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Cohesiebeleid: nadruk nog altijd op output in plaats van
op resultaten, aldus EU-controleurs
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer wordt in projectselectieprocedures van
het cohesiebeleid nog steeds de nadruk gelegd op output en uitgaven in plaats van op resultaten,
ondanks het al lang bestaande voornemen om zaken te verbeteren. Bovendien maken
tekortkomingen in monitoring het volgens de controleurs moeilijk om te beoordelen in hoeverre de
EU-middelen hebben bijgedragen tot de doelstellingen van de EU en de lidstaten.
In de periode 2014-2020 heeft de EU in het kader van haar cohesiebeleid bijna 350 miljard EUR
toegewezen om de werkgelegenheid te stimuleren en het concurrentievermogen van
ondernemingen, de economische groei, duurzame ontwikkeling en de verbetering van de
levenskwaliteit in de lidstaten te ondersteunen. In vorige verslagen waren de controleurs ingenomen
met de maatregelen van de Europese Commissie die erop waren gericht de resultaatgerichtheid te
vergroten. Ze hebben echter ook ernstige tekortkomingen vastgesteld in de doeltreffendheid en
monitoring van de maatregelen. Voor dit verslag onderzochten ze projecten van zeven programma’s
die in vier lidstaten worden uitgevoerd: de Tsjechische Republiek, Frankrijk, Italië en Finland.
“Hoewel de opzet van de cohesiebeleidsprogramma’s nu resultaatgerichter is, met een sterkere
interventielogica en een uitgebreide reeks indicatoren, stellen we over het algemeen vast dat de
selectie van projecten nog niet voldoende resultaatgericht is en dat de monitoring voornamelijk
outputgericht blijft ”, aldus Ladislav Balko, het lid van de Europese Rekenkamer dat
verantwoordelijk is voor dit verslag.
Potentiële begunstigden werden goed geïnformeerd en voorzien van passende ondersteuning om
toegang te krijgen tot EU-middelen, aldus de controleurs. De procedures die zij onderzochten, waren
ontworpen om de selectie van projecten te bevorderen die relevant waren voor de doelstellingen van
de programmadoelstellingen, maar de selectiecriteria vereisten zelden dat aanvragers
gekwantificeerde resultaatindicatoren op projectniveau vaststelden. Hierdoor is het moeilijk om te
beoordelen of de beoogde resultaten van projecten worden behaald. Bovendien werden de meeste
projecten geselecteerd op basis van het beginsel “wie het eerst komt, het eerst maalt” in plaats van
een score te krijgen toegekend en te worden vergeleken met elkaar. Als gevolg daarvan bestaat er
geen zekerheid dat de beste projecten werden gefinancierd.
De controleurs stelden vast dat monitoringsystemen slechts in een later stadium operationeel waren
geworden, voornamelijk vanwege vertragingen bij het vaststellen van het wetgevingskader op EUDit persbericht wil slechts de kernboodschap weergeven van het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer.
Het volledige verslag is beschikbaar op www.eca.europa.eu.
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niveau. Er blijven tekortkomingen bestaan in bepaalde IT-systemen die worden gebruikt, wat de
betrouwbaarheid van de verzamelde monitoringgegevens op het spel zet. Monitoringsgegevens zijn
nog steeds vooral gericht op output: de verslaglegging van de Commissie geeft naast de uitgaven de
vooruitgang op het gebied van output weer, maar er is slechts beperkte informatie beschikbaar over
de werkelijk behaalde resultaten.
In 2019 zal de Commissie de resultaten van de programma’s onderzoeken met het oog op de
vrijmaking van de prestatiereserve, een bedrag dat aan het begin van de periode voor elk programma
opzij werd gezet. Bij deze evaluatie wordt gebruikgemaakt van de gegevens die worden voortgebracht
door deze monitoringsystemen. De controleurs waarschuwen dat de Commissie moeilijkheden kan
ondervinden bij het verrichten van een zinvolle evaluatie wanneer de monitoringsystemen niet naar
behoren werken.
De controleurs doen de volgende aanbevelingen:
•
lidstaten moeten projectaanvragen vergelijken, begunstigden verplichten voor elk project ten
minste één echte resultaatindicator vast te stellen en de aanvragen aan de hand van de verwachte
resultaten en de indicatoren beoordelen;
•
de Commissie moet gemeenschappelijke resultaatindicatoren vaststellen voor het Europees
Fonds voor regionale ontwikkeling en haar verslaglegging over prestaties verbeteren;
•
de Commissie moet ervoor zorgen dat er in 2019 een zinvolle evaluatie van prestaties
plaatsvindt.

Noot voor de redactie
Ongeveer een derde van de EU-begroting is bestemd voor het cohesiebeleid. In lopende prijzen
bedroegen deze middelen ongeveer 230 miljard EUR in de programmeringsperiode 2000-2006,
346,5 miljard EUR in de periode 2007-2013 en 349,4 miljard EUR in de periode 2014-2020.
Het cohesiebeleid wordt uitgevoerd via het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het
Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds. De fondsen worden ten uitvoer gelegd via operationele
programma’s, waarin de investeringsprioriteiten en specifieke doelstellingen uiteen worden gezet.
Hierin wordt ook beschreven hoe de middelen zullen worden gebruikt om projecten te financieren.
De programma’s worden uitgevoerd door de lidstaten en hun regio’s, die projecten selecteren,
monitoren en evalueren.
De ERK presenteert haar speciale verslagen aan het Europees Parlement en de Raad van de EU,
alsmede aan andere geïnteresseerde partijen zoals nationale parlementen, belanghebbenden uit het
bedrijfsleven en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De overgrote meerderheid
van de aanbevelingen die we doen in onze verslagen wordt in de praktijk omgezet. Dit hoge niveau
van acceptatie onderstreept het voordeel van ons werk voor burgers van de EU.
Speciaal verslag nr. 21/2018 “Selectie en monitoring van EFRO- en ESF-projecten zijn in de
periode 2014-2020 nog steeds hoofdzakelijk outputgerichtˮ is in 23 EU-talen beschikbaar op de
website van de ERK (www.eca.europa.eu).
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