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Met middelen voor plattelandsontwikkeling “zou veel 
meer kunnen worden bereikt”, aldus EU-controleurs 
De kosteneffectiviteit van door de EU gefinancierde projecten ter verbetering van 
plattelandsgebieden door het aanleggen van wegen, waterleidingnetten, scholen en andere 
voorzieningen, is beperkt volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer. Hoewel 
sommige van deze projecten voor plattelandsontwikkeling een positieve bijdrage hebben 
geleverd aan plattelandsgebieden, stellen de controleurs dat er “aanzienlijk meer” met de 
beschikbare middelen zou kunnen worden bereikt. 

Tussen 2007 en 2013 werd er via programma’s voor plattelandsontwikkeling 13 miljard euro aan 
EU-middelen toegewezen aan plattelandsontwikkeling. Met inbegrip van de nationale uitgaven 
liep het totaalbedrag op tot bijna 19 miljard euro. Het doel ervan was de economische groei te 
stimuleren, plattelandsgebieden aantrekkelijker te maken en de verbindingen van deze gebieden 
met belangrijke infrastructuur te verbeteren. Dergelijke investeringen worden eveneens 
ondersteund uit verscheidene andere financieringsbronnen die op EU-, nationaal, regionaal en 
lokaal niveau beschikbaar zijn. 

In het kader van het verslag onderzochten de controleurs of de Europese Commissie en de 
lidstaten kosteneffectiviteit hadden bereikt met de door hen gefinancierde maatregelen. Er 
werden vijf lidstaten bezocht: Duitsland, Spanje, Italië, Polen en Roemenië. Hoewel sommige van 
de infrastructuurprojecten een positieve bijdrage hebben geleverd aan plattelandsgebieden, 
constateerden de controleurs dat de lidstaten en de Commissie, die onder gedeeld beheer 
handelden, slechts beperkte kosteneffectiviteit hadden bereikt. 

“De Europese Commissie en de lidstaten delen de verantwoordelijkheid voor een enorm aantal 
infrastructuurprojecten in plattelandsgebieden”, aldus Nikolaos Milionis, het voor dit verslag 
verantwoordelijke lid van de Europese Rekenkamer. “Er kon veel meer worden bereikt als ze 
effectiever zouden samenwerken.”  

De lidstaten onderbouwden het gebruik van EU-middelen voor plattelandsontwikkeling niet altijd 
duidelijk en richtten zich op het voorkomen van dubbele financiering in plaats van op het 
bereiken van doeltreffende coördinatie met andere middelen. Het risico dat projecten ook 
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zonder geld van de EU doorgang hadden gevonden, werd niet doeltreffend beheerd, hoewel er 
enkele goede praktijken werden vastgesteld. De selectieprocedures zorgden er niet altijd voor 
dat de financiering op de meest kosteneffectieve en duurzame projecten werd gericht, terwijl 
lange vertragingen in administratieve procedures de doelmatigheid en doeltreffendheid van de 
maatregelen beperkte.  

Vaak was er geen betrouwbare informatie beschikbaar over hetgeen er was bereikt; dit maakte 
het moeilijk om de richting van het toekomstige beleid te bepalen en de begroting op basis van 
resultaten te beheren. 

Sinds 2012 hanteert de Commissie een proactievere en meer gecoördineerde aanpak, volgens de 
controleurs. Indien deze naar behoren wordt uitgevoerd, zou dit moeten leiden tot een beter 
financieel beheer in de periode 2014-2020. Ze waarschuwen echter dat er waarschijnlijk 
tekortkomingen zullen blijven bestaan met betrekking tot de coördinatie van middelen en 
prestatie-informatie. 

De controleurs doen de volgende aanbevelingen: 

De lidstaten moeten komen tot een meer gecoördineerde aanpak van de steun voor 
plattelandsontwikkeling, waarin behoeften en financieringskloven worden gekwantificeerd en 
het gebruik van maatregelen voor plattelandsontwikkeling wordt onderbouwd met duidelijke, 
specifieke doelstellingen voor projecten. De lidstaten moeten er ook voor zorgen dat de meest 
kosteneffectieve projecten worden geselecteerd, rekening houden met de gebruiksduur van de 
investeringen bij het vaststellen van vereisten op het gebied van duurzaamheid, en een redelijk 
tijdschema in acht nemen voor de goedkeuring van projecten en het verrichten van betalingen. 

De Commissie moet voortbouwen op de eerste stappen die zijn gezet om te zorgen voor 
doeltreffende coördinatie, en beoordelen of de verschillende EU-middelen die zullen worden 
gebruikt voor infrastructuurinvesteringen elkaar aanvullen. 

Om de uitgaven op basis van resultaten te beheren moeten de Commissie en de lidstaten tijdige, 
relevante en betrouwbare gegevens verzamelen. 

 

Speciaal verslag nr. 25/2015 “EU-steun voor plattelandsinfrastructuur: potentieel om aanzienlijk 
grotere kosteneffectiviteit te bereiken” is beschikbaar in 23-EU-talen. 

 


