde waarde in de toekomst. Het is dus van 

essentieel belang dat alle grote uitgavenprogramma’s en -regelingen niet alleen, zoals 

vereist, periodiek worden gemonitord en geëvalueerd, maar ook dat de prestaties en 

toegevoegde waarde van de verschillende programma’s en regelingen worden vergeleken.  

. 

18. Naar onze mening moet er een uitgebreide evaluatie van de EU-uitgaven worden 

verricht voorafgaand aan de vaststelling door de EU van een volgende langetermijnbegroting 

en een nieuwe reeks uitgavenprogramma’s. Een uitgebreide uitgavenevaluatie zou onder 

meer de gelegenheid scheppen om het volgende te verbeteren: 

                                                      

16 Speciaal verslag nr. 23/2016. 

17 Speciaal verslag nr. 8/2016. 

18 Speciaal verslag nr. 4/2016. 

19 Speciaal verslag nr. 19/2016. 
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- de prestaties en meerwaarde van de EU-begroting op het niveau van zowel de politieke 

prioriteiten (d.w.z. het niveau van de MFK-rubrieken) als de programma’s;  

- het proces waarbij de politieke doelstellingen van de Unie worden omgezet in de 

operationele doelstellingen van haar belangrijkste uitgavenprogramma’s en -regelingen; 

en 

- de monitoring, evaluatie en rapportage van de prestaties en toegevoegde waarde op elk 

niveau. 

De tussentijdse evaluatie van het MFK door de Commissie vormt niet de broodnodige 

uitgebreide evaluatie van de EU-uitgaven ten aanzien van de prestaties en meerwaarde van 

de verschillende terreinen van de EU-begroting en uitgavenprogramma’s. Een dergelijke 

exercitie dient te worden verricht voordat een nieuw financieel plan voor de lange termijn 

wordt overeengekomen, willen lessen worden getrokken uit de huidige periode en 

beschikbare EU-middelen in de toekomst kosteneffectiever worden besteed. 

Opmerkingen bij belangrijke voorstellen in de tussentijdse evaluatie van de Commissie 

19. Voor dit onderdeel is de opbouw van punt 3 van de mededeling van de Commissie 

gevolgd. 

Sterkere gerichtheid op prioriteiten en nieuwe uitdagingen? 

20. De voorstellen van de Commissie tot “sterkere gerichtheid op prioriteiten en nieuwe 

uitdagingen” betreffen de toewijzing van extra middelen aan bepaalde rubrieken en 

programma’s zonder dat de totale MFK-toewijzingen stijgen, zoals uiteengezet in de 

financiële bijlage bij de mededeling. 

21. Het totaalpakket van bijna 12,8 miljard euro tot 2020 omvat:  

- 1,8 miljard euro in de begroting 2017 voor migratie; 

- 4,6 miljard euro voor cohesie als gevolg van automatische aanpassingen naar aanleiding 

van de inflatie en veranderingen in het bni van de lidstaten (rubriek 1b); 
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- 6,3 miljard euro voor groei en werkgelegenheid, veiligheid, migratie en vluchtelingen 

(rubrieken 1a, 1b, 3 en 4); en 

- geen voorstellen tot wijziging van de landbouwfinanciering (rubriek 2) of administratie 

(rubriek 5). 

22. De extra 6,3 miljard euro is goed voor ongeveer 1 % van de totale vastleggingen tot het 

einde van de periode. De globale verdeling van de middelen over de rubrieken zal er niet 

significant door veranderen, al neemt rubriek 3 Veiligheid en burgerschap met 23 % toe. 

23. De extra investering kan alleen plaatsvinden indien het EP en de Raad het ermee eens 

zijn dat financiering uit “speciale instrumenten” niet meetelt voor de maxima voor 

vastleggingen en betalingen voor 2014-2020. In de regel zouden prioriteiten en nieuwe 

uitdagingen moeten worden gefinancierd uit de EU-begroting en niet uit “speciale 

instrumenten” daarbuiten. De “speciale instrumenten” zijn reserves waarop een beroep kan 

worden gedaan bij onvoorziene gebeurtenissen. 

24. Van de 6,3 miljard euro is 2,4 miljard bestemd voor het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en een aantal programma’s inzake 

concurrentievermogen die direct of indirect door de Commissie worden beheerd. We 

merken op dat de extra investering in deze programma’s wordt voorgesteld voordat de 

uitgaven in de huidige periode zijn geëvalueerd. We zullen begin 2017 een verslag 

publiceren over een controle van de uitvoering van de jongerengarantie en het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de lidstaten. 

25. Een deel van de 6,3 miljard euro betreft ook een voorziening voor de toenemende 

garanties voor investeringsfondsen buiten de begroting om. Het EFSI-garantiefonds zal met 

150 miljoen euro worden verhoogd ter ondersteuning van de voorgestelde uitbreiding van 

de kredietverleningscapaciteit ervan, en 250 miljoen euro zal worden gebruikt om een 

soortgelijk garantiefonds op te zetten voor het nieuwe Europees Fonds voor duurzame 

ontwikkeling (EFDO). We merken op dat de reeks partners bij het EFDO breder zal zijn dan 

bij het EFSI en dat het risicoprofiel dus anders is. Om de kasmiddelen die worden 

aangehouden ter dekking van beroepen op garanties die worden verstrekt uit de EU-
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begroting zo beperkt mogelijk te houden, stelt de Commissie de oprichting van een 

gemeenschappelijk voorzieningsfonds voor. Het zal betrekking hebben op de 

garantiefondsen voor het EFSI, het EFDO en externe maatregelen.  

26. De Commissie stelt ook voor nieuwe interne trustfondsen op te richten die ertoe 

moeten bijdragen dat aanvullende financiering wordt aangetrokken van lidstaten en uit 

andere bronnen voor de aanpak van migratie en vluchtelingen binnen de EU.  

Naar onze mening zouden deze voorstellen het aandeel van de middelen van iedere MFK-

rubriek tot 2020 niet significant veranderen. Het feit dat de voorgestelde nieuwe uitgaven 

aan de huidige prioriteiten niet voortvloeien uit een herschikking van de middelen illustreert 

de beperkingen als gevolg van de begroting, de programmering en de politiek (zie 

paragraaf 7) die momenteel aan de EU-begroting zijn gesteld en dus ook de noodzaak van 

hervormingen. Daarnaast maakt het steeds grotere gebruik van financieringsinstrumenten, 

trustfondsen en investeringsfondsen waarvoor garanties uit de begroting worden gesteld, 

het van essentieel belang om het risicobeheer te versterken en de verslaglegging over de 

toenemende voorwaardelijke verplichtingen van de EU uit te breiden. 

Op een meer flexibele en wendbare manier middelen vrijmaken en verstrekken? 

27. De Commissie stelt een aantal maatregelen voor om het gemakkelijker te maken om 

aanvullende middelen te vinden voor nieuwe uitdagingen binnen de bestaande maxima van 

het huidige MFK. Deze omvatten: 

- maatregelen om de jaarlijkse begroting voor vastleggingen en betalingen te versoepelen 

door zoveel mogelijk gebruik te maken van marges en overdrachten; en 

- de verdere versterking van de capaciteit van de reserves in de begroting en in “speciale 

instrumenten”, met inbegrip van een nieuwe crisisreserve van de Europese Unie (de 

crisisreserve). 

28. Het doel van het voorstel over marges en overdrachten zou zijn dat wordt gezorgd voor 

een optimale besteding van de vastleggingen en betalingen onder de maxima voor de 
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periode. Met andere woorden: de kloof tussen de MFK-maxima en de jaarlijkse begrotingen 

zou in feite verdwijnen, aangezien de maxima in een bepaald jaar zouden mogen worden 

overschreden zolang de totale maxima voor de gehele periode niet zijn overschreden.  

29. Wat de reserves in de begroting betreft, stelt de Commissie voor een 

“flexibiliteitsbuffer” te creëren van 10 % van de middelen bij drie instrumenten voor extern 

optreden20

30. De crisisreserve is bedoeld om de EU in staat te stellen snel te reageren op crisissen en 

op gebeurtenissen met ernstige gevolgen op humanitair gebied of voor de veiligheid. Deze 

zou worden gefinancierd uit vrijgemaakte kredieten uit het jaar n-2. De Commissie schat dat 

dergelijke vrijgemaakte kredieten ongeveer 3 tot 4 miljard euro per jaar bedragen. 

Aangezien ongebruikte reserves één jaar zouden kunnen worden overgedragen, zou de 

capaciteit van het fonds de waarde van twee jaar aan vrijgemaakte kredieten 

vertegenwoordigen. 

. Daarnaast stelt de Commissie voor om twee “speciale instrumenten”, het 

flexibiliteitsinstrument en de reserve voor noodhulp, uit te breiden en een crisisreserve op te 

zetten. 

Wij zijn van mening dat deze voorstellen de budgettaire flexibiliteit en de reserves zouden 

vergroten. Het risico bestaat echter dat ze het systeem complexer maken, de 

jaarperiodiciteit, specialiteit en transparantie van de EU-begroting ondermijnen en de taak 

om toezicht te houden op het EU-begrotingsbeheer uitdagender maken. Bovendien moet 

worden verduidelijkt hoeveel meer er kan worden uitgegeven op grond van deze voorstellen 

en wat de totale capaciteit van alle reserves en marges zou zijn. 

Eenvoudiger regels en meer prestatiegerichtheid? 

31. De Commissie stelt voor het algemene Financieel Reglement voor de uitvoering van de 

EU-begroting grondig te herschrijven en koppelt daaraan wijzigingen in de sectorale 

financiële regels. Zoals vermeld in de inleiding, zullen we ons standpunt over de specifieke 
                                                      

20 Het instrument voor pretoetredingssteun (IPAII), het Europees nabuurschapsinstrument (ENI) 
en het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI). 
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elementen van deze wijzigingen in een afzonderlijk advies uiteenzetten. In dit stadium willen 

we echter het volgende opmerken over de voorstellen. 

32. In wezen actualiseert de Commissie het instrumentarium dat kan worden gebruikt bij 

uitgavenprogramma’s, breidt zij dit uit en moedigt zij een gecombineerd gebruik van de 

instrumenten aan. Het zal tot op zekere hoogte mogelijk zijn om de nieuwe bepalingen toe 

te passen op de uitgavenprogramma’s 2014-2020 teneinde deze prestatiegerichter en 

minder foutgevoelig te maken, en er is meer ruimte om dat te doen voor de programma’s en 

regelingen voor de volgende periode. Hoewel financiële correcties en de terugvordering van 

verkeerd bestede bedragen noodzakelijk zijn voor een goed financieel beheer van de EU, 

blijven we van mening dat het beter is om er in de eerste plaats voor te zorgen dat 

programma’s minder foutgevoelig zijn, zoals we hebben opgemerkt in ons jaarverslag. 

33. Er worden verschillende soorten “vereenvoudigingen” voorgesteld. Met de meeste 

maatregelen wordt beoogd het gemakkelijker te maken EU-uitgavenprogramma’s en -

regelingen te beheren en middelen te ontvangen. Andere zijn erop gericht, een consistenter 

gebruik van niet op subsidies gebaseerde instrumenten, zoals trustfondsen, 

financieringsinstrumenten en financiële bijstand, te faciliteren. Verder is een aantal gericht 

op de regulering van situaties waarin verscheidene al dan niet op subsidies gebaseerde 

instrumenten kunnen worden gecombineerd om dezelfde doelstellingen te verwezenlijken. 

Naar onze mening moet er bij de voorgestelde wijzigingen op worden gelet dat onnodige 

complexiteit in financieringsregelingen als gevolg van de toenemende mogelijkheden om 

verschillende soorten instrumenten te combineren, wordt vermeden. 

Naar het volgende meerjarig financieel kader 

34. De Commissie verklaart dat zij van plan is ingrijpender veranderingen door te voeren in 

het volgende MFK en noemt een aantal kwesties dat moet worden aangepakt. Ons 

standpunt over de door de Commissie naar voren gebrachte zaken volgt hieronder, samen 

met ons standpunt over de essentiële kwestie die niet aan de orde is gesteld in de 

tussentijdse evaluatie: de toenemende complexiteit van de regelingen voor het financieren 

van EU-beleid. 
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Door de Commissie naar voren gebrachte kwesties 

Hervorming van de eigen middelen 

35. De Commissie is van plan rekening te houden met de aanbevelingen van de groep op 

hoog niveau inzake eigen middelen en we zijn bereid om onze opmerkingen te maken over 

de eventueel daaruitvolgende wetgevingsvoorstellen. We zijn van oordeel dat er ruimte is 

om de regelingen voor eigen middelen te verbeteren en we menen dat de uitkomsten van 

een beschouwing over de ontvangstenzijde van de begroting het best overwogen kunnen 

worden samen met de resultaten van een evaluatie van de uitgaven. 

Looptijd van het kader 

36. De Commissie merkt op dat de looptijd van zeven jaar van het huidige MFK niet goed is 

afgestemd op het vijfjarige mandaat van het Europees Parlement en de Commissie. 

37. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de hele MFK-cyclus in werkelijkheid meer dan 

dertien jaar in beslag neemt, aangezien de voorstellen in eerste instantie twee jaar voor het 

begin van de volgende periode worden gedaan en de subsidiabiliteitsperiode voor 

programma-uitgaven drie jaar na de programmeringsperiode afloopt (“n+3”) en 

programma’s pas anderhalf jaar na afloop van de subsidiabiliteitsperiode worden afgesloten. 

Indien er na het huidige MFK een nieuw vijfjarig MFK volgt (en er geen andere ingrijpende 

wijzigingen worden doorgevoerd), zullen de meeste uitgaven tijdens de nieuwe periode 

betrekking hebben op de programma’s van 2014-2020. 

38. Daarnaast hebben we in recente jaarverslagen21

- de tienjarige strategische planningcyclus niet is afgestemd op de zevenjarige cyclus voor 

het beheer van de EU-begroting; en 

 opgemerkt dat er ruimte is om het 

proces te verbeteren, waarbij uitgaven uit de EU-begroting worden afgestemd op de 

strategische prioriteiten van de Unie. Meer bepaald hebben we opgemerkt dat: 

                                                      

21 Zie hoofdstuk 3 van de jaarverslagen over de uitvoering van de begroting 2014 en 2015. 
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- de politieke ambities (Europa 2020-strategie/de tien politieke prioriteiten van de 

Commissie) vanwege de bestaande begrotingsregelingen niet gemakkelijk om te zetten 

zijn in bruikbare operationele doelstellingen voor uitgavenprogramma’s en -

regelingen22

39. Het is nu dus nodig en mogelijk om de strategie en beleidsvorming voor de lange 

termijn af te stemmen op de begrotingscyclus. We menen ook dat het tijd is om andere 

opties te onderzoeken, bijvoorbeeld: 

. 

- een voortschrijdend budget met een middellangetermijnplanning en een doorlopend 

evaluatieprogramma; 

- vaststelling van de looptijd van programma’s en regelingen op basis van 

beleidsbehoeften in plaats van de duur van de financiële planningsperiode; en 

- vereisen dat de lidstaten en de Commissie naar behoren onderbouwde behoeften aan 

EU-financiering en te verwezenlijken resultaten presenteren voordat de uitgaven 

worden vastgesteld. 

40. Het zou ook het goed financieel beheer en de transparantie ten goede komen als de 

politieke, wetgevende en begrotingsautoriteiten van de EU zouden nagaan op welke 

beleidsterreinen de EU-begroting moet worden uitgegeven voordat ze besluiten nemen over 

het volgende financiële plan voor de lange termijn. 

Flexibiliteit 

41. Volgens de Commissie vormt de voorafgaande toewijzing van middelen onder gedeeld 

beheer aan de lidstaten de belangrijkste beperking van het vermogen om met de huidige 

begroting in te spelen op veranderende behoeften. Zij stelt ook voor om opnieuw te 

bekijken hoe reserves kunnen worden aangelegd die snel kunnen worden vrijgemaakt. 

                                                      

22 De paragrafen 3.86 en 3.87 van het Jaarverslag over de uitvoering van de begroting 2015. 
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42. Wij hebben ook vastgesteld dat toewijzing vooraf een bron van inflexibiliteit is. Hierover 

zou echter moeten worden nagedacht in het kader van de overweging op hoog niveau (zie 

ook paragraaf 40) van de vraag wat uit de EU-begroting moet worden gefinancierd en 

gedurende welke periode. 

Opname in de begroting van het EOF 

43. We zijn het ermee eens dat de wetgevende en begrotingsautoriteiten zouden moeten 

overwegen om het EOF uit de EU-begroting te financieren. We raden aan om dit te 

bespreken binnen het bredere kader van een initiatief om meer orde te scheppen in het 

steeds complexer wordende geheel aan regelingen ter financiering van EU-beleid. 

Voortbouwen op de innovaties in het huidige MFK 

44. De Commissie is voornemens om voort te bouwen op de maatregelen inzake 

conditionaliteit, hefboomwerking en vereenvoudiging die binnen het huidige MFK zijn 

ingevoerd en verder zijn ontwikkeld in de voorstellen van de tussentijdse evaluatie. 

45. Wat de conditionaliteit betreft vinden wij ook dat de prestaties ervan gedurende het 

huidige MFK beoordeeld moeten worden voordat dit element verder wordt ontwikkeld. 

46. De poging om met behulp van financieringsinstrumenten, het Europees Fonds voor 

strategische investeringen en trustfondsen een twee keer zo grote hefboomwerking te 

realiseren in de huidige periode moet eveneens grondig worden beoordeeld om te 

waarborgen dat zij tegen een redelijk risico en op transparante wijze kosteneffectief zijn. Uit 

onze controlewerkzaamheden blijkt bijvoorbeeld dat de schattingen van de 

hefboomwerking in het verleden waren gebaseerd op inconsistentie methodologieën en in 

het algemeen te optimistisch waren23

47. Wat verdere vereenvoudiging betreft, zijn we het ermee eens dat programma's onder 

gedeeld beheer opnieuw onder de loep moeten worden genomen, gelet op de vertragingen 

.  

                                                      

23 Paragrafen 62-91 van Speciaal verslag nr. 19/2016. 
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in de uitvoering ervan die zich opnieuw hebben voorgedaan. Programma’s onder direct en 

indirect beheer zouden evenveel aandacht moeten krijgen. Deze kwesties zouden kunnen 

worden behandeld in het kader van een algemene evaluatie van de uitgaven (zie 

paragraaf 18). 

Algemene financieringsregelingen 

48. Naast de bovengenoemde kwesties moet volgens ons grondig overwogen worden hoe 

de algemene regelingen voor het financieren van EU-beleid zo duidelijk, eenvoudig en 

coherent mogelijk gemaakt kunnen worden. 

49. Naar onze mening is het op doeltreffende wijze beheren en controleren van, en toezicht 

houden op de bestaande regelingen al moeilijk en duur. Het gevaar bestaat dat de 

voorstellen van de Commissie om nieuwe EU-fondsen op te richten en financiering uit 

meerdere bronnen aan te moedigen het toch al overvolle en ingewikkelde financiële EU-

landschap nog verzwaren. 

50. Dat landschap omvat nu programma’s, structuurfondsen, trustfondsen, strategische 

investeringsfondsen, garantiefondsen, faciliteiten, financieringsinstrumenten, instrumenten 

voor macrofinanciële bijstand, verschillende reserves en een aantal voorzieningen.  

51. De terminologie is ook een probleem. Termen zoals “vastlegging”, “instrument”, 

“fonds”, “reserve” en “voorziening” hebben vaak uiteenlopende betekenissen op de 

verschillende beleidsterreinen24

                                                      

24 Paragraaf 2.5 en figuur 2.1 van het Jaarverslag over de uitvoering van de begroting 2015 
bevatten voorbeelden van begrotingsvastleggingen voor elke MFK-rubriek. 

. Dit maakt het moeilijker om daarover duidelijk met 

belanghebbenden te communiceren dan nodig.  
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CONCLUSIES EN VOORSTELLEN 

52. Er is een op feitelijke gegevens gebaseerde hervorming van het begrotingsstelsel van de 

EU nodig om te zorgen voor een grotere: 

- wendbaarheid bij het snel en flexibel inzetten van de beperkte middelen op die 

terreinen waar ze de meeste toegevoegde waarde opleveren;  

- efficiëntie bij het leveren van middelen en resultaten tegen een redelijk risico; en 

- transparantie met betrekking tot de wijze waarop beleid wordt gefinancierd en de 

resultaten die worden behaald. 

53. De Commissie heeft voorstellen gedaan om meer middelen op de huidige prioriteiten te 

kunnen richten, de begroting flexibeler te maken en elementen van de financiële regels te 

vereenvoudigen. Het is niet de taak van de controleur om commentaar te leveren op de 

omvang, structuur of toewijzing van de EU-begroting. Maar het valt wel onder onze taak om 

erop te wijzen dat de kosteneffectiviteit in gevaar komt als financieringsbesluiten worden 

genomen voordat er is nagedacht over toekomstige prioriteiten en prestaties in het 

verleden. Vertragingen bij de uitvoering van programma’s in het kader van het huidige MFK 

en bij de afsluiting van voorgaande programma’s maken dat de voorstellen niet zijn gestoeld 

op een beoordeling van de uitgaven in de huidige periode en dat er weinig gelegenheid zal 

zijn om de prestaties te beoordelen voordat de Commissie eind 2017 het volgende MFK 

moet presenteren. Daarnaast moet de toenemende complexiteit van de regelingen voor het 

financieren van EU-beleid, die bepaalde voorstellen uit de tussentijdse evaluatie kunnen 

verergeren, dringend worden aangepakt. Daartoe doen we vier voorstellen. 

Voorstel 1: Heroverweeg het tijdschema voor de ontwikkeling van het volgende MFK 

54. We stellen voor om het tijdschema voor de ontwikkeling van het volgende MFK en de 

bijbehorende uitgavenprogramma’s te heroverwegen zodat er voldoende tijd ontstaat om 

eerst een discussie te houden over de toekomstige financieringsbehoeften en prioriteiten, 

de uitgaven in de huidige periode te evalueren en de financieringsregelingen te verbeteren.  
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Voorstel 2: Verricht een uitgebreide evaluatie van de EU-uitgaven 

55. We stellen voor dat er een evaluatie van de uitgaven plaatsvindt voordat een nieuw 

MFK en een nieuwe reeks uitgavenprogramma’s worden voorgesteld. In de evaluatie van de 

uitgaven moet worden beoordeeld in welke mate:  

- de toewijzing van middelen in de EU-begroting aansluit bij de strategische prioriteiten 

van de EU en de mogelijkheden om toegevoegde waarde te creëren;  

- EU-programma’s en -regelingen bijdragen tot de verwezenlijking van strategische 

prioriteiten, kosteneffectief zijn en het risico van onregelmatigheden onder controle 

houden. 

Voorstel 3: Ontwikkel duidelijkere, eenvoudigere en coherentere financieringsregelingen 

56. We nodigen de Commissie uit om maatregelen voor te stellen waarmee de EU-

financieringsregelingen duidelijker, eenvoudiger en coherenter worden en beter worden 

toegerust om te zorgen voor voldoende transparantie, verantwoording en begrip bij de 

bevolking van de wijze waarop EU-beleid wordt gefinancierd en wat het oplevert.  

Voorstel 4: Maak de EU-begrotingsprioriteiten tot onderwerp van een debat op hoog 

niveau  

57. We stellen voor dat de politieke autoriteiten van de EU zo snel mogelijk een debat 

starten over de mate waarin de verschillende EU-beleidsterreinen uit de EU-begroting 

zouden moeten worden gefinancierd, rekening houdend met de mogelijke 

beleidsontwikkelingen en ontwikkelingen in het lidmaatschap van de EU. 
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