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De gerichtheid op prestaties bij EU-cohesieuitgaven moet worden versterkt, aldus
controleurs
Volgens een nieuw briefingdocument van de Europese Rekenkamer zijn er meer inspanningen
nodig om doeltreffendheid en doelmatigheid te integreren in het EU-cohesiebeleid. Stappen in
de richting van dit doel bij het ontwerp van wetgeving gingen niet altijd gepaard met
doeltreffende maatregelen ter plaatse, aldus de controleurs. Ze stellen een aantal gebieden
vast waar ruimte voor verbetering is, van strategische planning en beleidsuitvoering tot
monitoring en evaluatie. Ze waarschuwen ook dat, hoewel meer vereenvoudiging een aantal
voordelen oplevert, hierdoor de prestatiegerichtheid bij EU-cohesie-uitgaven kan afnemen in
de programmeringsperiode 2021-2027.
Ongeveer een derde van de jaarlijkse EU-begroting van 140 miljard EUR is bestemd voor het
cohesiebeleid. Volgens de Europese Commissie is het een van de hoekstenen van de
programmeringsperiode 2014-2020 om ervoor te zorgen dat cohesie-uitgaven prestatiegericht
zijn. Dit is ook een van de belangrijkste doelstellingen waarop de wetgevingsvoorstellen van de
Commissie voor de periode 2021-2027 berusten.
“Centraal in onze evaluatie staan 14 leidende beginselen die gebaseerd zijn op onze uitgebreide
controlewerkzaamheden door de jaren heen. Volgens ons zijn deze cruciaal om ervoor te zorgen
dat het EU-cohesiebeleid prestatiegericht is”, aldus Iliana Ivanova, het lid van de Europese
Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het briefingdocument. “Hoewel er sprake was van
positieve ontwikkelingen in het wetgevingskader, kan een aantal gebieden, zoals strategische
planning, beleidsuitvoering en het waarborgen van de duurzaamheid, worden verbeterd.”
In dit briefingdocument wordt bekeken hoe de inspanningen van de EU om cohesie-uitgaven
prestatiegerichter te maken, zich hebben ontwikkeld. Over het algemeen zijn de controleurs
Dit persbericht wil slechts de kernboodschap weergeven van het briefingdocument van de Europese Rekenkamer.
Het volledige document is terug te vinden op www.eca.europa.eu.
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ingenomen met de in recente jaren geboekte vooruitgang. In het bijzonder heeft de Commissie
stappen ondernomen om belangrijke ontwerpkenmerken op te nemen, zoals een definitie van
goede prestaties en de nodige voorwaarden om ze te verwezenlijken, de manier waarop
prestaties worden gemeten en beoordeeld en waarop er verslag over wordt uitgebracht. Deze
zijn echter niet altijd omgezet in een doeltreffende uitvoering ter plaatse.
Bovendien prezen de controleurs, wat betreft de voorstellen van de Commissie voor de volgende
programmeringsperiode (2021-2027), de manier waarop de EU-middelen zo worden gericht dat
ze de meeste impact kunnen hebben, evenals de geleverde inspanningen om het kader voor
prestatiemeting te versterken. Ze wijzen echter ook op het ontbreken van een EU-brede strategie
als vervolg op de Europa 2020-strategie en op het risico dat bij herzieningen van programma's
prestatieoverwegingen geen rol spelen.
Tot slot benadrukken de controleurs dat het belangrijk is dat het wetgevingskader tijdig wordt
vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad. Cumulatieve vertragingen in de uitvoering,
samen met overlappende subsidiabiliteitsperioden, leiden vaak de aandacht van de lidstaten af
van prestatieoverwegingen en vestigen deze meer op het snel besteden van EU-middelen, zodat
die niet verloren gaan.

Noot voor de redactie
Het cohesiebeleid van de EU heeft ten doel de verschillen tussen de regio's van de EU te
verkleinen om te komen tot een evenwichtige economische, sociale en territoriale ontwikkeling.
In het kader van dit beleid wordt ongeveer 350 miljard EUR uitgegeven, ofwel een derde van de
EU-begroting voor 2014-2020.
Een briefingdocument is een beschrijvend en analytisch document met betrekking tot een
beleidsterrein. Het bevat geen nieuwe controlebevindingen. Overeenkomstig haar
verantwoordelijkheid om verslag uit te brengen over goed financieel beheer heeft de ERK een
aanzienlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling in de richting van het leveren van prestaties.
De analyse in dit document is gebaseerd op uitvoerige controlewerkzaamheden op het gebied
van cohesie in het afgelopen decennium (69 verslagen), aangevuld met evaluaties afkomstig uit
andere bronnen.
Het briefingdocument van de ERK over het leveren van prestaties in het cohesiebeleid is
beschikbaar op de ERK-website (eca.europa.eu) in 23 EU-talen.
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