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EU-controleurs werpen licht op toewijzing van Europese begroting 
voor cohesiebeleid na 2020  

In een nieuwe snelle evaluatie van de Europese Rekenkamer, die vandaag werd gepubliceerd, 
wordt het proces onder de loep genomen waarin wordt bepaald hoeveel cohesiefinanciering 
beschikbaar is voor de EU-landen in het kader van het volgende zevenjarige uitgavenplan. 

“Dit jaar is van cruciaal belang voor de volgende zevenjarenbegroting van de Europese Unie. Het 
is van het grootste belang dat alle belanghebbenden geïnformeerde beslissingen nemen, zodat 
met het cohesiebeleid nog meer resultaten worden geboekt met een kleinere begroting”, aldus 
Iliana Ivanova, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de evaluatie. 
“In deze context wordt het ingewikkelde proces voor het toewijzen van cohesiebeleidsfinancering 
aan de lidstaten in onze evaluatie op begrijpelijke wijze uitgelegd. We hopen dat dit zal helpen om 
een constructieve bespreking hiervan te bevorderen.” 

In de snelle evaluatie wordt beschreven hoe de EU de middelen voor haar cohesiebeleid — dat 
bedoeld is om de kloof tussen rijke en arme Europese regio’s te dichten — aan afzonderlijke 
lidstaten en regio’s toewijst. In het document worden de bedragen die voor de periode 
2021-2027 worden voorgesteld, vergeleken met de bedragen voor de voorgaande periode 
(2014-2020). Het bevat ook voorbeelden van de werking van de berekeningen die in het kader 
van het proces worden uitgevoerd. 

De Europese Commissie heeft voor de periode 2021-2027 een EU-begroting voorgesteld van 
1 279 miljard EUR, waarvan 373 miljard EUR bestemd zou zijn voor cohesie-uitgaven, 10 % 
minder dan in de voorgaande periode. Het proces is in grote lijnen hetzelfde als in voorgaande 
perioden; hoewel de Commissie transparanter was dan in het verleden, blijft het proces relatief 
ingewikkeld. 

Hoeveel er van de totale zevenjarige EU-begroting voor cohesiebeleid moet worden bestemd, is 
in wezen een politiek besluit. In de volgende fase wijst de Commissie de middelen van het 
cohesiebeleid — uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds 
Plus en het Cohesiefonds — toe aan de lidstaten en regio’s aan de hand van een reeks 
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methodologische processen. De meeste financiering wordt toegewezen aan landen en regio’s op 
basis van hun relatieve welvaart.  

Middelen kunnen ook landen en regio’s ten goede komen op basis van sociaaleconomische en 
milieufactoren, zoals het jeugdwerkloosheidspercentage of het genoten opleidingsniveau in die 
landen/regio’s. Voor het eerst wordt ook rekening gehouden met migratie en 
broeikasgasemissies, maar het effect is beperkt, aldus de controleurs. 

De voorgestelde niveaus van cohesiefinanciering voor 2021-2027 voor individuele landen zijn ook 
veranderd, omdat veel regio’s en sommige landen rijker of armer zijn geworden dan in de 
voorgaande periode. De maximale cohesiefinanciering die een land kan ontvangen is echter 8 % 
meer dan in de periode 2014-2020, en het minimum 24 % minder. Deze maxima en vangnetten 
zorgen ervoor dat het aan een land toegewezen bedrag niet te veel uiteenloopt tussen de ene 
zevenjarige periode en de volgende.  

De voorstellen van de Commissie voor de volgende programmeringsperiode omvatten, voor het 
eerst, bedragen per lidstaat. Volgens deze voorstellen zouden zeven landen meer 
cohesiefinancering ontvangen, zes evenveel en veertien landen minder. Evenals in voorgaande 
perioden is driekwart van alle middelen toegewezen aan armere, minder ontwikkelde regio’s. De 
in eerste instantie toegewezen bedragen kunnen nog veranderen naar aanleiding van de 
daaropvolgende onderhandelingen waarbij de EU-instellingen en lidstaten zijn betrokken. 

Noot voor de redactie 

Naar verwachting nemen het Europees Parlement en de Raad de komende twaalf maanden een 
besluit over de voorgestelde bedragen aan cohesiefinancering per lidstaat.  

In deze evaluatie is geen rekening gehouden met de brexit. 

De snelle evaluatie van de ERK “Toewijzing van middelen van het cohesiebeleid aan de lidstaten 
voor 2021-2027” is in 23 EU-talen beschikbaar op haar website (eca.europa.eu). 

 


