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Eenvoudigere, flexibelere regels voorgesteld voor cohesiefondsen
na 2020, maar aanvullende waarborgen zijn nodig, waarschuwen
EU-controleurs
Volgens een advies dat vandaag werd gepubliceerd door de Europese Rekenkamer zijn de nieuwe plannen
voor de besteding van EU-cohesiefondsen eenvoudiger en flexibeler. Desalniettemin doen de controleurs een
aantal suggesties om ervoor te zorgen dat de uitgaven van de lidstaten een reëel effect hebben en voldoen
aan de regelgeving.
De voorgestelde verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening) voor 2021-2027
betreft zeven fondsen voor investeringen in regionale ontwikkeling en werkgelegenheid, veiligheid en
grensbewaking, en maatregelen ter ondersteuning van migranten in de EU-lidstaten. Samen zouden deze
fondsen goed kunnen zijn voor circa 360 miljard EUR, tot wel een derde van de totale EU-begroting voor de
periode 2021-2027. In de verordening worden gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen uiteengezet, wordt de
toewijzing van middelen tussen lidstaten vastgelegd en worden regels voor de programmering en handhaving
van het beleid verstrekt.
“In het algemeen blijkt uit onze beoordeling dat met het voorstel van de Europese Commissie de tekst is
vereenvoudigd, maar hij is nog niet genoeg gericht op kostenefficiëntie en de regelingen voor verantwoording
zijn ten dele aanzienlijk afgezwakt”, aldus Iliana Ivanova, het lid van de Europese Rekenkamer dat
verantwoordelijk is voor het advies. “We doen 58 voorstellen aan de wetgevers en de Commissie en indien die
voorstellen worden overgenomen, kunnen zij leiden tot een doeltreffender en doelmatiger cohesiebeleid”.
In hun advies juichen de controleurs de aanhoudende inspanningen van de Europese Commissie voor
vereenvoudiging toe en indien die inspanningen naar behoren worden uitgevoerd, hebben ze het potentieel de
administratieve lasten te verlichten en de aandacht te verleggen van input naar resultaten. Een aantal
bepalingen zijn echter onvoldoende duidelijk, wat volgens de controleurs waarschijnlijk zal leiden tot
verschillende interpretaties en de rechtszekerheid negatief zal beïnvloeden. De controleurs waarschuwen dat
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vereenvoudiging niet mag leiden tot grotere risico’s voor de naleving van de voorschriften of een optimaal
gebruik van de beperkte EU-middelen die beschikbaar zijn, mag verhinderen.
In het document wordt ook opgemerkt dat de Commissie vijf beleidsdoelstellingen op hoog niveau voorstelt in
plaats van uitgaven te koppelen aan een EU-brede strategie. Deze doelstellingen zijn echter niet bedoeld om
omgezet te worden in meetbare resultaten of streefdoelen op EU-niveau. Bijgevolg kan de voorgestelde
hervorming nog minder prestatiegericht blijken dan in de periode 2014-2020, aldus de controleurs.
De controleurs benadrukken dat de voorgestelde verordening extra verantwoordelijkheid voor het beheer en de
controle van EU-fondsen verlegt naar de lidstaten. De controleurs waarschuwen dat door de beperking, of zelfs
afschaffing, van het toezicht door de Commissie op de besteding van EU-middelen door de lidstaten de geboekte
vooruitgang van de afgelopen jaren om het niveau van de onregelmatige en ondoeltreffende uitgaven te
verminderen, in het gedrang zou kunnen komen.

Noot voor de redactie
Op 29 mei 2018 publiceerde de Commissie haar voorstel voor een verordening houdende gemeenschappelijke
bepalingen (GB-verordening) voor zeven EU-fondsen voor de volgende programmeringsperiode, 2021-2027.
Deze zeven fondsen zijn het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds
Plus (ESF+), het Cohesiefonds (CF), het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV), het Fonds voor
asiel en migratie (AMF), het Fonds voor interne veiligheid (ISF) en het instrument voor grensbeheer en visa
(BMVI). De Commissie en de lidstaten delen de verantwoordelijkheid voor het beheer van deze fondsen.
De Europese Rekenkamer draagt bij tot het verbeteren van de financiële governance van de EU door het
publiceren van adviezen over voorstellen voor nieuwe of gewijzigde wetgeving met financiële impact. Deze
adviezen verschaffen een onafhankelijke beoordeling van de wetgevingsvoorstellen door de extern controleur
van de EU.
De rechtsgrondslag van het voorstel van de Commissie houdt in dat raadpleging van de ERK verplicht is.
Het Europees Parlement en de Raad – de medewetgevers van de EU – zullen de uiteindelijke wetgeving voor de
GB-verordening moeten vaststellen. Zij kunnen aan de hand van dit advies wijzigingen van het voorstel van de
Commissie voorstellen.
Op 7 november zal de ERK een advies over de voorgestelde hervorming van het GLB na 2020 publiceren.
ERK-advies nr. 6/2018 over het voorstel van de Commissie van 29 mei 2018 betreffende de verordening
houdende gemeenschappelijke bepalingen is momenteel in het Engels beschikbaar op de website van de ERK
eca.europa.eu; andere talen volgen te zijner tijd.
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