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Samenvatting
I Het cohesiebeleid van de Europese Unie (EU) heeft ten doel de verschillen tussen de
regio's van de EU te verkleinen teneinde te komen tot een evenwichtige economische,
sociale en territoriale ontwikkeling. Aan dit beleid is ongeveer 350 miljard EUR
toegewezen, ofwel een derde van de EU-begroting voor 2014-2020.

II In het verleden heeft de EU zich er vooral op toegelegd ervoor te zorgen dat ze in

haar begrotingsuitgaven de desbetreffende voorschriften naleeft. De afgelopen jaren
heeft de EU er echter naar gestreefd de prestatiegerichtheid te verhogen opdat de
middelen van de EU positieve veranderingen voor de burgers opleveren.
Overeenkomstig onze verantwoordelijkheid in het kader van het Verdrag om verslag
uit te brengen over goed financieel beheer hebben wij een aanzienlijke bijdrage
geleverd aan deze ontwikkeling.

III Bij het huidige debat over de prestatiegerichtheid in het cohesiebeleid zijn veel

belanghebbenden betrokken die uiteenlopende, en soms tegenstrijdige, standpunten
innemen over wat prestatiegerichtheid precies is en hoe deze moet worden bereikt.
Dit briefingdocument vormt een waardevolle informatiebron voor iedereen die
betrokken is bij het aangaan van de moeilijke politieke en praktische uitdagingen in
verband met de vraag hoe de prestatiegerichtheid voor de huidige en toekomstige
programmeringsperioden kan worden verbeterd.

IV Dit briefingdocument presenteert onze standpunten over de ontwikkeling die

prestatiegerichtheid heeft doorgemaakt, van de voorgaande programmeringsperiode
tot en met de voorstellen van de Commissie voor 2021-2027. We behandelen zowel
het wetgevingskader als de toepassing ervan op het niveau van de Commissie en dat
van de lidstaten. Centraal in onze evaluatie staan 14 leidende beginselen (guiding
principles — GP) die volgens ons cruciaal zijn om ervoor te zorgen dat de uitgaven van
de EU prestatiegericht zijn. Deze beginselen bestrijken de gehele cyclus van het
beleidsbeheer, van de strategische planning via de uitvoering tot de rapportage- en
evaluatiefasen.

V Op basis van onze uitgebreide controlewerkzaamheden in verband met prestaties

op het gebied van cohesie (69 verslagen), aangevuld met evaluaties van andere
bronnen, hebben we beoordeeld hoe goed deze beginselen werden toegepast voor de
programmeringsperioden 2007-2013 en 2014-2020 en hoe waarschijnlijk het is dat ze
zullen worden toegepast voor de programmeringsperiode 2021-2027, uitgaande van
de veronderstelling dat de voorstellen van de Commissie voor de volgende periode
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worden uitgevoerd. Voor de elementen die nog niet zijn uitgevoerd — de
periode 2021-2027 en enkele onderdelen van de periode 2014-2020 — is onze
beoordeling gebaseerd op het ontwerp van de bestaande systemen.

VI We kwamen tot de vaststelling dat de Commissie tijdens deze

programmeringsperioden stappen heeft ondernomen om zowel in het algemene
financiële wetgevingskader als in de specifieke wetgeving betreffende cohesie
belangrijke ontwerpkenmerken voor een doeltreffend prestatiebeheersysteem op te
nemen. Deze belangrijke ontwerpkenmerken omvatten een definitie van goede
prestaties en de nodige voorwaarden om ze te verwezenlijken, de manier waarop
prestaties worden gemeten en beoordeeld en de manier waarop er verslag over wordt
uitgebracht. Met name voor de periode 2014-2020 werden er ingrijpende
veranderingen aangebracht.

VII Deze verbeteringen in het wetgevingskader gingen echter niet altijd gepaard met
een doeltreffende uitvoering ter plaatse. Voorts is een vereenvoudiging van de
regelingen een van de doelstellingen van de voorgestelde wetgeving voor 2021-2027.
Vereenvoudiging is een streven waar we in principe achter staan. Volgens ons bestaat
echter het risico dat de voorstellen van de Commissie in het streven naar
vereenvoudiging zullen leiden tot minder aandacht voor prestaties.

VIII Onze beoordeling van elk van de 14 leidende beginselen is samengevat in

tabel 1 hieronder. De tabel laat zien dat er vooruitgang is geboekt in het
prestatiegerichter maken van het cohesiebeleid, met name op het gebied van de
programmering. Op een aantal gebieden is er echter nog ruimte voor verbetering:
strategische planning, beleidsuitvoering, het samenstellen en gebruiken van informatie
over prestaties in de monitoring-/rapportage- en evaluatiefasen en het waarborgen
van de duurzaamheid. Over het algemeen stelden we vast dat er onvoldoende
financiële stimulansen zijn voor goede prestaties.

Tabel 1 — Beoordeling van de leidende beginselen per
programmeringsperiode
Programmeringsperioden

Paragraaf

1. Beginselen met betrekking tot strategische planning
1. De EU heeft een duidelijke en
samenhangende visie geformuleerd
over hetgeen zij wil bereiken met de
middelen van het cohesiebeleid. Voor

14-23

20072013

20142020

20212027
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die visie moet verantwoordelijkheid
worden genomen en zij moet worden
uitgevoerd
2. Bij de toewijzing van middelen aan de
lidstaten wordt rekening gehouden met
de vastgestelde behoeften en de
informatie over prestaties

24-29

2. Beginselen met betrekking tot programmering
3. Er bestaat een duidelijke
interventielogica

31-38

4. De middelen zijn doelgericht

39

5. Er bestaat een eenvoudig en
samenhangend kader voor
prestatiemeting

40-49

6. Er bestaan mechanismen om prestaties
te stimuleren

50-56

3. Beginselen met betrekking tot uitvoering
7. De lidstaten besteden hun
cohesiebeleidsmiddelen tijdig

58-64

8. Er bestaat een prestatiegerichte aanpak
bij de selectie en uitvoering van
projecten

65-71

9. Bij herzieningen van programma's
wordt geput uit prestatieoverwegingen,
met inbegrip van resultaten

72-78

4. Beginselen met betrekking tot monitoring en verslaglegging
10. Monitoringsystemen garanderen
tijdige, hoogwaardige
prestatiegegevens

80-90

11. Er bestaat een duidelijke
verantwoordingsplicht voor prestaties

91-98

12. Informatie over prestaties wordt
gebruikt om corrigerende maatregelen
te nemen en het strategische
planningsproces te ondersteunen

99-104
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5. Beginsel met betrekking tot evaluatie
13. Evaluaties op programma- en
beleidsniveau worden gebruikt voor de
besluitvorming

106-113

6. Horizontaal beginsel
14. In de cyclus is duurzaamheid
ingebouwd om de doeltreffendheid van
overheidsoptreden voor de langere
termijn te garanderen

114-124

NB: De Commissie is het niet eens met de beoordeling van de Rekenkamer met betrekking tot enkele
leidende beginselen, waaronder de nummers 1 en 9.
Bron: ERK. Rood: slechts weinig onderliggende criteria zijn vervuld. Geel: onderliggende criteria zijn in
enkele opzichten vervuld. Groen: onderliggende criteria zijn in de meeste opzichten vervuld.

IX In eerdere verslagen hebben we veel aanbevelingen over deze kwesties gedaan —

voornamelijk in verband met GP 1 en GP 9, die in tabel 1 hierboven in het rood zijn
aangeduid voor 2021-2027. We hebben er ook op gewezen dat de termijnen in de
gehele cyclus zo kort mogelijk moeten worden gehouden. Cumulatieve vertragingen in
de uitvoering, samen met overlappende subsidiabiliteitsperioden, leiden de aandacht
af van prestatieoverwegingen en vestigen deze meer op bestedingen.
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Inleiding
Prestaties in de EU

01 De Europese Unie (EU) geeft jaarlijks ongeveer 140 miljard EUR uit. De afgelopen

voorbije jaren ging er meer aandacht uit naar de mate waarin deze uitgaven leiden tot
positieve voordelen — prestaties. In de EU-wetgeving wordt doorgaans naar prestaties
verwezen met de uitdrukking “goed financieel beheer”. Volgens het Financieel
Reglement betekent “goed financieel beheer” de uitvoering van de begroting met
inachtneming van de beginselen van zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid, die als
volgt worden gedefinieerd 1:
o

zuinigheid — de middelen worden tijdig, in passende hoeveelheid en kwaliteit en
tegen de best mogelijke prijs beschikbaar gesteld;

o

efficiëntie — de beste verhouding tussen de ingezette middelen, de uitgevoerde
activiteiten en de verkregen resultaten;

o

doeltreffendheid — de mate waarin de nagestreefde doelstellingen door de
activiteiten worden verwezenlijkt.

02 Het zuinigheidsbeginsel houdt verband met de nodige input. Efficiëntie en

doeltreffendheid verwijzen naar hetgeen er met deze input werd bereikt en houden
daarom het volgende in:
o

output — de producten van een programma, bijvoorbeeld een luchthaven;

o

resultaten — de onmiddellijke effecten van het programma voor de rechtstreekse
doelgroep of ontvangers; het aantal passagiers dat van de luchthaven
gebruikmaakt;

o

impact — maatschappelijke veranderingen op de langere termijn die op zijn minst
gedeeltelijk toe te schrijven zijn aan het EU-optreden; de economische voordelen
die de luchthaven oplevert (andere factoren, zoals koolstofuitstoot, kunnen ook
relevant zijn).
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Cohesie

03 In dit briefingdocument wordt de prestatiegerichtheid van een van de

belangrijkste gebieden van het EU-optreden onderzocht — cohesie. Het cohesiebeleid
is opgezet om een van de belangrijkste doelstellingen van de EU te bereiken: “het
bevorderen van de economische, sociale en territoriale samenhang” tussen de
lidstaten 2. Tabel 2 laat zien hoe de cohesiefinanciering en -prioriteiten zich hebben
ontwikkeld. Deze tabel laat zien dat:
o

de financiering van meet af aan aanzienlijk is gestegen, maar sinds de
periode 2007-2013 min of meer constant is gebleven.

o

Vóór de periode 2007-2013 waren het niet altijd dezelfde fondsen die aan cohesie
bijdroegen. Sindsdien is dat wel het geval.

o

Sinds de periode 2007-2013 zijn de cohesiedoelstellingen verruimd en omvatten
ze ook territoriale (d.w.z. grensoverschrijdende) samenwerking en doelstellingen
die afkomstig zijn uit de langetermijnstrategieën van de EU die voor tien jaar
gelden 3.

o

In juni 2019 is er nog geen vervolg op de Europa 2020-strategie waaraan de
cohesie-uitgaven, evenals de andere beleidsterreinen, een bijdrage zullen moeten
leveren.
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Tabel 2 — Evolutie van EU-cohesiemiddelen en -prioriteiten
Programmeringsperiode
Begroting
(% van totale
begroting)
Fondsen

1989-1993

2000-2006

69 miljard ECU*
(20 %)

168 miljard ECU*
(30 %)

235 miljard EUR
(33 %)

EFRO, ESF, EOGFLOriëntatie

EFRO, ESF, EOGFLOriëntatie, FIOV en
CF

EFRO, ESF, EOGFLOriëntatie, FIOV en
CF

-

6 prioritaire
doelstellingen:
— de
ontwikkeling
en de
structurele
aanpassing
van regio's
bevorderen;
— de industriële
achteruitgang
aanpakken;
— langdurige
werkloosheid
bestrijden en
de

EU-brede strategie
weergegeven in het
cohesiewetgevingskader

Investeringsdoelstellingen

1994-1999

5 prioritaire
doelstellingen:
— de ontwikkeling en de
structurele
aanpassing
van regio's
bevorderen;
— de
industriële
achteruitgang
aanpakken;
— langdurige
werkloos-

2007-2013

2014-2020

2021-2027

347 miljard EUR (36 %)

355 miljard EUR
(37 %)

330 miljard EUR (34 %)

EFRO, ESF, CF

EFRO, ESF, CF

EFRO, ESF, CF

[Lissabon 2000-2010 Lissabon 2000-2010
]**
Europa 2010-2020

Europa 2010-2020

-

3 prioritaire
doelstellingen:
— de
ontwikkeling
en de
structurele
aanpassing
van regio's
bevorderen;
— de
omschakeling
van gebieden
die met
structurele
problemen
worden

11 thematische
doelstellingen:
— onderzoek en
innovatie;
— informatie- en
communicatietechnologieën
(ICT);
— concurrentievermogen van
kmo's;
— koolstofarme
economie;
— aanpassing aan
klimaatverandering en

5 beleidsdoelstellingen:
— innovatieve en
slimme
economische
transformatie;
— een groener,
koolstofarm Europa;
— mobiliteit en ICT;
— Europese pijler van
sociale rechten;
— duurzame
ontwikkeling van
stads-, plattelandsen kustgebieden en
lokale initiatieven.

3 prioritaire
doelstellingen:
— de groei en
werkgelegenheid
van de minst
ontwikkelde
regio's;
— de concurrentiekracht van alle
andere EU-regio's;
— grensoverschrijdende
samenwerking.
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Programmeringsperiode

1989-1993

—

—

heid
bestrijden;
de integratie
van jongeren
in het
arbeidsproces;
de
hervorming
van het GLB
en de
bevordering
van
plattelandsontwikkeling
.

1994-1999

—

—
—

inschakeling
van jongeren
in het
beroepsleven;
aanpassing
van
werknemers
aan
industriële
veranderingen
;
plattelandsontwikkeling
bevorderen;
regio's met
een extreem
lage
bevolkingsdichtheid.

2000-2006

—

geconfronteerd;
de modernisering van de
stelsels voor
onderwijs,
opleiding en
werkgelegenheid.

2007-2013

2014-2020

—

—
—

—
—
—

2021-2027

risicopreventie
en -beheer;
bescherming
van het milieu
en efficiënt
gebruik van
hulpbronnen;
duurzaam
vervoer;
bevordering
van
werkgelegenheid en
ondersteuning
van arbeidsmobiliteit;
sociale inclusie;
onderwijs en
opleiding;
institutionele
capaciteitsopbouw.

* De ecu (European Currency Unit — Europese munteenheid) was een mandje met de munteenheden van de lidstaten van de Europese Gemeenschap, die werd gebruikt
als rekeneenheid voordat ze op 1 januari 1999, met een koersverhouding van 1 tegen 1, werd vervangen door de euro.
** De Lissabonstrategie werd ongeveer tegelijk met de programmeringsperiode 2000-2006 van kracht, maar kwam niet tot uitdrukking in het cohesiewetgevingskader voor
die periode.
Bron: Gebaseerd op de Commissie, Inforegio Panorama nr. 26, juni 2008 (voor de perioden 1989-1993, 1994-1999, 2000-2006, 2007-2013 “Begroting”, “Fondsen”,
“Investeringsdoelstellingen”), cijfers van de Commissie (voor de perioden 2014-2020 en 2021-2027 “Begroting”) en eerdere controlewerkzaamheden van de ERK.
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Doel en aanpak van het briefingdocument

04 Dit briefingdocument is geen controleverslag. Voornamelijk op basis van onze

uitgebreide controlewerkzaamheden in de afgelopen jaren wordt hierin een overzicht
gegeven van de mate waarin het cohesiebeleid qua ontwerp en uitvoering gericht is op
prestaties in plaats van inachtneming van de regels. Wij achten dit document nuttig
voor iedereen die betrokken is bij de planning van de regelingen voor de volgende
programmeringsperiode op het niveau van zowel de EU-instellingen als de lidstaten.

05 Eerst gaan we na hoe belangrijke ontwerpkenmerken zich hebben ontwikkeld in

de richting van een doeltreffend prestatiebeheersysteem. We doen dit voor zowel het
algemene wetgevingskader (en andere initiatieven van de Commissie) als de EUwetgeving die specifiek de cohesie regelt.

06 Vervolgens identificeren we een reeks van 14 leidende beginselen die we

noodzakelijk achten om het cohesiebeleid prestatiegericht te maken. Deze beginselen
zijn niet bedoeld om een alomvattend kader te bieden en zijn mogelijk niet allemaal
rechtstreeks van toepassing op andere beleidsterreinen van de EU; ze geven de
belangrijkste vraagstukken weer die we tijdens onze controlewerkzaamheden in
verband met prestaties hebben vastgesteld. Ze hebben betrekking op de volledige
beheercyclus van het beleid, van de planning bij het begin tot de evaluatie bij
voltooiing. In afbeelding 1 hieronder worden de leidende beginselen weergegeven in
verband met de vijf voornaamste beheersfasen (beknopte omschrijvingen van de
beheerstadia zijn opgenomen in de analyse van leidende beginselen verderop in dit
document). Een van de beginselen (die duurzaamheid garanderen) is een horizontale
benadering en geldt voor een aantal van deze fasen.
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Afbeelding 1 — De uitvoeringscyclus van het cohesiebeleid

GP 13: Evaluaties op
programma- en
beleidsniveau
worden gebruikt
voor de
besluitvorming

GP 10: Toezichtsystemen garanderen
tijdige prestatiegegevens van
goede kwaliteit
GP 11: Er bestaat een duidelijke
verantwoordingsplicht voor
prestaties
GP 12: Informatie over prestaties
wordt gebruikt om
corrigerende maatregelen te
nemen en het strategische
planningsproces te
ondersteunen

GP 1: De EU heeft een duidelijke en samenhangende visie
geformuleerd over wat ze wil bereiken met de
cohesiebeleidsmiddelen; voor die visie moet
verantwoordelijkheid worden genomen en moeten
operationele doelstellingen worden vastgesteld
GP 2: Bij de toewijzing van middelen aan de lidstaten wordt
rekening gehouden met de aangewezen behoeften en
de informatie over prestaties

Strategische
planning

Evaluatie

Toezicht en
verslaglegging

Programmering

Uitvoering

GP 14: horizontale benadering: In de cyclus is
duurzaamheid ingebouwd om de doeltreffendheid van
overheidsoptreden voor de langere termijn te garanderen

GP 3: Er bestaat een duidelijke
interventielogica
GP 4: De middelen zijn doelgericht
GP 5: Er bestaat een eenvoudig en
samenhangend kader voor
prestatiemeting
GP 6: Er bestaan mechanismen om
prestaties te stimuleren
GP 7: De lidstaten besteden hun
cohesiebeleidsmiddelen tijdig
GP 8: Er bestaat een prestatiegerichte aanpak
bij de selectie en uitvoering van
projecten
GP 9: Bij herzieningen van programma's wordt
geput uit prestatieoverwegingen, met
inbegrip van resultaten

Bron: ERK.

07 We hebben deze leidende beginselen ontwikkeld aan de hand van onze

oordeelsvorming als ervaren controleurs op het terrein en ze voornamelijk beoordeeld
op grond van onze werkzaamheden van het voorbije decennium op dit gebied
(69 verslagen in totaal, samen met de antwoorden van de Commissie). Dit werd
aangevuld met evaluaties van andere bronnen, zowel binnen de EU-instellingen
(bijvoorbeeld studies van het Europees Parlement, verslagen van de dienst Interne
Audit van de Commissie) als daarbuiten (bijvoorbeeld de OESO). We analyseren hoe
goed elk leidend beginsel werd toegepast voor de
programmeringsperioden 2007-2013 en 2014-2020 en, op basis van het voorstel van
de Commissie 4, hoe de overwegingen in aanmerking kunnen worden genomen in de
programmeringsperiode 2021-2027. We hebben dit briefingdocument besproken met
de Commissie en, waar nodig, rekening gehouden met haar opmerkingen.
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Prestatiegerichtheid in het
cohesiebeleid
Ontwikkelingen in het wetgevingskader voor prestatiebeheer

08 Dit deel biedt een overzicht op hoog niveau van de manier waarop

prestatiegerichtheid in het wetgevingskader is ingebouwd. In het volgende deel wordt
deze kwestie onderzocht voor elk leidend beginsel afzonderlijk en wordt ook
beoordeeld hoe goed de Commissie en de lidstaten de regelingen samen hebben
uitgevoerd.

09 De afgelopen jaren werden steeds snellere stappen gezet om de

prestatiegerichtheid van de EU-begroting te vergroten. Figuur 1 laat zien dat de
Commissie geleidelijk belangrijke ontwerpkenmerken heeft opgenomen in haar
algemene wetgevingskader (en initiatieven van de Commissie) die nodig zijn voor een
doeltreffend prestatiebeheersysteem. Dit omvat definities van prestatiebeheer en
goed financieel beheer, het gebruik van robuuste doelstellingen en indicatoren, en een
gestructureerde beoordeling van hetgeen er bereikt is.
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Figuur 1 — Evolutie van belangrijke ontwerpkenmerken voor prestaties
op EU-niveau
1968
Financieel Reglement
 De beginselen zuinigheid en goed
fi nancieel beheer worden erin
opgenomen.

1990
Financieel Reglement
 Het beginsel kosteneffectivi teit wordt
eri n opgenomen.
 Het vereiste om gekwantificeerde
doelstellingen vast te stellen voor de
ui tvoering va n de begroting en de
moni toring va n de verwezenlijking
erva n wordt opgenomen.

2010
Initiatieven van de Commissie
 De Commissie onderstreept in haar begrotingsevaluatie het
bel ang va n resultaatgerichte budgettering, gemeten aan de
ha nd van de daadwerkelijke impact en niet van de inputs.
 De kwestie va n op resultaten gebaseerde EUbel eidsmaatregelen en prestatiebudgettering wordt voor
het eerst besproken bij het Parlement, de Raad en de ERK,
met na me tijdens de werkzaamheden va n de Commissie
begrotingscontrole va n het Pa rlement en de jaarlijkse
kwi jtingsprocedure.

2002
Financieel Reglement
 Vereist doelstellingen die "SMART" zi jn
(s pecifiek, meetbaar, haalbaar, relevant
en ti jdgebonden)
 Defi nieert het concept va n goed
fi nancieel beheer als bestaande uit de
begi nselen zuinigheid, efficiëntie en
doeltreffendheid.
 Voert het vereiste i n dat de instellingen
voora f en achteraf evaluaties moeten
verri chten va n programma's en
a cti vi teiten.
 Vers terkt de regelingen voor monitoring
en ra pportage door va n de Commissie te
verei sen dat zij het behalen va n
doelstellingen monitort aan de hand va n
pres tatie-indicatoren, dat zij jaarlijks
vers l ag uitbrengt aan de
begrotingsautoriteit en dat zij in haar
ja a rlijkse activiteitenverslagen zekerheid
vers chaft over goed financieel beheer.

2011
Initiatieven van de Commissie
 In ha ar mededeling over de EU-meerwaarde
defi nieert de Commissie dit begrip als "de waarde
di e optreden i n EU-verband biedt ten opzichte van
een optreden va n de lidstaten afzonderlijk".
2015
Initiatieven van de Commissie

 De Commissie hernieuwt haar toezegging om betere resultaten te behalen door
het i nitiatief "resultaatgerichte EU-begroting" te s tarten, met de bedoeling sterker
res ultaatgericht te werken, over de verwezenlijking va n EU-optreden te
communiceren en zoveel mogelijk meerwaarde te halen uit EU-investeringen.
 De Commissie start het i nitiatief "Betere regelgeving voor betere resultaten"
wa a rbij zij het belang va n evaluaties en goed ontworpen wetgeving erkent voor
de verbetering va n de meerwaarde va n EU-optreden.
2018
Financieel Reglement
 Voert het vereiste i n dat financiële middelen gericht moeten zi jn op prestaties,
d.w.z. da t de doelstellingen va n programma's vooraf worden vastgelegd, dat de
voortga ng bij de verwezenlijking ervan wordt gemonitord met prestatiei ndicatoren en dat daarover verslag wordt uitgebracht aan het Europees
Pa rl ement.
 Vereist dat de prestatie-indicatoren relevant, aanvaard, geloofwaardig,
eenvoudig en robuust zijn en verstrekt een definitie voor "outputindicator" en
"res ultaatindicator".
 Voert een nieuwe vorm va n s teun i n, namelijk "financiering die niet gekoppeld
i s aan kosten", die de mogelijkheid biedt om financiële steun te verl enen i n ruil
voor het behalen va n resultaten en/of het beantwoorden aan bepaalde
voorwa arden.
 Vers terkt de rol va n evaluaties door te eisen dat ze worden gebaseerd op
bewi jzen va n prestaties van programma's en activi teiten. In de evaluaties moet
ook de EU-meerwaarde worden onderzocht.

Bron: ERK, op basis van de beoordeling van de Financiële Reglementen en andere documenten van de
Commissie.
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10 Deze ontwikkelingen op EU-niveau werden zichtbaar in de prestatiegerichtheid

binnen het cohesiebeleid, en prestatiegerichtheid kreeg in de voorbereiding van de
programmeringsperiode 2014-2020 meer politieke impulsen. Om de doelstellingen en
streefdoelen van de Europa 2020-strategie te behalen, wees de Commissie in 2010 op
de noodzaak om de doeltreffendheid van het cohesiebeleid te verbeteren door de
nadruk op de resultaten te leggen 5. Bijgevolg was resultaatgerichtheid volgens de
Commissie de hoeksteen voor de goedkeuring van het wetgevingspakket voor de
programmeringsperiode 2014-2020 6. Evenzo is resultaatgerichtheid een van de
belangrijkste doelstellingen van de Commissie waarop haar voorstellen voor de
periode 2021-2027 berusten. De Commissie wijst in het bijzonder op de behoefte aan
een betere afstemming tussen de financiering en de prioriteiten van de EU 7.

11 In bijlage I worden meer gegevens verstrekt over de wijze waarop de stap van de
EU in de richting van grotere resultaatgerichtheid tot uitdrukking kwam op het gebied
van cohesie. Daaruit blijkt in welke mate deze elementen, die naar onze mening
cruciaal zijn voor het doeltreffend gebruik van EU-middelen, zijn opgenomen in EUwetgeving die specifiek de cohesie regelt. Uit de bijlage blijkt dat steeds meer van die
elementen in de cohesiewetgeving werden opgenomen tot en met de
periode 2014-2020, maar dat sommige elementen verdwenen zijn uit de huidige
voorstellen voor 2021-2027 in het kader van de pogingen van de Commissie om het
cohesiebeleid te vereenvoudigen.

Leidende beginselen

12 Hierna presenteren we onze beoordeling voor elk van de 14 leidende beginselen
met betrekking tot de drie programmeringsperioden, samen met de belangrijkste
argumenten daarvoor. We gaan ook dieper in op de criteria die we hebben gebruikt
om tot onze beoordeling te komen en geven daarbij voorbeelden uit onze verslagen.
Aangezien de uitvoeringscyclus doorloopt, zijn er veel koppelingen tussen de
verschillende leidende beginselen.

1 — Beginselen met betrekking tot strategische planning

13 Het proces begint met strategische planning op EU-niveau, waar de prioriteiten

voor de EU in haar geheel (bijvoorbeeld de Europa 2020-strategie) en voor het
cohesiebeleid specifiek worden vastgesteld door de Commissie, de Raad en het
Europees Parlement. Tijdens dit proces worden ook, voor een specifiek meerjarig
financieel kader (MFK), de begroting voor het beleid en de voorschriften voor het
gebruik van die begroting door de medewetgevers vastgelegd. Traditioneel is een
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reeks gemeenschappelijke voorschriften — de verordening “gemeenschappelijke
bepalingen” (GB-verordening) — van toepassing op de drie cohesiefondsen (EFRO, ESF
en CF) en op enkele andere fondsen, aangevuld met voorschriften die specifiek voor
elk fonds afzonderlijk gelden. In dit stadium zijn er twee leidende beginselen, namelijk
in verband met het formuleren van een visie en het toewijzen van financiering aan de
lidstaten.

1

De EU heeft een duidelijke en
samenhangende visie geformuleerd
over hetgeen zij wil bereiken met de
cohesiebeleidsmiddelen; voor die visie
moet verantwoordelijkheid worden
genomen en zij moet worden
uitgevoerd

2007-2013

2014-2020 2021-2027

14 Het uitgangspunt van elke strategische planning is een duidelijke visie op hetgeen

er met de financiering moet worden bereikt. Dit is een uitdaging gezien het
ingewikkelde strategische kader waarin de EU haar activiteiten ontplooit. Voor de
periode 2014-2020 werd de EU-strategie (Europa 2020) omgezet in het cohesiebeleid
— wat niet het geval was voor de periode 2007-2013. Voor 2021-2027 is er geen
overkoepelende EU-brede strategie waaraan de cohesie-uitgaven moeten bijdragen 8.
Voorts blijven er enkele tekortkomingen bestaan: concurrerende, niet goed op elkaar
afgestemde reeksen strategische doelstellingen die soms onrealistisch zijn, waarvoor
mogelijk niet altijd door alle belanghebbenden verantwoordelijkheid werd genomen
en die niet altijd volledig zijn omgezet uitgevoerd.
1.
Het cohesiebeleid van de EU moet worden vastgesteld in een strategische
context, met de bijbehorende strategische doelstellingen en streefcijfers

15 In de EU-brede strategieën waarin de strategische doelstellingen van de EU

worden uiteengezet met streefcijfers voor de perioden 2007-2013 en 2014-2020
werden strategische richtsnoeren 9 verstrekt voor de uitvoering van de cohesiefondsen.
Momenteel bestaat er geen soortgelijke EU-brede strategie voor de periode na 2020 10.
Wat cohesie betreft, stelt de Commissie in de GB-verordening vijf beleidsdoelstellingen
op hoog niveau voor. Dit biedt het voordeel dat de continuïteit van de financiering
wordt gewaarborgd, aangezien dezelfde gebieden worden ondersteund die in de
periode 2014-2020 als prioriteit waren aangemerkt 11. Als er een nieuwe,
overkoepelende strategie wordt ontwikkeld voor de periode na 2020, zal dat gebeuren
nadat er overeenstemming is bereikt over het nieuwe MFK. Dit is niet de gangbare of
logische gang van zaken, waarin overheidsbegrotingen worden vastgelegd nadat de
beleidsdoelstellingen zijn bepaald en het beleid is uitgestippeld 12.
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2.
Te vermijden: verschillende reeksen strategische doelstellingen die
verschillende tijdschema's en doelstellingen bestrijken

16 De strategische omgeving waarin de cohesiebeleidsmiddelen worden uitgevoerd,

bestaat uit een reeks overlappende strategische kaders/doelstellingen 13 die
voortvloeien uit complexe politieke processen op Europees en mondiaal niveau. In
figuur 2 wordt getoond dat boven de belangrijkste tienjarenstrategieën van de EU (de
Lissabonstrategie en de Europa 2020-strategie) een reeks andere verbintenissen ligt,
zoals de prioriteiten van de Commissie en haar plannen om internationale
verbintenissen van de EU na te komen (zoals de Klimaatovereenkomst van Parijs).
Parallel daaraan moeten met de cohesiebeleidsmiddelen ook specifieke opdrachten
ervan worden vervuld.

Figuur 2 — Overlappende en niet-gesynchroniseerde strategische kaders
en doelstellingen voor het optreden van de EU
Overeenkomst van Parijs
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Bron: ERK-briefingdocument “Het voorstel van de Commissie voor het meerjarig financieel kader voor
2021-2027”, figuur 6.

17 Er bestaan verschillende strategische kaders en doelstellingen naast elkaar met

overlappende perioden, streefcijfers, indicatoren en doelen; dat is ingewikkeld en kan
verwarrend zijn 14. We hebben gemeld dat de Lissabonstrategie (2000-2010) weliswaar
op hetzelfde ogenblik als de MFK-periode 2000-2006 werd goedgekeurd, maar dat dit
niet het geval was voor de Europa 2020-strategie (voor de jaren 2010-2020) die
halverwege werd goedgekeurd toen de MFK-periode 2007-2013 — en de regelingen
voor monitoring, beoordeling en rapportage al waren vastgesteld. Bijgevolg kon er niet
doeltreffend worden gerapporteerd over de bijdrage van de EU-begroting aan de
strategie van de EU15.
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18 Ook enkele externe bronnen hebben de aandacht gevestigd op deze kwestie en

met name op de “doelcongestie” (een te groot aantal doelen), die leidt tot
moeilijkheden voor de strategische en operationele uitvoering van het beleid en die
uitdagingen inhoudt voor de samenhang16. In een dergelijk scenario is het een
uitdaging om te zorgen voor een samenhangende aanpak van de uitvoering van het
cohesiebeleid.
3.

De strategische doelstellingen moeten realistisch zijn

19 We hebben een aantal voorbeelden vastgesteld waarbij strategische

doelstellingen niet realistisch zijn. Ze kunnen in twee grote categorieën worden
ondergebracht: de strategische doelstellingen zijn niet altijd op het juiste niveau
vastgesteld of er wordt geen rekening gehouden met de beschikbare middelen.

Jaarverslag 2014
Voorbeeld van strategische doelstellingen die niet op het correcte niveau werden
vastgesteld: we brachten verslag uit over de manier waarop de kerndoelen van
EU 2020 werden ontwikkeld op basis van afzonderlijke streefdoelen voor elke
lidstaat. Voor twee kerndoelen geldt dat, zelfs wanneer iedere lidstaat erin slaagt
zijn eigen nationale streefdoelen te behalen, de algemene kerndoelen op EU-niveau
nog steeds niet zouden zijn gerealiseerd 17.

Speciaal verslag over één Europees beheersysteem voor het
spoorverkeer
Voorbeeld van strategische doelstellingen waarbij geen rekening werd gehouden
met de beschikbare middelen: we constateerden dat de invoering van een nieuw
beheersysteem voor het spoorverkeer was gebaseerd op een strategische politieke
keuze. Ondanks het feit dat de kosten in 2050 konden oplopen tot 190 miljard EUR,
ging het project van start zonder een raming van de totale kosten of adequate
planning18.
4.
Alle belanghebbenden moeten verantwoordelijkheid nemen voor de
strategische doelstellingen

20 De lidstaten delen niet altijd de ambities van de EU en het kader waarin de EU
optreedt, is niet altijd wettelijk bindend, maar berust in plaats daarvan op
welwillendheid. Deze factoren betekenen dat de lidstaten mogelijk slechts weinig
worden gestimuleerd om het beleid van de EU uit te voeren.
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Speciaal verslag over een Europees hogesnelheidsnet, en Overzicht
over vervoer
In het kader van onze controle inzake een Europees hogesnelheidsnet voor het
spoor stelden we vast dat de lidstaten geen hogesnelheidslijnen aanlegden wanneer
deze niet als nationale prioriteit werden beschouwd, ook al bevonden ze zich op een
transnationale corridor en een deel van het kernnetwerk. Bovendien beschikte de
Commissie over beperkte handhavingsinstrumenten of bevoegdheden om de
lidstaten te houden aan hun verbintenissen tot de aanleg van de hogesnelheidslijnen
die nodig waren om het kernnetwerk te voltooien 19.

21 We brachten echter verslag uit over één voorbeeld waar het gebrek aan

bindende wetgeving de lidstaten er niet van weerhield om de ambities op EU-niveau te
delen. We stelden vast dat er voldoende rekening was gehouden met de EUonderwijsdoelstellingen in de operationele programma’s (OP's) en de bijbehorende
projecten voor 2007-2013 en in het ontwerp van de OP’s voor de
programmeringsperiode 2014-2020. Dit gebeurde ondanks het feit dat het
onderwijsbeleid volledig en uitsluitend onder de bevoegdheid van de lidstaten valt en
dat EU-strategieën worden vastgesteld in de vorm van conclusies van de Raad, die
juridisch niet bindend zijn voor de EU-lidstaten 20.
5.
De strategische doelstellingen moeten worden omgezet in operationele
streefdoelen

22 Soms zetten de Commissie of de lidstaten de strategische doelstellingen niet om

in operationele doelstellingen 21. Telkens waar dit zich voordoet, bestaat het risico dat
de doelstellingen op hoog niveau louter politieke ambities blijven. Het belang van deze
operationalisering is ook door het Europees Parlement erkend 22.

Speciaal verslag over breedband in de EU-lidstaten
De strategieën van de lidstaten voor de uitvoering van de investeringen van de EU in
de periode 2014-2020 sloten niet altijd aan op de overkoepelende Europa 2020strategie. Hoewel sommige vastgestelde streefdoelen verder gingen dan die van de
Europa 2020-strategie, had geen van de door ons onderzochte lidstaten een
nationaal streefdoel opgenomen dat verband hield met een van de drie EUstreefdoelen: het gebruik van ultrasnelle breedband door 50 % van de
huishoudens23.

23 Voor de periode 2014-2020 streefde de Commissie ernaar de doelstellingen van

de Europa 2020-strategie om te zetten in het cohesiebeleid door er thematische
doelstellingen in op te nemen, ingedeeld in investeringsprioriteiten die werden
gekoppeld aan de kerndoelen van de Europa 2020-strategie. De mogelijke voordelen
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van deze stap werden erkend door de OESO 24, de Commissie 25 en het Parlement 26. In
de praktijk bevond zich, onder de politieke ambities van Europa 2020, echter een
ingewikkelde architectuur bestaande uit vijf kerndoelen, zeven
vlaggenschipinitiatieven en elf thematische doelstellingen; deze verschillende lagen
waren individueel noch gezamenlijk ontworpen om de politieke ambities van
Europa 2020 om te zetten in nuttige operationele doelstellingen 27. Bovendien
constateerden we dat alle onderzochte lidstaten, op één na, de kerndoelen van
Europa 2020 niet hadden omgezet in de operationele doelstellingen in de
programma's28. De Commissie beklemtoonde ook dat de kerndoelen van Europa 2020
slechts konden worden behaald met sterke nationale en regionale deelname en eigen
inbreng ter plaatse 29.

2

Bij de toewijzing van middelen aan de
lidstaten wordt rekening gehouden met
de vastgestelde behoeften en
informatie over prestaties

2007-2013

2014-2020 2021-2027

24 De totale beschikbare financiering voor cohesiebeleid wordt van tevoren aan de
lidstaten toegewezen 30. In maart 2019 hebben we een snelle evaluatie gepubliceerd
met meer gegevens over het voorgestelde proces voor het vooraf toewijzen van
middelen van het cohesiebeleid aan de lidstaten voor de volgende
programmeringsperiode 2021-2027 31.

25 Sinds de invoering ervan in 1999 is de toewijzingsmethode niet ingrijpend

gewijzigd. De belangrijkste factor voor de toewijzing van middelen is de regionale
welvaart, op basis van het bbp per inwoner 32 — zie tabel 3 hieronder. De koppeling
aan enkele van de nagestreefde strategische doelstellingen is versterkt maar blijft
beperkt.
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Tabel 3 — Criteria voor de toewijzing van cohesiemiddelen aan de
lidstaten
Criterium

2007-2013

2014-2020

2021-2027

Bbp (incl. bni voor het cohesiefonds)

83 %

86 %

81 %

Arbeidsmarkt, onderwijs, demografie

17 %

14 %

15 %

Klimaat

1%

Migratie

3%

Totaal

100 %

100 %

100 %

Bron: Presentatie van de Commissie: “EU budget for the future: Regional development and Cohesion”
(voor de perioden 2014-2020 en 2021-2027) en raming van de Commissie (voor de periode 2007-2013).

26 Volgens de Commissie beperken vooraf gedane toewijzingen aan de lidstaten de

responsiviteit ten aanzien van de evoluerende behoeften. Tijdens de gehele
programmeringsperiode ontbreekt het aan flexibiliteit om middelen opnieuw toe te
wijzen aan de lidstaten, met als enige uitzondering een technische aanpassing die elke
programmeringsperiode eenmaal plaatsvindt 33. De OESO is van mening dat deze
starheid van het MFK een opvallend verschil is met de praktijken van de nationale
budgettering, waar een jaarlijkse of periodieke herschikking van middelen als reactie
op veranderende prioriteiten — en op beoordelingen van prestaties en resultaten —
de norm is. De OESO voegt daaraan toe dat de nationale belanghebbenden in de
praktijk de toewijzingen, zodra die in de MFK-context zijn vastgesteld, als “hun” geld
beschouwen dat niet mag worden aangepast, tenzij in extremis 34. Bij eerdere controles
hebben we opgemerkt dat het een uitdaging is om kwalitatief hoogwaardige
resultaten te behalen met regelingen waarin de opname van middelen door de
lidstaten een impliciete doelstelling is 35. We zijn van mening dat bij de toewijzing van
middelen rekening moet worden gehouden met de behoeften en informatie over
prestaties in het verleden.
1.
De toewijzing van middelen aan de lidstaten moet worden gebaseerd op de
vastgestelde behoeften en de nagestreefde doelstellingen

27 Dit betekent dat er eerst, op het niveau van het cohesiebeleid, een

behoeftenanalyse moet worden verricht waarbij rekening wordt gehouden met zowel
de op het Verdrag gebaseerde doelstellingen (bijvoorbeeld de verschillen tussen de
regio's verkleinen) als andere relevante strategische doelstellingen (bijvoorbeeld het
kerndoel van EU 2020: de gecombineerde publieke en private investeringen in O&O
optrekken tot 3 % van het bbp). Deze behoeftenanalyse moet worden omgezet in
beleidsdoelstellingen, rekening houdend met de beperkte beschikbare EU-middelen.
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De toewijzing van middelen aan de lidstaten en hun regio's moet stroken met deze
beleidsdoelstellingen.

28 Zoals wordt uiteengezet in ons recentelijk gepubliceerde snelle evaluatie

(paragraaf 24) wordt in de methode voor de toewijzing van middelen tot op zekere
hoogte rekening gehouden met de op het Verdrag gebaseerde doelstellingen (zoals
het bbp) en de evoluerende strategische doelstellingen (zoals bepaalde criteria in
verband met Europa 2020). De Commissie heeft echter niet geprobeerd om middelen
op een consistente en gestructureerde manier toe te wijzen op basis van behoeften en
strategische doelstellingen.
2.
Bij de toewijzing van middelen aan de lidstaten moet rekening worden
gehouden met informatie over prestaties in het verleden

29 De OESO oordeelde dat de EU, ondanks het sterk ontwikkelde EU-kader voor

prestatiebudgettering, vrijwel hetzelfde scoort als de OESO-landen voor de manier
waarop informatie over prestaties wordt gebruikt om begrotingsbesluiten te
ondersteunen. Zij was echter van oordeel dat de informatie over de prestaties slecht
aansluit op het bredere beleid voor de toewijzing van middelen 36.

2 — Beginselen met betrekking tot programmering

30 In de GB-verordening wordt ook het kader voor de volgende fase, programmering
door de lidstaten, vastgesteld. Tijdens die fase worden plannen voor een specifieke
programmeringsperiode in detail uitgewerkt op het niveau van de lidstaten aan de
hand van de formulering van een landenstrategie 37 en bijbehorende programma's. De
Commissie onderhandelt met de nationale autoriteiten over de inhoud van beide
reeksen programmeringsdocumenten voordat deze worden goedgekeurd. Voor deze
fase gelden er vier leidende beginselen in verband met de interventielogica, de
doelgerichtheid van de middelen, het kader voor prestatiemeting en stimulansen.
3

Er bestaat een duidelijke
interventielogica

2007-2013

2014-2020 2021-2027

31 De interventielogica verwijst naar het proces waarbij wordt vastgesteld in welke
behoeften met behulp van de EU-middelen moet worden voorzien en hoe dit kan
worden gedaan. In eerste instantie moeten de lidstaten hun nationale behoeften
vaststellen. Dit vormt de grondslag voor het formuleren van doelstellingen,
streefcijfers en de vereiste middelen. Een soortgelijke exercitie moet vervolgens
worden herhaald op het niveau van de programma's, waarbij de nationale
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doelstellingen in operationele doelstellingen moeten worden omgezet. Op dit niveau
moeten de lidstaten de verbanden vaststellen tussen input, acties, output en
resultaten.

32 De Commissie heeft een sterke interventielogica aangemerkt als een van de

pijlers van de resultaatgerichtheid in de programmeringsperiode 2014-2020. Dit kwam
grotendeels tot uitdrukking in het wetgevingskader 2014-2020, bijvoorbeeld via de
verplichte formulering van de behoeften op nationaal niveau en de verplichte
voorafgaande evaluaties van elk programma waarin de aandacht naar de duidelijkheid
van de interventielogica moet uitgaan 38. Die stappen hebben geleid tot een
duidelijkere voorstelling van de interventielogica, zowel op het niveau van de
partnerschapsovereenkomst als op programmaniveau 39. Het Europees Parlement
constateerde ook dat de interventielogica van de programma's verbeterde en dat de
resultaatindicatoren voor de programmeringsperiode 2014-2020 beter waren
ontwikkeld 40.

33 In het ontwerpvoorstel voor de programmeringsperiode 2021-2027 worden

enkele elementen die bijdroegen tot een duidelijker interventielogica niet meer
verricht, namelijk de verplichte behoeftenanalyse in de partnerschapsovereenkomst
en de verplichte voorafgaande evaluatie van de programma’s41.

34 Tekortkomingen in het ontwerp van de interventielogica waren een van onze
meest voorkomende bevindingen en werden vermeld in meer dan de helft van de
speciale verslagen die we analyseerden.
1.

Er moet een passende behoeftenanalyse worden verricht

35 Het uitgangspunt voor de programmering op het niveau van

partnerschapsovereenkomsten en op programmaniveau moet een vaststelling zijn van
de behoeften waarin door het beleid moeten worden voorzien. Dit was niet altijd het
geval.
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Speciaal verslag over een Europees hogesnelheidsnet
We constateerden dat de behoeftenanalyse ter verantwoording van de
investeringen van de lidstaten voor de aanleg van hogesnelheidslijnen van lage
kwaliteit was. Alternatieve oplossingen, zoals het aanpassen van bestaande
conventionele lijnen in plaats van het aanleggen van nieuwe hogesnelheidslijnen,
worden slechts in twee van de zes bezochte lidstaten (Italië en Duitsland)
systematisch overwogen 42.
2.
De doelstellingen en verwachte resultaten moeten de behoeften
weerspiegelen

36 De tweede stap na de behoefteanalyse is de vaststelling van doelstellingen op

nationaal en programmeringsniveau die “SMART” zijn (specifiek, meetbaar, haalbaar,
realistisch en tijdgebonden) en weergeven wat de lidstaten met de middelen willen
veranderen. We constateerden dat de doelstellingen niet altijd de behoeften
weergaven en/of onduidelijk waren.

Speciaal verslag over jeugdwerkloosheid
Voor de periode 2014-2020 constateerden we dat de lidstaten geen geschikte
strategieën met duidelijke doelstellingen hadden opgezet om alle jongeren zonder
werk, onderwijs of opleiding (NEET's) te bereiken. Sommige lidstaten hadden zich
zelfs niet op alle jongeren gericht, maar slechts op een subpopulatie. We
constateerden dat de inactieve groep die het verst van de arbeidsmarkt afstaat het
minste baat had bij de ondersteuning43.
3.
Er moet een passende beoordeling zijn van de middelen die nodig zijn om de
vastgestelde doelstellingen te behalen

37 Er moet een passende beoordeling zijn van de vereiste middelen die nodig zijn
om de vastgestelde doelstellingen te behalen. Dit was niet altijd het geval.
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Speciale verslagen over de uitvoering van de EU-begroting aan de hand
van financiële instrumenten en over uit het EFRO gecofinancierde
financiële instrumenten voor kmo's
In beide verslagen worden tekortkomingen belicht in de beoordeling van de
marktbehoeften ter rechtvaardiging van de toewijzing van middelen aan
financieringsinstrumenten voor de periode 2007-2013 44. We waren met name van
oordeel dat de omvang van een aanzienlijk aantal financieringsinstrumenten te
groot was, wat erop wees dat de marktbehoeften niet altijd naar behoren waren
beoordeeld door de beheersautoriteiten voordat er middelen uit de programma's
werden toegewezen aan financieringsinstrumenten. Dat leidde tot een buitensporig
hoog dotatiekapitaal bij het opzetten van de financieringsinstrumenten, wat
resulteerde in lage uitbetalingspercentages45.
4.

De acties moeten bedoeld zijn om doelstellingen en resultaten te behalen

38 Een duidelijke interventielogica vereist ook dat in de programma's de meest

geschikte acties worden vastgesteld voor het behalen van de nagestreefde
doelstellingen en resultaten. In een aantal van onze verslagen constateerden we dat
die acties niet duidelijk aan de doelstellingen waren gekoppeld en/of onvoldoende
resultaatgericht waren 46.
4

De middelen zijn doelgericht

2007-2013

2014-2020 2021-2027

39 De EU-middelen moeten gericht zijn op maximale impact47. De

cohesiebeleidsmiddelen moeten daarom gericht zijn op gebieden met een reëel
potentieel en reële kracht in plaats van te worden versnipperd over gebieden die niets
met elkaar te maken hebben. In de periode 2014-2020 werden twee instrumenten
ingevoerd die bedoeld waren om de doelgerichtheid van de middelen te verbeteren:
o

Financiële concentratie — alle lidstaten moeten een bepaald aandeel van hun
middelen toewijzen aan gemeenschappelijke prioritaire terreinen die de
uitvoering van de Europa 2020-strategie ondersteunen. Deze vereiste wordt ook
voorgesteld voor de periode 2021-2027 48, ook al is deze niet langer gekoppeld
aan een EU-brede strategie. We constateerden dat de vereisten inzake
thematische concentratie die voor de periode 2014-2020 waren vastgesteld door
de onderzochte lidstaten werden nageleefd en soms zelfs werden overtroffen 49.
We constateerden ook dat ze een sterke impact hadden op de vaststelling van
passende financieringsprioriteiten 50. Ook het Europees Parlement heeft erkend
dat deze maatregel een positieve bijdrage levert aan de doelgerichtheid van de
middelen conform de overkoepelende EU-strategieën 51.
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o

5

Concentratie op kwaliteit door strategische ex-antevoorwaarden 52. Aan de hand
van strategische ex-antevoorwaarden worden de doelgroepen/steungebieden
geprioriteerd (bijvoorbeeld aandacht voor langdurig werklozen of voor gebieden
zoals slimme specialisatie). In onze vorige controles in verband met de
programmeringsperiode 2007-2013 troffen we een aantal tekortkomingen aan bij
de afstemming van de middelen op de behoeften (zie de GP's nrs. 3, deel 1
hierboven)53. Daarom zijn we ingenomen met de invoering van strategische exantevoorwaarden in 2014-2020 om deze kwestie aan te pakken 54, hoewel de
effecten ervan nog te bezien vallen. De ex-antevoorwaarden worden versterkt in
het voorstel van de Commissie voor de periode 2021-2027 (waar ze
“randvoorwaarden” worden genoemd)55.
Er bestaat een eenvoudig en
samenhangend kader voor
prestatiemeting

2007-2013

2014-2020 2021-2027

40 De Commissie heeft relevante, betrouwbare en tijdige informatie over output en
resultaten afkomstig uit een robuust prestatiebeheersysteem nodig om te kunnen
beoordelen of de doelstellingen van de EU worden behaald.

41 De periode 2014-2020 bracht verbetering in verband met het kader voor

prestatiemeting in het cohesiebeleid met behulp van elementen zoals de verplichte
opname van output- en resultaatindicatoren in de programma's (samen met
referentiewaarden en streefcijfers) en gemeenschappelijke indicatoren die de
samenvoeging binnen en tussen de lidstaten vergemakkelijken. Voor de
periode 2021-2027 stelt de Commissie voor om het kader voor prestatiemeting verder
te versterken door voor het eerste een consistente definitie in te voeren van
“outputindicatoren” en “resultaatindicatoren” en van gemeenschappelijke output- en
resultaatindicatoren voor alle fondsen.

42 In de praktijk stelden we in onze controles een aantal tekortkomingen vast in de
prestatiebeheersystemen van de lidstaten.

1.
Er moet een duidelijke en consistente definitie zijn van “output” en
“resultaat”

43 Een geharmoniseerde definitie van output en resultaten bevordert de

samenhang 56 — wat van bijzonder belang is in het kader van de invoering van directe
prestatiebudgettering, waarin de middelen aan de resultaten worden gekoppeld. We
maakten melding van het gebrek aan een consistente definitie van “output” en
“resultaat” en de gevolgen daarvan.
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Speciaal verslag over de selectie en monitoring van EFRO- en ESFprojecten in de periode 2014-2020
We concludeerden dat het concept “resultaat” uiteenlopend wordt geïnterpreteerd
in de fondsspecifieke verordeningen (EFRO en ESF) en we constateerden dat voor
beide fondsen het risico bestond dat een zinvolle samenvoeging van
prestatiegegevens (met name wat resultaten betreft) op EU-niveau mogelijk niet
haalbaar is57.

44 In haar voorstel voor de periode 2021-2027 heeft de Commissie voor het eerst
een definitie ingevoerd van “outputindicatoren” en “resultaatindicatoren” 58.

2.
Er moet een passend kader zijn voor het meten van prestaties, met onder
meer gekwantificeerde output- en resultaatindicatoren met referentiewaarden,
mijlpalen en streefcijfers

45 Een kader voor prestatiemeting moet output- en resultaatindicatoren omvatten.

Deze indicatoren moeten gepaard gaan met gekwantificeerde referentiewaarden,
mijlpalen en streefcijfers zodat de voortgang naar de vastgestelde doelstellingen kan
worden gemeten. Mijlpalen zijn eveneens bijzonder belangrijk voor 2014-2020
aangezien ze de grondslag vormen voor de toewijzing van de verplichte
prestatiereserve.

46 In een aantal verslagen hebben we problemen aangetroffen met de manier
waarop output- en/of resultaatindicatoren werden gebruikt.

Briefingdocument: De integratie van migranten van buiten de EU
We constateerden dat de meeste lidstaten geen compleet overzicht hebben van het
aantal ondersteunde migranten en/of het voor integratiemaatregelen uitgegeven
bedrag. Op EU-niveau vormt een reeks gemeenschappelijke kernindicatoren
(“Zaragoza”) een stap in de goede richting voor het verkrijgen van inzicht in
integratie in de EU, maar niet alle lidstaten gebruiken ze en volgens de Commissie
vertonen deze indicatoren enige beperkingen 59.

47 Meer in het algemeen hebben we gemeld dat er in de verordeningen voor de

periode 2014-2020 verschillende vereisten werden vastgesteld op het gebied van
referentiewaarden, mijlpalen en streefcijfers voor de verschillende fondsen. De
referentiewaarden zijn niet altijd vereist en de mijlpalen zijn uitsluitend vereist voor de
indicatoren die deel uitmaken van het “prestatiekader”. Streefdoelen voor resultaten
hoeven niet altijd gekwantificeerd te worden 60.
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3.
Er moeten gemeenschappelijke indicatoren bestaan die het mogelijk maken
om prestatiegegevens samen te voegen

48 Om in staat te zijn informatie over prestaties op EU-niveau samen te voegen en

de bijdrage ervan tot de algemene EU-doelstellingen te meten, heeft de Commissie
gemeenschappelijke indicatoren nodig, waaronder resultaatindicatoren, die waar
mogelijk door fondsen worden gedeeld en op consistente wijze worden gebruikt door
alle lidstaten 61. We brachten verslag uit over het gebrek aan gemeenschappelijke
indicatoren in de periode 2007-2013 62. Voor de periode 2014-2020 voerde het
wetgevingskader een reeks gemeenschappelijke outputindicatoren in voor de drie
fondsen in het kader van het cohesiebeleid (EFRO, CF en ESF) evenals
gemeenschappelijke resultaatindicatoren voor het ESF. Deze wijziging was een
belangrijke stap in de goede richting, maar enkele elementen in het ontwerp van het
stelsel voor gemeenschappelijke indicatoren beperken het nut en de relevantie van de
gemeenschappelijke indicatoren, en daardoor wordt de Commissie beperkt in haar
mogelijkheden om informatie over prestaties samen te voegen 63 zoals:
o

Van de lidstaten wordt niet stelselmatig gevraagd dat ze gemeenschappelijke
indicatoren in hun programma's opnemen. De Commissie baseert zich bij haar
verslaglegging over de prestaties echter wel op deze gemeenschappelijke
indicatoren (zo zijn bijvoorbeeld de beheersplannen van de Commissie en haar
jaarlijkse activiteitenverslagen voor de familie van cohesiefondsen uitsluitend
gebaseerd op de gemeenschappelijke indicatoren). Daarom bestaat het risico dat
een inconsistent gebruik van gemeenschappelijke indicatoren een
sneeuwbaleffect heeft op de kwaliteit van de verslaglegging van de Commissie 64.

o

Elk cohesiebeleidsfonds heeft gemeenschappelijke outputindicatoren. Het CF en
EFRO hebben echter geen gemeenschappelijke resultaatindicatoren. Het zal
daarom voor de Commissie moeilijk zijn om informatie over de resultaten voor
deze fondsen samen te voegen 65. Voor de periode 2021-2027 heeft de Commissie
voor het eerst een reeks gemeenschappelijke resultaatindicatoren voor elk fonds
voorgesteld 66.

4.
De door de lidstaten aan de Commissie gerapporteerde informatie over
prestaties moet beperkt blijven tot het strikt noodzakelijke

49 Informatie over prestaties moet uitsluitend worden opgesteld als ze wordt

gebruikt 67, namelijk om corrigerende maatregelen te treffen en het strategische
planningsproces op EU-niveau te ondersteunen. Voor de periode 2014-2020 hebben
de lidstaten ongeveer 9 000 verschillende indicatoren gedefinieerd om de prestaties
van de uitgaven op het gebied van cohesie te meten. We hebben erop gewezen dat de
meeste daarvan programmaspecifiek zijn en dat de Commissie deze gegevens daarom
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niet zal kunnen samenvoegen en zinvol kan gebruiken op een hoger, EU-niveau. Voorts
moeten de lidstaten alle informatie tijdig verzamelen en doorgeven. Volgens de
Commissie is dit toezichtkader een belangrijke factor die bijdraagt tot de
administratieve kosten voor de autoriteiten en de administratieve lasten voor de
begunstigden. Dit aantal indicatoren was buitensporig en heeft geleid tot een
overdaad aan gegevens 68. De lidstaten vinden programmaspecifieke indicatoren
mogelijk nuttig voor het beheer van hun programma's. De voorgestelde
verordening 2021-2027 biedt de lidstaten de mogelijkheid om programmaspecifieke
indicatoren te blijven gebruiken, met het risico van een overdaad aan gegevens 69.
6

Er bestaan mechanismen om prestaties
te stimuleren

2007-2013

2014-2020 2021-2027

50 Het is belangrijk dat er stimuleringsmechanismen bestaan die zo zijn opgezet dat

ze de prestaties aan de EU-financiering koppelen. Voor de periode 2014-2020 werden
financiële beloningen en sancties ingevoerd met de bedoeling aan te zetten tot betere
prestaties.
o

Met ex-antevoorwaarden werd van de lidstaten geëist dat ze voordat er met de
uitvoering van het programma werd gestart of uiterlijk eind 2016 voldeden aan
regelgevings-, institutionele en strategische voorwaarden. De Commissie heeft de
mogelijkheid om tussentijdse betalingen geheel of gedeeltelijk op te schorten als
de lidstaten niet voldoen aan de toepasselijke ex-antevoorwaarden. Dit
mechanisme werd versterkt in het voorstel van de Commissie voor de
periode 2021-2027 in verband met de randvoorwaarden.

o

Met een verplichte prestatiereserve wordt 6 % van de toewijzing aan een lidstaat
afhankelijk gemaakt van het bereiken van bepaalde mijlpalen die in het betrokken
programma zijn vastgelegd. De Commissie heeft ook de bevoegdheid om
financiële correcties toe te passen wanneer de mijlpalen en streefdoelen niet zijn
bereikt 70. De Commissie stelt voor om de prestatiereserve in de
periode 2021-2027 af te schaffen. Zij is voornemens de prestaties — samen met
andere overwegingen — in aanmerking te nemen door voor elk programma in
2025 een tussentijdse evaluatie in te voeren die wordt gekoppeld aan de
herprogrammering van middelen.

o

Directe prestatiebudgettering waarbij de betalingen worden gekoppeld aan de
geleverde resultaten. Voor 2014-2020 heeft de Commissie gemeenschappelijke
actieplannen ingevoerd, een vorm van financiering die niet gekoppeld is aan de
kosten van de desbetreffende verrichtingen, maar die uitgaat van het vervullen
van voorwaarden betreffende de voortgang bij het behalen van de doelstellingen.
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In 2018 werd het Financieel Reglement herzien en werd er een nieuwe
financieringsvorm in opgenomen: financiering die niet gekoppeld is aan de kosten
(de betaling zou berusten op het vervullen van voorwaarden of op het behalen
van resultaten). Deze nieuwe financieringsvorm is ook opgenomen in de
voorstellen van de Commissie voor de periode 2021-2027.

51 In de praktijk hebben we tekortkomingen vastgesteld inzake enkele aspecten van
zowel ontwerp als toepassing van deze mechanismen. Deze tekortkomingen beperken
het stimulerende effect van deze mechanismen.
1.

De stimuleringsmechanismen moeten de resultaten bestrijken

52 Willen de prestaties worden gestimuleerd, dan moeten de vastgestelde

stimuleringsmechanismen betrekking hebben op het behalen van resultaten. Het
ontwerp van de methode voor toewijzing van de prestatiereserve was niet gericht op
de resultaten, maar op de output en input 71. Toen we de toepassing van de
prestatiereserve onderzochten, kwamen we tot de vaststelling dat nagenoeg alle
indicatoren die werden gehanteerd voor de toewijzing van de reserve met de output
of met de input verband hielden en dat er slechts in geringe mate van
resultaatindicatoren gebruik werd gemaakt 72.

53 Wat de voor de periode 2021-2027 voorgenomen nieuwe financieringsvorm op

basis van resultaten betreft, zal het uiteindelijke succes van het voorstel grotendeels
afhangen van de vraag of de Commissie en de lidstaten de neiging kunnen weerstaan
om terug te grijpen op betalingen voor input en output, en of gegarandeerd wordt dat
het type voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om de betaling te laten
plaatsvinden, gekoppeld is aan echte prestatieoverwegingen 73. Dezelfde overweging
geldt voor de voorgestelde tussentijdse evaluatie voor 2021-2027 74.
2.
De stimuleringsmechanismen moeten worden toegepast en moeten leiden
tot reële financiële voordelen of sancties

54 Willen de stimuleringsmechanismen geloofwaardig zijn, dan moeten ze worden
toegepast en leiden tot reële financiële voordelen of sancties. Dat is niet altijd het
geval, zowel op programma- als op projectniveau. Het behalen van
prestatiedoelstellingen — d.w.z. resultaten — is doorgaans niet van invloed op het
financieringsniveau:
o

op programmaniveau besloot de Commissie geen schorsingen van betalingen
voor de programma's op te leggen ondanks het feit dat er aan veel exantevoorwaarden niet was voldaan 75. In dit verband merkte de Wereldbank op
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dat de “stok” van het intrekken van financiering om politieke redenen lastig toe te
passen bleek76;
o

het stimulerende effect van de prestatiereserve werd afgezwakt door het feit dat,
als de desbetreffende mijlpalen niet werden behaald, de financiering van de
prestatiereserve niet verloren ging voor de lidstaat maar kon worden herschikt 77;

o

Voorts wordt de betaling van het eindsaldo door de Commissie aan een lidstaat in
het kader van de afsluiting van een programma aan het einde van een
programmaperiode niet rechtstreeks gekoppeld aan het behalen van
streefdoelen 78.

55 In mei 2018 had nog geen enkele lidstaat gebruikgemaakt van de mogelijkheid

van de gezamenlijke actieplannen, een van de drie belangrijke mechanismen die
bedoeld waren om de prestaties te stimuleren 79. Na een oproep tot het indienen van
voorstellen kende de Commissie in januari 2019 twee gemeenschappelijke
actieplannen toe in het kader van het ESF die in Nederland en Portugal zullen worden
uitgevoerd.

56 Op projectniveau heeft de verwezenlijking van de prestatiedoelstellingen slechts
in een beperkt aantal gevallen impact op het niveau van EU-financiering.

Jaarverslag 2014
In één geval schreef de subsidieovereenkomst voor een EFRO-project in Roemenië
voor dat de begunstigde een deel van de ontvangen subsidie moest terugbetalen als
de resultaatindicatoren in de subsidieovereenkomst niet waren behaald op het
ogenblik dat het project werd afgerond. De resultaatindicatoren van het project
waren niet volledig verwezenlijkt, maar dat had voor de begunstigde geen gevolgen
voor de ontvangen financiering 80.

3 — Beginselen met betrekking tot de uitvoering

57 De uitvoering van de programma's door de lidstaten en regio's gaat gewoonlijk

van start zodra de strategische documenten en programma's zijn goedgekeurd door de
Commissie. Deze wordt georganiseerd door “beheersautoriteiten” in elk land en/of
elke regio en bestaat uit de selectie en uitvoering van projecten die, in theorie, moeten
bijdragen tot de programmadoelstellingen en tegelijkertijd de beste kostenbatenverhouding bieden. Tijdens de uitvoeringsfase speelt de Commissie een relatief
beperkte rol. Voor deze fase zijn er drie leidende beginselen in verband met de tijdige
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besteding van middelen, de selectie en uitvoering van projecten en herzieningen van
programma's.
7

De lidstaten besteden hun
cohesiebeleidsmiddelen tijdig

2007-2013

2014-2020 2021-2027

58 De lidstaten moeten voorkomen dat ze een aanzienlijk deel van de

cohesiebeleidsmiddelen nog aan het einde van de programmeringsperiode moeten
uitgeven, aangezien de druk om middelen uit te geven ertoe kan leiden dat er
onvoldoende aandacht wordt besteed aan kosteneffectiviteit 81. Onze controles
hebben aangetoond dat vertragingen in de uitvoering risico's met zich meebrengen
voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de programma's en kunnen leiden
tot de selectie van projecten van lage kwaliteit aan het einde van de
programmeringsperiode. In de programmeringsperiode 2007-2013 verliepen de
uitgaven traag 82 en in de periode 2014-2020 zelfs nog trager. In april 2019, het zesde
jaar van het huidige MFK, hadden de lidstaten volgens een raming van de Commissie
27 % van de voor hen beschikbare EU-financiering besteed. Hoewel dit geen garantie is
voor een tijdiger uitvoering, kunnen de vereenvoudigingsmaatregelen die de
Commissie voorstelt voor 2021-2027 leiden tot een snellere programma-uitvoering in
de lidstaten.
1.
De uitvoering van het programma moet zo vroeg mogelijk in een
programmeringsperiode van start gaan

59 De vaststelling van het wetgevingskader is een essentiële voorwaarde voor de

voorbereiding van programma's, omdat daarmee rechtszekerheid wordt geboden aan
de lidstaten dat hun uitgavenplannen en doelstellingen zoals vastgelegd in de
programma's in overeenstemming zijn met de EU-doelstellingen. De vaststelling van de
programma's door de Commissie is dan weer het startsein voor betalingen uit de EUbegroting voor een programma 83.

60 Voor de programmeringsperioden 2007-2013 en 2014-2020 bracht de laattijdige

vaststelling van het wetgevingskader de laattijdige vaststelling van de programma's
met zich mee 84. Bovendien merkten we op dat er voor de periode 2014-2020
kwaliteitsproblemen waren met betrekking tot de eerste ontwerpen van
programmeringsdocumenten die door de lidstaten waren ingediend 85. Voor de
programmeringsperiode 2014-2020 werd het wetgevingspakket voor het
cohesiebeleid in december 2013 vastgesteld, slechts twee weken vóór de start van de
programmeringsperiode en vijf maanden later dan het equivalent voor de voorgaande
programmeringsperiode 86. In december 2014, één jaar na het begin van de
programmeringsperiode 2014-2020, was slechts 64 % van de programma's in het kader
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van de doelstelling “Investeringen in groei en werkgelegenheid” goedgekeurd. Dit had
uiteraard een domino-effect op de uitvoering van de toegewezen middelen en leidde
tot een laag betalingsniveau in de eerste jaren 87. Om het probleem van de laattijdige
goedkeuring van het wetgevingskader aan te pakken, heeft de Commissie
aangemoedigd dat er vroegtijdig een politiek akkoord zou worden bereikt over het
MFK na 2020 en heeft ze haar voorstellen voor na 2020 goedgekeurd in mei en
juni 2018, 30 maanden voor de aanvang van de nieuwe programmeringsperiode —
volgens de termijn die we voorstelden in een van onze speciale verslagen 88.

61 Voor de perioden 2007-2013 en 2014-2020 werden uiterste termijnen voor de

indiening van partnerschapsovereenkomsten en programma's opgenomen. Dergelijke
uiterste termijnen ontbreken evenwel in het voorstel voor 2021-2027 89. Anderzijds
omvatten deze voorstellen enkele vereenvoudigingsmaatregelen die een tijdige
uitvoering in de hand kunnen werken, zoals een eenvoudiger aanwijzingsproces en
modellen voor de programmeringsdocumenten 90. Deze maatregelen kunnen op zich
echter niet de tijdige goedkeuring van programma's waarborgen als zich vertragingen
voordoen bij de goedkeuring van het wetgevingspakket.
2.

Vertragingen in de uitvoering van projecten moeten worden voorkomen

62 De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van cohesieprojecten.
In de loop der jaren hebben we herhaaldelijk verslag uitgebracht over vertragingen in
de uitvoering van door de EU gecofinancierde projecten en de oorzaken daarvan 91.
Dergelijke vertragingen kunnen ook de verwezenlijking van de
doelstellingen/streefcijfers op programmaniveau in gevaar brengen 92. Dit geldt vooral
voor lidstaten waar de EU-middelen een aanzienlijk deel van de
overheidsinvesteringen uitmaken.
3.
Overlappende subsidiabiliteitsperioden moeten zoveel mogelijk worden
vermeden en de afsluitingsprocedure moet meteen na het einde van de
subsidiabiliteitsperiode worden afgerond

63 Een bijkomende verklaring voor het feit dat de uitgaven langzaam op gang komen

is het feit dat de lidstaten halverwege de programmeringsperiode nog steeds middelen
kunnen benutten uit de voorgaande programmeringsperiode 93. Deze overlappende
subsidiabiliteitsperioden betekenen dat de lidstaten uitgaven mogen blijven doen tot
na het einde van de programmeringsperiode, namelijk gedurende nog twee jaar
daarna voor de periode 2007-2013 en nog drie jaar daarna voor de
periode 2014-2020 94. Voor de periode 2021-2027 werd voorgesteld om opnieuw over
te stappen op een periode van twee jaar als een eerste stap in de goede richting om de
subsidiabiliteitsperiode zo goed mogelijk af te stemmen op de
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programmeringsperiode 95. Aan het einde van deze subsidiabiliteitsperiode wordt door
het afsluitingsproces — waarin de lidstaten hun afsluitingsdocumenten opstellen en
indienen en de Commissie deze documenten beoordeelt — nog eens minstens twee
jaar toegevoegd.

64 De tijdige uitvoering van de programma's hangt af van de beschikbaarheid van

personele middelen. Verlengde subsidiabiliteitsperioden en het afsluitingsproces
leggen een extra beslag op deze personele middelen 96 en vormen een belemmering
om de programma’s van de volgende periode te starten en dus ook tijdig uit te
voeren 97.
8

Er bestaat een prestatiegerichte aanpak
bij de selectie en uitvoering van
projecten

2007-2013

2014-2020 2021-2027

65 Voor een doeltreffend beleid is het niet alleen belangrijk om in de

programmeringsfase een duidelijke interventielogica vast te stellen (zie GP nr. 3). Het
is cruciaal dat tijdens de selectiefase van projecten en tijdens de uitvoering ervan een
resultaatgerichte aanpak wordt gevolgd, aangezien vooral de kwaliteit van de
gefinancierde projecten en de toegevoegde waarde ervan in de zin van tastbare
resultaten de doeltreffendheid van een beleidsmaatregel bepalen 98. In het algemeen
zorgt het wetgevingskader sinds 2014-2020 voor een betere inachtneming van de
resultaten tijdens de selectie en uitvoering van projecten, maar blijft de doeltreffende
toepassing van de voorschriften een uitdaging. Het Europees Parlement heeft erop
gewezen dat er tijdens de uitvoeringsfase van programma's meer werk moet worden
gemaakt van de noodzakelijke juiste gerichtheid op de geleverde resultaten 99.
1.

Bij het selecteren van projecten is een resultaatgerichte aanpak nodig

66 De belangrijkste elementen voor een resultaatgerichte aanpak zijn als volgt:
o

het selectieproces moet waarborgen dat de geselecteerde projecten in
overeenstemming zijn met het programma en op effectieve wijze bijdragen tot de
verwezenlijking van de specifieke doelstellingen ervan. We hebben vastgesteld
dat dit voor de programma's waarop onze bezoeken in het kader van onze
recente controle in verband met de selectie van projecten betrekking hadden,
gold voor de periode 2014-2020 100;

o

volgens de criteria voor de selectie van projecten moet worden vereist dat de
begunstigden ten minste één echte resultaatindicator definiëren die
overeenstemt met de programmadoelstellingen. Tijdens dezelfde controle
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stelden we vast dat de criteria voor de periode 2014-2020 onvoldoende rekening
hielden met de resultaten, maar vooral gericht waren op outputs en uitgaven 101;
o

projecten waarvoor een financieringsaanvraag wordt ingediend, moeten worden
beoordeeld en in een rangschikking worden opgenomen. Tijdens dezelfde
controle constateerden we dat de projecten voor de periode 2014-2020 over het
algemeen werden goedgekeurd op basis van het beginsel “wie het eerst komt, het
eerst maalt”; als gevolg hiervan kan het zijn dat de financiering niet werd
toegewezen aan de beste projecten 102;

o

de omvang van de geselecteerde projecten moet duidelijk worden
gerechtvaardigd door de behoeften en deze moeten uiterst relevant zijn voor de
programmadoelstellingen. In veel van onze controles treffen we problemen aan
met de omvang van de projecten die voor financiering worden geselecteerd.
Soms vloeien deze voort uit een zwakke interventielogica (behoefteanalyse)
tijdens de programmeringsfase (zie GP nr. 3). Zelfs als de interventielogica
duidelijk is, kunnen slechte selectieprocedures er echter toe leiden dat
ongeschikte projecten financiering ontvangen 103.

67 In het ontwerp van een GB-verordening voor de periode 2021-2027 wordt

voorgesteld om de Commissie aanvullende bevoegdheden te verlenen voor het
goedkeuren van de selectiecriteria en voor de beheersautoriteiten aanvullende
vereisten in te voeren betreffende de selectie van projecten. Daardoor ontstaat de
mogelijkheid om de resultaatgerichtheid van de projectselectie en de
kosteneffectiviteit van de geselecteerde projecten te doen toenemen 104.
2.
In contracten/subsidieovereenkomsten moeten prestatie-indicatoren worden
opgenomen

68 In contracten en/of subsidieovereenkomsten moeten prestatie-indicatoren met

streefcijfers worden opgenomen, zodat het mogelijk is om te meten in welke mate de
programmadoelstellingen zijn behaald 105.

69 Op projectniveau werd voor de drie bekeken perioden niet uitdrukkelijk in de

wetgeving bepaald dat er in subsidieovereenkomsten prestatie-indicatoren moeten
worden opgenomen. Als gevolg daarvan stelden we vast dat het moeilijk te monitoren
valt in welke mate de EFRO-projecten voor de periode 2014-2020 bijdragen tot het
behalen van de programmadoelstellingen 106. Dit probleem geldt ook voor het ESF,
aangezien veel subsidieovereenkomsten geen gekwantificeerde resultaatindicatoren
bevatten 107.
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3.

De projectuitvoering moet kosteneffectief zijn

70 In de wetgeving voor de perioden 2007-2013 en 2014-2020 waren een aantal

maatregelen opgenomen met als doel te waarborgen dat de geselecteerde projecten
werden uitgevoerd op een kosteneffectieve manier (optimale relatie tussen ingezette
middelen en behaalde resultaten): de vereiste om voor grote projecten een kostenbatenanalyse te verrichten; een plafond op de financiering voor
inkomstengenererende projecten; en de noodzaak om procedures inzake
overheidsopdrachten toe te passen. In het voorgestelde wetgevingskader voor
2021-2027 wordt de vereiste behouden om de wetgeving inzake overheidsopdrachten
toe te passen, maar worden de andere eisen terzijde gelegd, wat volgens ons een
gevaar voor goed financieel beheer inhoudt 108.

71 We hebben vaak problemen met kosteneffectiviteit geconstateerd in projecten
die uit het cohesiefonds werden gefinancierd.

Speciaal verslag over investeringen in energie-efficiëntie
We stelden vast dat kosteneffectiviteit voor de lidstaten geen bepalende factor was
wanneer ze middelen toewezen aan maatregelen voor energie-efficiëntie en
specifieke projecten 109.

9

Bij herzieningen van programma's
wordt geput uit prestatieoverwegingen,
met inbegrip van resultaten

2007-2013

2014-2020 2021-2027

72 Tijdens de uitvoering van het programma kunnen middelen worden

geherprogrammeerd (overdracht van middelen tussen programma's en tussen
prioriteiten, wijziging van cofinancieringspercentages, of de splitsing
overheid/privésector van de nationale bijdrage) zodat de lidstaten hun concrete acties
kunnen afstemmen op veranderde omstandigheden. De lidstaten kunnen financiering
herprogrammeren aan de hand van een voorstel tot wijziging van de desbetreffende
programma's, dat moet worden goedgekeurd door de Commissie. Om de voor
programma's vastgestelde interventielogica te handhaven, moeten aan herzieningen
prestatieoverwegingen, onder meer resultaten, ten grondslag liggen 110.

73 De voorwaarden voor dergelijke herzieningen verschaften de lidstaten

aanzienlijke manoeuvreerruimte voor de periode 2007-2013 111. In die periode stelden
we vast dat wijzigingen aan programma's niet altijd werden ingegeven door
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prestatieoverwegingen maar voornamelijk door de behoefte om problemen met de
besteding van alle beschikbare EU-middelen op te lossen.

74 Het wetgevingskader werd in 2014-2020 versterkt door de invoering van een

verplichte motivering voor de voorgestelde wijziging van de programma's en een
beoordeling van de gevolgen die de wijziging van de programma's naar verwachting zal
hebben voor de verwezenlijking van de Europa 2020-strategie en de
programmadoelstellingen 112, en door de invoering van voorschriften betreffende
wijzigingen aan prestatiereserve-indicatoren 113. In de voorstellen voor 2021-2027 werd
bepaald dat wijzigingen aan de programma's weliswaar nog altijd rechtvaardiging
behoeven en dat de lidstaten nog altijd de verwachte gevolgen van die wijziging voor
de programmadoelstellingen moeten beoordelen, maar werden de beperkingen inzake
indicatoren geschrapt. Voor 2021-2027 heeft de Commissie een verplichte tussentijdse
evaluatie voorgesteld, tot wijziging van alle programma's in 2025 om de toewijzingen
voor de laatste twee jaar vast te stellen. We hebben echter opgemerkt dat het niet
helemaal duidelijk is hoe de prestaties zullen worden beoordeeld 114. Voorts werd
ingevoerd dat lidstaten met behulp van een wijziging een bedrag van maximaal 5 %
kunnen overdragen zonder dat daar de goedkeuring van de Commissie voor nodig
is 115. Dit verhoogt ook het risico dat er wijzigingen zullen worden aangebracht zonder
inachtneming van de resultaten 116.
1.
Herzieningen van programma's moeten overwegingen in verband met de
resultaten omvatten

75 We constateerden dat herzieningen van programma's niet altijd overwegingen in
verband met de resultaten omvatten.

Speciaal verslag over steun van de Commissie voor jongerenactieteams
Voor de periode 2007-2013 stelden we vast dat de beoordeling door de Commissie
van de door de lidstaten voorgestelde programmawijzigingen voornamelijk gericht
was op de begrotingsaspecten van de herprogrammering in plaats van op een
optimaal gebruik van de ESF-middelen 117.
2.
Streefcijfers mogen niet worden herzien zonder rechtvaardiging, maar
moeten het financieringsniveau weergeven

76 We zijn van mening dat referentiewaarden en streefcijfers voor prestatie-

indicatoren van meet af aan op het correcte niveau moeten worden vastgesteld 118 en
uitsluitend in uitzonderlijke omstandigheden (externe factoren en wijzigingen aan de
begroting) mogen worden aangepast. Ongerechtvaardigde en frequente herzieningen
van de streefcijfers ondermijnen de prestatiegerichtheid in het cohesiebeleid.
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77 We troffen verschillende gevallen aan waarin frequente en ongerechtvaardigde

herzieningen van streefcijfers plaatsvonden.

Speciaal verslag “Was de EFRO-steun aan kmo’s op het gebied van ehandel doeltreffend?”
Voor de periode 2007-2013 rapporteerden we dat een zinvolle meting van de
gemaakte vooruitgang soms in het gedrang kwam doordat indicatoren en
streefwaarden vaak tegen het einde van de programmeringsperiode en niet altijd
met een behoorlijke motivering werden herzien 119.

78 Waar aanzienlijke wijzigingen van de financiering gerechtvaardigd zijn, moeten

programmadoelstellingen worden herzien. Als dat niet gebeurt, kan de
doeltreffendheid van een programma moeilijk worden beoordeeld 120. We hebben
vastgesteld dat aanzienlijke wijzigingen in de financiering niet consistent werden
weerspiegeld in de streefcijfers.

Speciaal verslag over onderwijsdoelstellingen van de EU in het
cohesiebeleid
Bij twee programma’s in Italië stelden we vast dat de financiële toewijzingen voor
onderwijs met respectievelijk 8 % en 10 % van de oorspronkelijke begroting werden
verlaagd, zonder de indicatoren en de streefwaarden ervan te wijzigen of dit
adequaat te verantwoorden 121.

4 — Beginselen met betrekking tot monitoring en verslaglegging

79 Zowel de Commissie als de lidstaten zijn verantwoordelijk voor de monitoring van
programma's. Op het niveau van de lidstaten monitoren beheersautoriteiten de
uitvoering van de programma's, voegen ze monitoringgegevens samen en bevestigen
ze, sinds 2014-2020, de betrouwbaarheid van de prestatiegegevens aan de Commissie.
De verslaglegging houdt nauw verband met de monitoring en is een van de
belangrijkste elementen die bedoeld is om de verantwoordingsplicht te waarborgen.
Tijdens de gehele programmeringsperiode dienen de lidstaten bij de Commissie
verslagen in die vervolgens door de Commissie worden gebruikt als basis voor
gepubliceerde strategische verslagen (bijvoorbeeld een jaarlijks overzichtsrapport,
jaarlijkse activiteitenverslagen). Voor dit stadium gelden er drie beginselen in verband
met tijdige prestatiegegevens, verantwoordingsplicht en het gebruik van informatie
over prestaties.
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10

Monitoringsystemen waarborgen
tijdige, hoogwaardige
prestatiegegevens

2007-2013

2014-2020 2021-2027

80 Een doeltreffend prestatiebeheersysteem berust op tijdige, hoogwaardige

prestatiegegevens. Goede prestatiegegevens zijn tijdens de gehele cyclus van het
beleidsbeheer essentieel om te kunnen beoordelen wat is verwezenlijkt en na te gaan
of er corrigerende maatregelen nodig zijn 122. Corrigerende maatregelen omvatten de
opstelling van verdere wetgeving — en, met name voor 2014-2020, de uitvoering van
een zinvolle prestatiebeoordeling123 (zie GP nr. 6). Dit zal zelfs nog belangrijker worden
in het kader van de sterkere rechtstreekse koppeling van betalingen aan prestaties.

81 In vergelijking met de periode 2007-2013 werd het wetgevingskader voor

2014-2020 versterkt door, bijvoorbeeld, de invoering van de verplichte elektronische
uitwisseling van informatie over prestaties tussen begunstigden, autoriteiten van de
lidstaten en de Commissie en door maatregelen ter waarborging van de kwaliteit van
de gegevens op het niveau van de lidstaten. In de voorstellen voor 2021-2027 worden
deze regelingen gehandhaafd en wordt eveneens vereist dat de lidstaten om de twee
maanden prestatiegegevens doorgeven, hetgeen de tijdigheid van de gegevens moet
verbeteren.

82 In onze controles kwamen we vaak tot de bevinding dat er tekortkomingen

bestonden met betrekking tot de betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van de
informatie die door de lidstaten (waar de meeste gegevens worden gegenereerd) werd
voorgelegd aan de Commissie. In de voorstellen voor 2021-2027 worden de lidstaten
verantwoordelijk gesteld voor de kwaliteit en de betrouwbaarheid van het
monitoringsysteem en van de gegevens over indicatoren 124. We zijn echter nog steeds
van mening dat de voorstellen aan duidelijkheid te wensen overlaten wat betreft de
vraag wie er verantwoordelijk is voor de waarborging van de kwaliteit van de
gegevens, met name de rol van het toezichtcomité en de Commissie 125.
1.
Monitoringsystemen produceren hoogwaardige prestatiegegevens die op het
juiste moment beschikbaar zijn

83 Voor de drie perioden bestaat er een wettelijke vereiste dat de

beheersautoriteiten een systeem moeten opzetten aan de hand waarvan de
prestatiegegevens in gecomputeriseerde vorm kunnen worden vastgelegd en
opgeslagen. Voor de periode 2014-2020 werden de bepalingen die bijdragen tot de
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productie door monitoringsystemen van hoogwaardige prestatiegegevens sterk
verbeterd:
o

de lidstaten konden informatie elektronisch uitwisselen met de begunstigden (“ecohesie”). Dit is verplicht in het voorstel voor 2021-2027;

o

de Commissie zette een systeem op met behulp waarvan de beheersautoriteiten
prestatiegegevens elektronisch en in gestructureerde vorm konden doorgeven
aan de Commissie (wordt gehandhaafd voor 2021-2027);

o

regelingen voor de verzameling en verwerking van gegevens in verband met
resultaatindicatoren werden opgenomen in het kader van de exantevoorwaarden. Voorgesteld wordt om dit voor 2021-2027 niet voort te zetten.

84 In de voorstellen voor 2021-2027 wordt vereist dat de lidstaten om de twee

maanden prestatiegegevens doorgeven, hetgeen de tijdigheid van de gegevens moet
verbeteren.

85 Ondanks deze regelingen zijn tekortkomingen in de gegevenskwaliteit een van de
meest aangetroffen problemen in onze controles.

Speciaal verslag over jeugdwerkloosheid
Alle bezochte lidstaten beschikten slechts over beperkte informatie over het soort
bijstand dat NEET’s hadden ontvangen voordat de jongerengarantie van start ging,
over het aantal aanbiedingen/verleende diensten en de bijbehorende kosten. We
merkten ook verschillende tegenstrijdigheden en problemen met de
betrouwbaarheid op in de gegevens die door de lidstaten werden gerapporteerd,
wat ten koste van de vergelijkbaarheid gaat. Er werden problemen opgemerkt —
onder meer met betrekking tot de volledigheid van gegevens — in lidstaten die
verschillende aanbieders van de jongerengarantie hadden, maar geen
gemeenschappelijk geharmoniseerd rapportagesysteem 126.
2.
De kwaliteit van deze gegevens moet worden gewaarborgd door de
Commissie en de lidstaten

86 Voor zowel 2007-2013 als 2014-2020 waren de lidstaten verantwoordelijk voor

het opzetten van monitoring- en rapportagesystemen en voor het waarborgen van de
betrouwbaarheid ervan. Deze systemen worden gecontroleerd door de
auditautoriteiten (het “aanwijzingsproces”) voordat de uitvoering van het programma
van start gaat. De Commissie moet de betrouwbaarheid van de door de lidstaten
verstrekte gegevens verifiëren door audits uit te voeren. Zowel de Commissie als de
auditautoriteiten moeten ook de soliditeit controleren van de systemen voor het
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opslaan van de door de lidstaten verstrekte gegevens over de uitvoering door
controles uit te voeren van die systemen 127.

87 Voor de periode 2014-2020 werden de verantwoordelijkheden voor de

waarborging van de kwaliteit van de gegevens in de lidstaten versterkt. In hun
beheersverklaringen moeten de beheersautoriteiten de betrouwbaarheid van de
prestatiegegevens bevestigen aan de Commissie. De auditautoriteiten bevestigen deze
beoordeling vervolgens in hun auditadviezen. De Commissie kan ook betalingen
opschorten als de kwaliteit en betrouwbaarheid van de monitoringsystemen of de
prestatiegegevens ernstige tekortkomingen vertonen. Tot april 2019 had de Commissie
twee van dergelijke procedures voor opschorting van betalingen ingeleid.

88 In een aantal van onze controles stelden we specifieke tekortkomingen vast in
verband met de regelingen voor de waarborging van de gegevenskwaliteit op het
niveau van zowel de lidstaten en als de Commissie.

Speciaal verslag over de EFRO-steun aan kmo’s op het gebied van ehandel
In twee van de geselecteerde lidstaten hadden de beheersautoriteiten niet de
nodige controles verricht op de betrouwbaarheid van de in het systeem ingevoerde
gegevens 128.

Speciaal verslag betreffende de selectie en monitoring van EFRO- en
ESF-projecten in de periode 2014-2020
We stelden vast dat in de periode 2014-2020 de noodzakelijke controles over de
monitoringsystemen en de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de gegevens
grotendeels pas in 2017 van start ging. Daardoor werd slechts beperkte zekerheid
verkregen. We stelden vast dat, aangezien de evaluatie van de prestaties in 2019 zal
plaatsvinden, er een risico bestaat dat eventuele corrigerende maatregelen niet op
tijd kunnen worden afgerond en dat de evaluatie van de prestaties niet op correcte
informatie gebaseerd zal zijn 129.

89 In 2013 stelde de dienst Interne Audit (IAS) van de Commissie ook problemen

vast rond de bestaande regelingen die de kwaliteit van de prestatiegegevens voor
2007-2013 moesten waarborgen. De IAS deed de aanbeveling dat DG REGIO/EMPL een
strategie diende te ontwikkelen om de betrouwbaarheid van de informatie over de
prestaties van de lidstaten te verbeteren. Volgens de vervolgcontrole van de IAS werd
deze aanbeveling in 2016 uitgevoerd.
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90 We zijn van mening dat de voorgestelde verordening voor 2021-2027 nog altijd

onvoldoende duidelijkheid biedt over wie er precies verantwoordelijk is voor het
waarborgen van de gegevenskwaliteit. In de verordening wordt voorgesteld dat het
toezichtcomité toezicht zal uitoefenen op de uitvoering van het programma en dat het
de jaarlijkse en definitieve prestatieverslagen die aan de Commissie worden
voorgelegd zal onderzoeken en goedkeuren, wat niet het geval is voor de
prestatiegegevens. We stelden ook vast dat er in de voorgestelde GB-verordeningen
geen bepalingen zijn opgenomen over de rol van de Commissie bij de verificatie van de
aan haar doorgestuurde gegevens 130.
11

Er bestaat een duidelijke
verantwoordingsplicht voor prestaties

2007-2013

2014-2020 2021-2027

91 De verantwoordingsplicht van de overheid voor het behalen van resultaten met

EU-financiering vormt een belangrijke koppeling tussen de EU en de burger. De regels
in verband met de verantwoordingsplicht voor de wettigheid en regelmatigheid
werden in het algemeen niet uitgebreid naar prestaties. De verantwoordingsplicht
hangt af van de beschikbaarheid van goede gegevens en verslagen over de vraag of de
doelstellingen werden bereikt, maar die ontbreken vaak.
1.
Verslagen moeten een juist en getrouw beeld geven van de prestaties en
openbaar toegankelijk zijn

92 Het is belangrijk dat er consistent wordt gerapporteerd over de resultaten van

EU-optreden. Het is van bijzonder belang dat de gerapporteerde resultaten
betrouwbaar zijn en stroken met de doelstellingen 131. De problemen die werden
geconstateerd met het bestaan en de betrouwbaarheid van gegevens (zie de
GP's nrs. 5, 8 en 10), samen met de problemen om strategische doelstellingen om te
zetten in operationele doelstellingen voor managers (zie GP nr. 1), beperken het
vermogen van de Commissie om verslag uit te brengen over de prestaties in
vergelijking met deze doelstellingen op hoog niveau 132.

93 De EU-verslagen over prestaties moeten een juist en getrouw beeld geven van

hetgeen er wordt verwezenlijkt 133. De prestatieverslaglegging van de Commissie is niet
evenwichtig genoeg, aangezien ze slechts beperkte informatie biedt over uitdagingen
en mislukkingen 134. In de verslaglegging worden evenmin de beperkingen onderkend
die voortvloeien uit het feit dat moet worden uitgegaan van gegevens van de lidstaten
die mogelijk onjuist of onbetrouwbaar zijn 135.
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94 De openbare toegankelijkheid van informatie over prestaties is een belangrijk

aspect van de verantwoordingsplicht 136. Vanaf 2014 is vooruitgang ten opzichte van
alle gemeenschappelijke indicatoren van het cohesiebeleid, waarover door de
beheersautoriteiten verslag is uitgebracht, openbaar toegankelijk op het opendataplatform van de Commissie betreffende het cohesiebeleid. We zijn echter van
mening dat, wat de voorstellen voor 2021-2027 betreft, het afschaffen van de jaarlijkse
uitvoeringsverslagen van de lidstaten 137 en de schrapping van de strategische
verslaglegging door de Commissie aan de kwijtingsautoriteiten over de mate waarin de
strategische doelstellingen van de Fondsen worden behaald, een stap achteruit
betekenen 138.
2.
De verantwoordelijken voor de uitvoering van de EU-begroting moeten de
verantwoordelijkheid voor goed financieel beheer van de EU-begroting nemen

95 Wanneer er goede gegevens en verslagen voorhanden zijn over de vraag of er

aan de doelstellingen is voldaan en de resultaten zijn verwezenlijkt, kunnen de
verantwoordelijken voor de uitvoering van de EU-begroting de verantwoordelijkheid
nemen voor een goed financieel beheer zoals vereist in het Financieel Reglement 139.

96 In het kader van de programma's voor 2007-2013 betreurden we dat het

afsluitingsproces geen aanvaarding door de Commissie inhoudt van de
prestatieaspecten, zoals de behaalde resultaten, en dat de Commissie evenmin over de
prestaties verslag uitbrengt aan de begrotingsautoriteit 140.

97 Voorts bevatten de jaarlijkse activiteitenverslagen weliswaar een

betrouwbaarheidsverklaring van de directeuren-generaal waarin ze onder meer
bevestigen dat de middelen die waren toegewezen aan de in het verslag beschreven
activiteiten zijn gebruikt voor het beoogde doel en overeenkomstig de beginselen van
goed financieel beheer, maar in de praktijk worden prestatiekwesties uitdrukkelijk
uitgesloten van de gegeven zekerheid. De zekerheid en elk eventueel daarbij gemaakt
voorbehoud blijven beperkt tot de regelmatigheid en de interne beheersing 141.

98 Bovendien verklaart de directeur-generaal in elk jaarlijks activiteitenverslag dat

de in het verslag opgenomen informatie een juist en getrouw beeld geeft. De
voorgaande jaren betrof deze verklaring niet de kwaliteit van de gerapporteerde
prestatiegegevens142.Volgens de interne instructies van de Commissie betreffende de
voorbereiding van de jaarlijkse activiteitenverslagen over 2018, gepubliceerd in het
voorjaar van 2019, moet nu door een lid van het hogere management van de
directeur-generaal een verklaring worden afgelegd over de prestatiegegevens die is
opgesteld om de verklaring van de directeur-generaal te ondersteunen. De praktische
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impact van deze bijkomende verklaringen is onduidelijk in de richtsnoeren en wij
hebben deze nog niet onderzocht.
12

Informatie over prestaties wordt
gebruikt om corrigerende maatregelen
te nemen en het strategische
planningsproces te ondersteunen

2007-2013

2014-2020 2021-2027

99 Het is van belang om de informatie uit de rapportage over prestaties te gebruiken

om activiteiten te beheren, resultaten te optimaliseren en aanpassingen door te
voeren in beheersystemen en in strategische planningsprocessen 143. Dit geldt voor alle
stadia in de cyclus van het begrotingsbeheer, van de toewijzing van middelen tijdens
het MFK tot de programmering en het beheer van de projecten zelf.

100 Voor de perioden 2007-2013 en 2014-2020 werd informatie over de prestaties

van de programma's (met inbegrip van moeilijkheden die zich voordeden en de
maatregelen die werden getroffen om deze te verhelpen) door de lidstaten
toegezonden aan de Commissie door middel van hun jaarlijkse uitvoeringsverslagen;
deze verslagen worden goedgekeurd door toezichtcomités en vervolgens gevalideerd
door de Commissie. Voor 2021-2027 stelt de Commissie echter voor gebruik te maken
van de jaarlijkse vergaderingen tussen de Commissie en de lidstaten over de evaluatie
van de prestaties om de programmaprestaties te beoordelen. In dit voorstel wordt
echter niet duidelijk wie aan die vergaderingen zal deelnemen, waarop ze betrekking
hebben en welke gevolgen ze zullen hebben 144. Bovendien zullen de prestatiegegevens
weliswaar om de twee maanden door de lidstaten elektronisch worden ingediend (zie
GP nr. 10), maar zullen de vergaderingen over de evaluatie van de prestaties slechts
eenmaal per jaar plaatsvinden 145.

101 We stelden vast dat de informatie over prestaties onvoldoende wordt gebruikt,
en dat dit soms komt doordat die informatie eenvoudigweg niet beschikbaar is. Een
bijzonder probleem is dat ondermaatse prestaties niet leiden tot financiële sancties op
strategisch, programma- of projectniveau.
1.
Er moet zinvolle informatie over prestaties beschikbaar zijn voor empirisch
onderbouwde besluitvorming

102 In verband met vorige GP's (zie de GP's nrs. 5, 8 en 10) hebben we vermeld dat

de beschikbaarheid van zinvolle informatie over prestaties niet gegarandeerd is.
Daardoor wordt het gebruik ervan voor de besluitvorming en voor corrigerende
maatregelen sowieso beperkt. Bovendien is er een inherent probleem met de timing in
de programmabeheercyclus, aangezien het wat tijd vergt voordat resultaten (uit
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monitoringsystemen) beschikbaar komen en voor de besluitvorming kunnen worden
gebruikt. Deze laattijdige beschikbaarheid van resultaten wordt nog verergerd door
vertragingen bij de start van de programma's (zie GP nr. 7). De onderzoeksdienst van
het Europees Parlement heeft opgemerkt dat er geen “afkoelingsfase” is tussen twee
MFK-cycli, en dat de voor het beleid nuttige opgedane ervaring uit een vorige
programmaperiode nog niet volledig beschikbaar is wanneer de bezinning over
toekomstige voorstellen en standpunten van start moet gaan 146. Ditzelfde probleem
doet zich voor met de informatie die de evaluaties achteraf voor een bepaalde
programmeringsperiode opleveren 147 (zie GP nr. 13).
2.
Wanneer er informatie over prestaties bestaat, moet die worden gebruikt
voor monitoring en het treffen van corrigerende maatregelen

103 Wat het strategisch proces betreft, merkten we in verband met GP nr. 2 op dat

er rekening moet worden gehouden met informatie over prestaties in het verleden bij
de toewijzing van middelen aan de lidstaten. In onze controles zijn we tot de
vaststelling gekomen dat de informatie over prestaties niet altijd werd gemonitord op
programma- en projectniveau, en dat er geen corrigerende maatregelen (bijvoorbeeld
de toepassing van financiële correcties) werden getroffen als de streefcijfers niet
waren behaald. In GP nr. 6 merkten we op dat het behalen van prestatiedoelstellingen
doorgaans geen gevolgen heeft voor het niveau van de EU-financiering op
programmaniveau (bijv. prestatiereserve, afsluiting) of op projectniveau.

104 We wezen andere gevallen aan waar de informatie over prestaties niet in haar
volle omvang was gebruikt.
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Speciaal verslag over steun van de Commissie voor jongerenactieteams
We stelden vast in de notulen van de jaarlijkse onderzoeksvergaderingen dat de
opmerkingen van de Commissie vooral betrekking hadden op de financiële
uitvoering en output in plaats van op het behalen van resultaten. Bovendien bleek
uit onze analyse dat de Commissie de door de lidstaten in de jaarlijkse
onderzoeksvergaderingen aangeleverde gegevens accepteerde zonder verificaties
uit te voeren. In één geval bleek dat de Commissie verklaarde dat de doelstellingen
voor drie maatregelen al waren behaald, maar dat onze herberekening liet zien dat
slechts 72 % van de streefwaarde was verwezenlijkt 148.

Speciaal verslag over breedband in de EU-lidstaten
Zo kwamen we op het punt van inadequate corrigerende maatregelen tot de
conclusie dat niet alle breedbandstreefdoelen voor de lidstaten in 2020 zullen
worden bereikt. De Commissie had echter geen corrigerende maatregelen
voorgesteld 149.

5 — Beginsel met betrekking tot evaluatie

105 De laatste fase van de uitvoeringscyclus is evaluatie, waarbij de verwezenlijking

en de impact ervan grondig worden beoordeeld. Evaluaties kunnen plaatsvinden op
programmaniveau (evaluatie vooraf, evaluaties gedurende de periode zoals
tussentijdse evaluaties 150, evaluatie achteraf) of op beleidsniveau (effectbeoordeling
vooraf, toetsing achteraf). De evaluaties van de lidstaten betreffen de programma's (of
groepen programma's) op nationaal of regionaal niveau, terwijl de evaluaties van de
Commissie de fondsen of programma's op EU-niveau betreffen.
13

Evaluaties op programma- en
beleidsniveau worden gebruikt voor
de besluitvorming

2007-2013

2014-2020 2021-2027

106 De Commissie beschikt over het geheel genomen over een goed ontworpen

systeem van evaluaties en haar systeem voor toetsing achteraf scoort goed in
vergelijking met dat in de meeste lidstaten 151. In 2018 kwam het systeem van de EU
voor toetsingen achteraf op de vierde plaats in een rangschikking door de OESO van
alle OESO-leden 152.

107 We troffen echter twee belangrijke problemen aan die het nut van evaluaties
aantasten:
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o

de evaluaties worden niet gebruikt voor de besluitvorming — omdat ze niet
worden uitgevoerd of omdat ze niet op het juiste moment beschikbaar zijn of
omdat ze, als ze al bestaan, onvoldoende worden gebruikt voor de
besluitvorming;

o

ze zijn niet gebaseerd op behoorlijke onderliggende bewijsstukken.

1.

De evaluaties moeten worden gebruikt voor de besluitvorming

108 Soms worden er geen effectbeoordelingen en voorafgaande evaluaties
verricht.

Advies over het voorstel voor de GB-verordening
o

Op beleidsniveau moet voor alle belangrijke wetgevingsvoorstellen sinds 2002
een effectbeoordeling worden verricht. Anders dan voor de andere perioden
voerde de Commissie voor de periode 2021-2027 geen effectbeoordeling uit
voor de GB-verordening. De fondsspecifieke verordeningen voor de zeven
fondsen die onder de GB-verordening vallen, zijn wel onderworpen aan
effectbeoordelingen. In die beoordelingen werd evenwel voorbijgegaan aan
een aantal belangrijke kwesties van algemeen belang 153.

o

Verplichte voorafgaande evaluaties van programma's door de lidstaten droegen
bij tot een robuustere interventielogica in de programma’s. In de voorstellen
voor de periode 2021-2027 is deze positieve ontwikkeling echter niet meer te
vinden 154.

109 Een tweede probleem is de tijdigheid. We hebben reeds verwezen (zie

GP nr. 12) naar de problemen met de timing, namelijk dat evaluaties achteraf, die na
de programmeringsperiode worden verricht, niet beschikbaar kunnen zijn om te
dienen als input voor wetgevingsvoorstellen in verband met de volgende
programmeringsperiode. Zoals de Commissie heeft beklemtoond, werd de evaluatie
van de periode 2007-2013 in 2016 afgerond, terwijl de wetgeving voor de
periode 2014-2020 vanaf 2011 werd voorbereid. Daarom kon de evaluatie niet worden
gebruikt tijdens de programmering van het kader voor 2014-2020 155.

110 In het wetgevingskader voor 2014-2020 werd de verplichte evaluatie van

programma's (ook de doeltreffendheid ervan) door de lidstaten tijdens de
programmeringsperiode ingevoerd. Volgens ons hadden dergelijke evaluaties ten
minste dit inherente probleem met de timing kunnen aanpakken en vervolgens
kunnen dienen voor de wetgevingsvoorstellen voor de periode 2021-2027. Die
evaluaties waren eind 2017 echter nog niet afgerond. Voor 2021-2027 wordt
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voorgesteld dat de Commissie ook een tussentijdse evaluatie van de fondsen zal
verrichten die in dit verband nuttige inzichten zou kunnen opleveren.

111 Een derde soort problemen is dat evaluaties niet altijd worden gebruikt. In

2007-2013 en 2014-2020 was de evaluatie achteraf van programma's door de lidstaten
niet verplicht. De IAS stelde tekortkomingen vast in verband met de follow-up (d.w.z.
het gebruik dat werd gemaakt) van evaluaties door de lidstaten. Zo stelden de meeste
lidstaten in de IAS-steekproef geen alomvattend actieplan op om de aanbevelingen
van de evaluatie uit te voeren. In het voorstel van de Commissie zal dit soort evaluaties
voor 2021-2027 verplicht worden gesteld.
2.

Evaluaties moeten gebaseerd zijn op nuttige en betrouwbare bewijsstukken

112 We hebben reeds gewezen op een aantal problemen met het bestaan van

gegevens en de betrouwbaarheid ervan (zie de GP's nrs. 5, 8 en 10). Deze problemen
zijn ook van invloed op de evaluaties.

Speciaal verslag over toetsing achteraf van EU-wetgeving
We stelden vast dat evaluaties weliswaar worden verricht in overeenstemming met
de wettelijke vereisten en de goede praktijken die in de richtsnoeren voor betere
regelgeving zijn omschreven, maar dat het niet beschikbaar zijn van gegevens een
van de belangrijkste problemen was omdat dit een belemmering vormt voor
behoorlijke, empirisch onderbouwde toetsingen achteraf 156.

113 De Commissie concludeerde in haar ex-postevaluatie 2007-2013 over het

“uitvoeringssysteem” dat een van de belangrijkste redenen voor het te lage gebruik
van evaluaties van de lidstaten voor het leren van lessen in het beleid de beperkte
beschikbaarheid was van hoogwaardige monitoringgegevens en gegevens over
controlegroepen met het oog op de evaluatie achteraf 157. In de voorstellen van de
Commissie voor 2021-2027 is de vereiste opgenomen dat de lidstaten moeten zorgen
voor de nodige procedures voor het opstellen en verzamelen van de voor evaluaties
vereiste gegevens158.
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6 — Horizontaal beginsel
14

In de cyclus is duurzaamheid
ingebouwd om de doeltreffendheid
van overheidsoptreden voor de
langere termijn te garanderen

2007-2013

2014-2020 2021-2027

114 Duurzaamheid is een sleutelelement voor de langdurige doeltreffendheid van

overheidsoptreden 159. De voornaamste aanwijzing dat met een project duurzame
output en resultaten zijn behaald, is de aanhoudende stroom van nettovoordelen van
dat project na de afronding ervan 160.

115 Niet alle door de EU gefinancierde projecten worden gekenmerkt door

duurzaamheid (of de duurzaamheid ervan kan niet worden aangetoond). De
gerichtheid op duurzaamheid en het behalen van langdurige resultaten moet tijdens
de volledige programma-uitvoeringscyclus in acht worden genomen 161.
Programmeringsfase

116 Waarborging van de duurzaamheid vergt een analyse en strategie in het

stadium waarin een programma wordt geformuleerd om te bepalen of men op lange
termijn een specifieke investering wenst te behouden 162. Tijdens een recente controle
stelden we vast dat het behalen van langdurige resultaten met productieve
investeringen niet doeltreffend werd bevorderd in de onderliggende programma's of
in andere relevante regionale strategiedocumenten. De verwezenlijking van langdurige
resultaten was geen prioriteit 163.

117 Eén welbepaald probleem in verband met financiële duurzaamheid zijn de

tarieven die worden aangerekend voor door de EU gecofinancierde infrastructuur.
Voor de periode 2007-2013 constateerden we dat deze tarieven niet altijd de
duurzaamheid van de gedane investeringen ondersteunen. De aan huishoudens en het
bedrijfsleven toegerekende afvalwatertarieven, bijvoorbeeld, waren in veel gevallen te
laag om vernieuwing van de infrastructuur aan het eind van haar verwachte
economische levensduur mogelijk te maken 164. Om dit probleem ten minste
gedeeltelijk aan te pakken, werd inde wetgeving voor 2014-2020 bepaald dat de
lidstaten voor bepaalde gebieden (zoals de watersector) strategieën vaststellen die
een duurzame financieringsbron verschaffen voor het handhaven van de infrastructuur
die door de gecofinancierde projecten tot stand komt (ex-antevoorwaarde nr. 6.1).

118 De Commissie erkende dat de bijdrage van ex-antevoorwaarden aan de

duurzaamheid van de resultaten moet worden versterkt 165. Bijgevolg wordt in de
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voorgestelde wetgeving voor 2021-2027 vereist dat de randvoorwaarden gedurende
de gehele periode moeten worden behouden en dus niet mogen worden beschouwd
als een eenmalige exercitie.
Projectselectie

119 Volgens de wetgevingsbepalingen voor alle perioden moeten de lidstaten

ervoor zorgen dat de begunstigden (projecteigenaars) van de geselecteerde projecten
beschikken over de administratieve en financiële capaciteit om het project te
handhaven na de voltooiing ervan. In onze controle over de EU-steun voor productieve
investeringen in ondernemingen stelden we echter vast dat in de selectiecriteria
onvoldoende tot uitdrukking kwam dat met uit het EFRO gefinancierde projecten
langdurige resultaten moesten worden geboekt 166. De voorgestelde bepalingen van de
GB-verordening voor de periode 2021-2027 zijn specifieker geworden en vereisen dat
de lidstaten verifiëren dat de begunstigde de nodige financiële middelen en
instrumenten heeft om de exploitatie- en onderhoudskosten te dekken 167.

120 Voor grote investeringsprojecten (meer dan 50 miljoen EUR) in de

perioden 2007-2013 en 2014-2020 had de verplichte kosten-batenanalyse onder meer
ten doel te waarborgen dat de gecofinancierde investeringen financieel levensvatbaar
waren. Grote projecten waarvoor een kosten-batenanalyse ontbrak, leidden vaak tot
projecten die niet financieel levensvatbaar waren en/of werden onderbenut 168. Het
voorstel om grote projecten te laten vallen en daarmee de verplichte kostenbatenanalyse voor 2021-2027, verhoogt het risico voor de duurzaamheid.
Uitvoeringsfase

121 Voor alle drie de programmeringsperioden verplicht de wetgeving de

begunstigden over het algemeen om de projecten te handhaven gedurende een
periode van vijf jaar na de datum van voltooiing, om te voorkomen dat de financiering
moet worden terugbetaald 169. In onze controle over de EU-steun voor productieve
investeringen in ondernemingen stelden we vast dat de wettelijke
duurzaamheidsperiode voor alle gecontroleerde projecten was nageleefd 170.

122 Deze bepalingen geven niet altijd de werkelijke levenscyclus van de activa

weer, die veel langer kan zijn dan vijf jaar. Daardoor ontstaat het risico dat de
begunstigden de activa kunnen verkopen nadat de relevante periode is verstreken.
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Speciaal verslag over EFRO-steun aan starterscentra
We stelden vast dat met de bestaande systemen een aanzienlijk deel van de waarde
van de overheidsmiddelen na afloop van de duurzaamheidsperiode toevalt aan de
eigenaars van de centra 171.
Monitoring-/rapportage-/evaluatiefase

123 Waarborging van de duurzaamheid vergt passende monitoring tijdens de

gehele levenscyclus van een project, maar ook daarna 172. We constateerden dat de
gegevens over de duurzaamheid soms onvolledig waren.

Speciaal verslag over EU-steun voor productieve investeringen in
ondernemingen
We stelden vast dat het aan het einde van de duurzaamheidsperiode van vijf jaar
door het ontbreken van monitoringgegevens niet mogelijk was om voor nagenoeg
de helft van alle projecten een beoordeling van de duurzaamheid te verrichten. Dat
kwam doordat de beheersautoriteiten niet de noodzakelijke monitoringgegevens
hadden verzameld of doordat de desbetreffende documenten niet meer beschikbaar
waren omdat de archiveringsperiode was verstreken. In het algemeen bleef de
monitoring van de wettelijke duurzaamheidseisen, na de voltooiing van de
projecten, slechts beperkt en verschilde deze per programma. Aangezien de
beheersautoriteiten niet wettelijk verplicht waren om de evolutie van de projecten
te blijven volgen, stopten ze daar onmiddellijk mee na afloop van de wettelijke
duurzaamheidsperiode 173.

124 Als verdere illustratie van het gebrek aan aandacht voor dit probleem wordt

erop gewezen dat het Europees Parlement heeft opgemerkt dat er vanuit de
overheidssector slechts beperkte belangstelling is voor dit probleem en dat bijgevolg
alleen onvolledige gegevens beschikbaar zijn over de duurzaamheid van de resultaten
voor projecten die gecofinancierd zijn door het EFRO 174. Bovendien troffen we geen
evaluaties van de productieve-investeringsprogramma's aan waarin een specifieke
beoordeling van de duurzaamheid van de resultaten was opgenomen 175.
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Slotopmerkingen
125 Het is mogelijk dat de maatregelen van het cohesiebeleid niet alleen een

positieve invloed uitoefenen op de prestaties van de lidstaten en regio's waarin ze
worden uitgevoerd, en bovendien elders in de EU overloopeffecten teweegbrengen.
Om de positieve gevolgen van het beleid verder te doen toenemen, heeft de EU ernaar
gestreefd de prestatiegerichtheid van haar uitgaven in het kader van haar
cohesiebeleid te versterken. Bij de vele verschillende belanghebbenden bestaan er
soms uiteenlopende of zelfs tegenstrijdige standpunten over de manier waarop dit kan
worden verwezenlijkt.

126 Het algemene wetgevingskader van de EU en de specifieke voorschriften voor

het cohesiebeleid zijn gaandeweg geëvolueerd. Ze omvatten nu een aantal belangrijke
kenmerken die noodzakelijk zijn voor een doeltreffend prestatiebeheersysteem,
hoewel de voorgestelde wetgeving voor 2021-2027 in zekere zin minder aandacht
heeft voor prestaties. Deze algemene verbetering in het ontwerp ging echter niet altijd
gepaard met een betere beleidsuitvoering.

127 De door ons geïdentificeerde leidende beginselen bestrijken de gehele cyclus

van het beleidsbeheer, van strategische planning via uitvoering tot rapportage en
evaluatie. Boven die leidende beginselen staat het concept EU-meerwaarde, “de
waarde die een optreden van de Unie oplevert bovenop de waarde die anders door
maatregelen van de lidstaat alleen zou zijn gecreëerd”. We hebben in het verleden
gesteld dat uitgavenprogramma’s die geen EU-meerwaarde opleveren waarschijnlijk
nooit een doeltreffend en efficiënt gebruik van EU-belastinggeld vormen. Ook
constateerden we dat echte EU-meerwaarde vaak moeilijk vast te stellen was, vooral
wanneer er gedeeld beheer wordt toegepast, zoals het geval is voor het cohesiebeleid.

128 Om de gebieden aan te pakken die bijzondere aandacht vereisen, hebben we in
het verleden aanbevelingen geformuleerd in onze verslagen. Deze omvatten onder
meer:
o

de noodzaak van duidelijke EU-prioriteiten — met de bijbehorende streefcijfers —
waartoe de cohesie-uitgaven moeten bijdragen, om de strategische kaders te
stroomlijnen en te vereenvoudigen en zo te komen tot een coherente reeks
doelstellingen op hoog niveau die worden vertaald in operationele doelstellingen
(GP nr. 1);

o

bij herzieningen van programma's moet rekening worden gehouden met
prestatieoverwegingen, met inbegrip van betere resultaten (GP nr. 9).
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129 We hebben ook gewezen op het feit dat het wetgevingskader gereed moet zijn
wanneer de programmeringsperiode ingaat, aangezien vertragingen bij de uitvoering
negatieve gevolgen hebben voor de volgende fasen van de cyclus. Cumulatieve
vertragingen in de uitvoering, samen met overlappende subsidiabiliteitsperioden,
leiden de aandacht af van prestatieoverwegingen en vestigen deze meer op
bestedingen (zie GP nr. 7); bovendien beperken deze het gebruik dat van
prestatiegegevens kan worden gemaakt voor evaluaties of voor de strategische
planning (zie de GP's nrs. 12 en 13).
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Bijlage
Bijlage I Evolutie van de prestatiegerichtheid in de wetgeving betreffende het cohesiebeleid
De onderstaande tabel illustreert of, voor elk GP, de criteria waarop onze beoordelingen berusten in de relevante wetgeving betreffende het
cohesieprogramma aanwezig waren. We hebben de meeste criteria uitgebreid zodat ze meer details bevatten dan er in de analyse van elk GP
in de hoofdtekst zijn opgenomen. Om een volledig beeld te kunnen geven, hebben we alle programmaperioden sinds het cohesiebeleid inging
geanalyseerd.
19891993

19941999

20002006

20072013

Beginselen met betrekking tot strategische planning
1. De EU heeft een duidelijke en samenhangende visie geformuleerd over hetgeen ze wil bereiken met de cohesiebeleidsmiddelen. Voor die visie moet
verantwoordelijkheid worden genomen en zij moet worden uitgevoerd
Er bestaat een overkoepelende EU-brede strategie
De strategische doelstellingen van de EU zijn omgezet in doelstellingen voor het cohesiebeleid
2. Bij de toewijzing van middelen aan de lidstaten wordt rekening gehouden met de vastgestelde behoeften en de informatie over prestaties
Toewijzingsmethode vastgesteld in de wetgeving
Toewijzing op basis van bbp
Toewijzing op basis van behoeften op specifieke gebieden
Bij de toewijzing wordt rekening gehouden met informatie over prestaties in het verleden

Beginselen met betrekking tot programmering
3. Er bestaat een duidelijke interventielogica
Er bestaat een verplichte nationale strategie (bijv. een nationaal strategisch referentiekader,
partnerschapsovereenkomst)
Definitie van doelstellingen/prioriteiten op nationaal niveau
De gemeenschappelijke EU-brede strategie is omgezet in doelstellingen op nationaal niveau met streefcijfers
(belangrijkste verwachte resultaten)

20142020

20212027
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19891993
Identificatie en formulering van behoeften op nationaal niveau
Er bestaan verplichte programma's
Identificatie en formulering van behoeften op programmaniveau
Definitie van doelstellingen op programmaniveau
Definitie van acties om de doelstellingen op programmaniveau aan te pakken
Gestandaardiseerd programmamodel dat de interventielogica op geharmoniseerde wijze beschrijft
Uitsplitsing van financiële gegevens volgens interventiecodes op programmaniveau
4. De middelen zijn doelgericht
Er bestaan vereisten inzake thematische concentratie die alle lidstaten ertoe verplichten een bepaald bedrag
toe te wijzen aan de prioritaire gebieden van de EU
Er bestaan ex-antevoorwaarden/randvoorwaarden die ertoe bijdragen dat de middelen worden
geconcentreerd op doelgebieden/bepaalde begunstigden
5. Er bestaat een eenvoudig en samenhangend kader voor prestatiemeting
Outputindicatoren (programmaspecifiek)
Outputindicatoren (gezamenlijk voor EFRO/CF/ESF)
Resultaatindicatoren (programmaspecifiek)
Resultaatindicatoren (gezamenlijk voor EFRO/CF/ESF)
Verplichte opname vooraf (bij goedkeuring van programma) van output- en resultaatindicatoren in de
programma's
Referentiewaarden en streefcijfers voor output en resultaten, specifiek vereist door programmamodel
Mijlpalen vereist voor output (*voor 2014-2020 slechts beperkt tot prestatiekader)
Mijlpalen vereist voor resultaten (*voor 2014-2020 slechts beperkt tot prestatiekader)
Geharmoniseerde definitie van output- en resultaatindicatoren op het gebied van cohesie
6. Er bestaan mechanismen om prestaties te stimuleren
Er moet zijn voldaan aan bepaalde strategische/regelgevingsvoorwaarden voor het doeltreffende gebruik van
middelen (ex-antevoorwaarden/randvoorwaarden)
Verplichte prestatiereserve/tussentijdse evaluatie die rekening houdt met de prestaties op programmaniveau
Betaling van eindsaldo aan het programma gekoppeld aan de verwezenlijking van de streefcijfers (afsluiting)
Financiële correcties voor projecten, indien overeengekomen resultaten niet werden behaald (*uitsluitend
beperkt tot prestatiekader)

19941999

20002006

20072013

20142020

20212027
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Rechtstreekse prestatiebudgettering — betalingen nadat aan voorwaarden is voldaan en nadat resultaten
werden opgeleverd (optioneel)
Koppeling van uitbetaling van EU-middelen aan naleving van vereisten inzake economische governance
(Europees Semester)

Beginselen met betrekking tot uitvoering
7. De lidstaten besteden hun cohesiebeleidsmiddelen tijdig
Uiterste termijnen voor de indiening van nationale strategieën en programma's
Duidelijke tijdschema's voor aanwijzing (indien nodig)
Eenvoudiger aanwijzingsproces (doorrol van vorige systemen)
Er bestaan financiële voorschriften voor tijdige besteding alleen (N+2) of (N+3) regel
Uiterste termijnen voor de indiening van afsluitingsdocumenten (14 of 15 maanden na de
subsidiabiliteitsperiode)
Uiterste termijn voor de Commissie om de beoordeling van de afsluiting af te ronden en het eindsaldo te
betalen
Opname van modellen voor programmeringsdocumenten vooraf in GB-verordening
Vereisten ter waarborging van de tijdige uitvoering van projecten
8. Er bestaat een prestatiegerichte aanpak bij de selectie en uitvoering van projecten
Vereiste dat de lidstaten criteria voor de selectie van projecten vaststellen en toepassen
Vereiste dat de lidstaten aan potentiële begunstigden informatie verstrekken over de
financieringsmogelijkheden en selectieprocedures
Vereiste dat de lidstaten ervoor zorgen dat de selectiecriteria bijdragen tot de doelstellingen en resultaten van
de geselecteerde projecten
Er zijn aanvullende kwaliteitseisen betreffende de selectiecriteria (kosteneffectiviteit, naleving van de
randvoorwaarden)
Selectiecriteria vereisen de identificatie van ten minste één resultaatindicator die overeenstemt met de
programmadoelstellingen
Vereiste dat de lidstaat de te selecteren projecten prioriteren
De Commissie kan opmerkingen maken over de selectiecriteria; de lidstaten moeten follow-up geven aan deze
opmerkingen
Verplichte opname van prestatie-indicatoren in subsidieovereenkomsten

19891993

19941999

20002006

20072013

20142020

20212027

57

Verplichting dat gefinancierde projecten op de meest kosteneffectieve manier worden uitgevoerd (toepassing
van wet op de overheidsopdrachten)
Verplichting dat gefinancierde projecten op de meest kosteneffectieve manier worden uitgevoerd (kostenbatenanalyse, financieringstekort)
9. Bij herzieningen van programma's wordt geput uit prestatieoverwegingen, met inbegrip van resultaten
Wijzigingen aan programma's alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld sociaaleconomische omstandigheden, uitvoeringsproblemen)
Verplichte beoordeling van impact van wijzigingen voor de doelstellingen (voor de lidstaten en voor de
Commissie) en noodzakelijke rechtvaardiging nodig voor voorgestelde wijzigingen aan programma's
Verplichte beoordeling van gevolgen van wijzigingen voor indicatoren in prestatiekader
Voor alle herziene programma's is goedkeuring van de Commissie nodig

Beginselen met betrekking tot monitoring en verslaglegging
10. Monitoringsystemen waarborgen tijdige, hoogwaardige prestatiegegevens
Vereiste dat de lidstaten een systeem opzetten voor het vastleggen en opslaan van monitoringgegevens in
gecomputeriseerde vorm
Vereiste dat de lidstaten de regelingen voor gegevensverzameling en -verwerking beschrijven in hun
programmeringsdocumenten (ex-antevoorwaarde nr. 7)
De werking van het systeem wordt in een vroeg stadium van uitvoering gecontroleerd door de onafhankelijke
auditautoriteit
Verplichte uitwisseling van informatie tussen begunstigden en autoriteiten via elektronische middelen (ecohesie)
Vereiste dat de lidstaten gegevens elektronisch en in gestructureerde vorm doorgeven via het IT-systeem van
de Commissie
In hun beheersverklaringen bevestigen de beheersautoriteiten de betrouwbaarheid van de prestatiegegevens
aan de Commissie
In hun auditadviezen bevestigen de auditautoriteiten de beoordeling van de beheersautoriteiten inzake de
betrouwbaarheid van de prestatiegegevens
Het toezichtcomité onderzoekt en bevestigt de hoogwaardige gegevens die door de beheersautoriteiten aan
de Commissie zijn doorgestuurd
De rol van de Commissie bij het gegevensonderzoek wordt uiteengezet in de verordening
Gemeenschappelijke bepalingen
De Commissie kan de betalingen opschorten als de kwaliteit en betrouwbaarheid van het toezichtsysteem of
de gegevens over gemeenschappelijke en specifieke indicatoren ernstige tekortkomingen vertonen
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19891993

19941999

20002006

11. Er bestaat een duidelijke verantwoordingsplicht voor prestaties
Vereiste dat de lidstaten gegevens over de prestaties van programma's voor alle fondsen doorsturen naar de
Commissie
Verplichte jaarlijkse uitvoeringsverslagen door de lidstaten
Strategische verslagen vereist van de Commissie
Prestatiegegevens zijn onmiddellijk en openbaar online toegankelijk
De Commissie dient de outputs en resultaten die bij de afsluiting van het programma zijn verwezenlijkt
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Horizontaal beginsel
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Wanneer ze projecten selecteren, moeten de beheersautoriteiten onderzoeken of de begunstigden
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De lidstaten moeten onderzoeken of de begunstigden voldoende middelen hebben om de werkings- en
onderhoudskosten te betalen
Grote projecten (> 50 miljoen EUR) moeten vergezeld gaan van de kosten-batenanalyse waarin de financiële
haalbaarheid van projecten wordt nagegaan
De begunstigden zijn verplicht de projecten (projecten/productieve investeringen en infrastructuur)
gedurende ten minste vijf jaar te handhaven
Ex-antevoorwaarden of randvoorwaarden vereisen een strategisch kader dat de duurzaamheid van de
investeringen waarborgt
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aan de begunstigde.
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verslag nr. 8/2018, paragraaf 96.
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verslag nr. 7/2014, paragraaf 84.
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verslag nr. 8/2018, paragrafen 11 en 68.
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verslag nr. 08/2018, paragrafen 26, 74 en 76.
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studie "Aspect of durability in the assessment of effectiveness of support for
businesses under Structural and Cohesion Funds", EP, 2013, blz. 8 en 67.
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verslag nr. 8/2018, paragraaf 76.

ERK-team
Dit briefingdocument over het leveren van prestaties in het cohesiebeleid werd
vastgesteld door controlekamer II “Investeringen ten behoeve van cohesie, groei en
inclusie”, die onder leiding staat van ERK-lid Iliana Ivanova. De taak werd geleid door
ERK-lid Iliana Ivanova, ondersteund door Mihail Stefanov, kabinetschef en James
Verity, kabinetsattaché; Emmanuel Rauch, hoofdmanager; Florence Fornaroli,
taakleider; Bernard Witkos, Nils Odins en Zhivka Kalaydzhieva.

Van links naar rechts: Mihail Stefanov, Florence Fornaroli, James Verity, Iliana Ivanova,
Nils Odins, Zhivka Kalaydzhieva, Bernard Witkos.
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