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Controleteam
In de speciale verslagen van de ERK worden de resultaten van haar controles van EU-beleid en programma’s of beheersthema’s met betrekking tot specifieke begrotingsterreinen uiteengezet. Bij
haar selectie en opzet van deze controletaken zorgt de ERK ervoor dat deze een maximale impact
hebben door rekening te houden met de risico’s voor de doelmatigheid of de naleving, de omvang van
de betrokken inkomsten of uitgaven, de verwachte ontwikkelingen en de politieke en publieke
belangstelling.
Deze doelmatigheidscontrole werd verricht door controlekamer II, die onder leiding staat van ERK-lid
Iliana Ivanova en gespecialiseerd is in het uitgaventerrein investeringen ten behoeve van cohesie, groei
en inclusie. De controle werd geleid door ERK-lid Ladislav Balko, ondersteund door kabinetschef
Branislav Urbanič, hoofdmanager Niels-Erik Brokopp, taakleider Bernard Witkos, en controleurs
Simon Denett, Marija Grguric, Sara Pimentel, Ana Popescu en Anne Poulsen.

Van links naar rechts: Sara Pimentel, Branislav Urbanič, Ladislav Balko, Niels-Erik Brokopp,
Marija Grguric, Simon Dennett, Bernard Witkos.
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WOORDENLIJST EN AFKORTINGEN
Belangrijke uitvoeringsfasen (KIS, Key Implementation Steps) betreffen specifieke
tussenfasen in de uitvoering van activiteiten die noodzakelijk zijn om de streefdoelen die
voor een investeringsprioriteit voor 2023 zijn vastgesteld, te halen. Ze kunnen uitsluitend
worden gebruikt ten behoeve van het prestatiekader en kunnen verschillende fasen van de
uitvoering betreffen die nodig zijn om output te kunnen leveren, bijvoorbeeld de selectie
van projecten of de goedkeuring van grote projecten.
De Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) omvatten vijf afzonderlijke
fondsen die de uitvoering van de strategie van de Unie voor slimme, duurzame en inclusieve
groei alsmede fondsspecifieke taken ondersteunen en beschikken over beleidskaders die
voor de zevenjarige begrotingsperiode van het MFK zijn vastgesteld. De fondsen omvatten:
het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF),
het Cohesiefonds (CF), het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en
het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV).
Bij de evaluatie van de prestaties wordt aan de hand van de informatie en de beoordelingen
in het in 2019 door de lidstaten ingediende jaarverslag over de uitvoering nagegaan of de
mijlpalen van de programma’s op het niveau van de prioriteiten zijn bereikt.
Ex-antevoorwaarden zijn voorwaarden die gebaseerd zijn op vooraf gedefinieerde, in de GBverordening vastgelegde criteria die als noodzakelijk worden beschouwd voor de
doeltreffende en doelmatige besteding van EU-middelen voor alle ESI-fondsen. Bij de
opstelling van operationele programma's voor het EFRO, CF en ESF voor de
programmeringsperiode 2014-2020 moeten de lidstaten beoordelen of er aan deze
voorwaarden werd voldaan. Als niet aan de voorwaarden was voldaan, moesten er
actieplannen worden opgesteld om ervoor te zorgen dat er uiterlijk op 31 december 2016
aan was voldaan.
Impact betreft de sociaal-economische gevolgen op langere termijn die na verloop van tijd,
na afronding van een maatregel, kunnen worden waargenomen en die van invloed zijn op de
directe begunstigden van de actie of andere indirecte begunstigden (bijv. daling van het
werkloosheidsniveau, verbetering van de waterkwaliteit, enz.).
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Inputs zijn de financiële, personele, materiële, organisatorische en regulerende middelen die
nodig zijn voor de uitvoering van beleid, een programma of een project.
Investeringsprioriteit is een gebied waaraan de Europese Unie prioritair bijdraagt, dat op
het niveau van de Unie is vastgesteld en verband houdt met een specifieke thematische
doelstelling voor het EFRO, CF en ESF.
Landspecifieke aanbevelingen (LSA’s) zijn aanbevelingen van de Raad aan de lidstaten in
verband met structurele uitdagingen die moeten worden aangepakt door middel van
meerjarige investeringen die rechtstreeks onder het toepassingsgebied van de ESI-fondsen
vallen, zoals uiteengezet in de fondsspecifieke verordeningen. Ze zijn gebaseerd op de
analyse door de Commissie van de plannen van de EU-lidstaten betreffende macroeconomische, structurele en begrotingshervormingen en betreffen de periode van de
volgende 12-18 maanden. Ze worden vastgesteld door de Raad overeenkomstig de
artikelen 121, lid 2, en 148, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie (VWEU).
Mijlpalen zijn tussentijdse streefdoelen die rechtstreeks verband houden met de
verwezenlijking van de specifieke doelstelling voor een investeringsprioriteit. Ze dienen
uiterlijk 31 december 2018 te zijn bereikt en zullen in 2019 worden beoordeeld.
In een operationeel programma (OP) worden de prioriteiten en specifieke doelstellingen
van een regio uiteengezet en de wijze waarop de financiering (EU-cofinanciering en
nationale overheids- en particuliere cofinanciering) uit de ESI-fondsen gedurende een
bepaalde periode (momenteel zeven jaar) zal worden gebruikt om projecten te financieren.
Deze projecten moeten bijdragen tot de verwezenlijking van een aantal doelstellingen op
het niveau van de prioritaire assen van het OP. Een OP wordt opgesteld door de lidstaat en
moet door de Commissie worden goedgekeurd voordat er betalingen uit de EU-begroting
kunnen worden verricht. OP's kunnen tijdens de looptijd enkel worden gewijzigd indien
beide partijen daarmee instemmen.
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Output wordt gerealiseerd of bereikt met de aan een maatregel toegewezen middelen (bijv.
opleidingscursussen voor jonge werklozen, het aantal afvalwaterbehandelingsinstallaties of
het aantal kilometers aangelegde weg).
Partnerschapsovereenkomsten (PO’s) zijn overeenkomsten voor de
programmeringsperiode 2014-2020 die worden gesloten tussen de Europese Commissie en
elke lidstaat. Hierin worden de plannen van de nationale autoriteiten beschreven voor het
gebruik van middelen uit de Europese structuur- en investeringsfondsen en worden voor elk
land de strategische doelen en prioriteiten voor investeringen omschreven, waarmee deze
plannen aan de algemene doelstellingen van de Europa 2020-strategie voor slimme,
duurzame en inclusieve groei worden gekoppeld. Ze omvatten onder meer ook een
samenvatting van de beoordeling van de naleving van toepasselijke ex-antevoorwaarden en,
indien daaraan niet is voldaan, van de te nemen maatregelen, de verantwoordelijke organen
en het tijdschema voor de uitvoering van die maatregelen, evenals een beschrijving van de
methodologie en mechanismen om te zorgen voor consistentie in de werking van
prestatiekaders. Zij worden opgesteld door de lidstaat in overleg met de Commissie en
moeten door de Commissie worden goedgekeurd.
Een prestatiekader bestaat uit mijlpalen en streefdoelen die worden vastgesteld voor een
reeks indicatoren die door de lidstaten voor elke prioritaire as binnen een operationeel
programma worden gekozen, behalve voor de prioritaire assen voor technische bijstand en
de programma’s die worden ondersteund in het kader van het mkb-initiatief.
De prestatiereserve omvat 6 % van de middelen die zijn toegewezen aan het EFRO, het ESF
en het CF in het kader van de doelstelling “Investeren in groei en werkgelegenheid”, alsmede
aan het Elfpo, en aan maatregelen die worden gefinancierd onder gedeeld beheer in
overeenstemming met de EFMZV-verordening. Deze middelen zijn in de programma’s
opgenomen, maar zullen definitief worden toegewezen of herschikt, afhankelijk van de
uitkomst van de evaluatie van de prestaties in 2019.
Een resultaat is een meetbaar gevolg dat – direct of indirect – voortvloeit uit een oorzakelijk
verband. Een resultaatgerichte aanpak van het overheidsbeleid berust op het beginsel dat
overheidsoptreden gericht moet zijn op de verwezenlijking van resultaten in plaats van op

7

het beheer van activiteiten of processen. Bij cohesiebeleid verwijst de term “resultaat”
doorgaans naar uitkomsten en impact.
Streefdoelen drukken de waarde uit van output, van te behalen resultaten en van uitgaven
die uiterlijk 31 december 2023 ten overstaan van de Commissie moeten zijn gecertificeerd.
Bij de afsluiting van de programmeringsperiode in 2025 zal worden nagegaan of en in welke
mate deze streefdoelen zijn gehaald.
Een thematische doelstelling is een structuurelement van de
partnerschapsovereenkomsten. Deze wordt vooraf bepaald door wetgeving en omvat
doelstellingen die dienen te worden ondersteund door de Europese structuur- en
investeringsfondsen. Thematische doelstellingen leggen een verband met strategische
doelstellingen op EU-niveau.
De verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening): Verordening
(EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013
houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds
voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en
algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees
Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad 1.

1

PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320.
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SAMENVATTING
Over ex-antevoorwaarden en de prestatiereserve als instrumenten om doeltreffender
gebruik te maken van uitgaven voor cohesie
I.

Bij de controle is gekeken naar twee specifieke instrumenten die voor de

programmeringsperiode 2014-2020 zijn ingevoerd om uitgaven voor cohesie
resultaatgerichter te maken: ex-antevoorwaarden en de prestatiereserve. Terwijl bij het
eerstgenoemde bepaalde voorwaarden worden gespecificeerd waaraan moet worden
voldaan voordat met de uitvoering van het programma wordt gestart of uiterlijk eind 2016,
vereist het tweede dat bij de meeste programma’s van de ESI-fondsen 6 % van de totale
financiering voor elke lidstaat opzij wordt gezet; dit bedrag zal definitief worden toegewezen
of herschikt op basis van de evaluatie van de prestaties in 2019.
Hoe wij onze controle hebben uitgevoerd
II.

We wilden bepalen of ex-antevoorwaarden, het prestatiekader en de prestatiereserve

doeltreffend werden gebruikt om de lidstaten ertoe aan te zetten hun middelen voor
cohesie beter te besteden gedurende de programmeringsperiode 2014-2020. Onze controle
had betrekking op de periode van december 2013 tot februari 2017.
III. Deze controle vormt een aanvulling op ons eerdere Speciaal verslag nr. 2/2017 inzake
de onderhandelingen van de Commissie over partnerschapsovereenkomsten en
programma's.
Wat wij vaststelden
IV. De ex-antevoorwaarden zijn een innovatie in het cohesiebeleid. Wij constateerden dat
ze in het algemeen een consistent kader boden voor de beoordeling van de gereedheid van
de lidstaten om EU-middelen aan te wenden aan het begin van de programmeringsperiode
2014-2020. Het is echter onduidelijk in welke mate dit daadwerkelijk heeft geleid tot
veranderingen in de praktijk. De Commissie heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om betalingen te schorsen bij de vaststelling van het programma van ex-antevoorwaarden
waaraan niet was voldaan. Van ongeveer de helft van de meer dan 700 actieplannen die
door de lidstaten waren vastgesteld om te voldoen aan alle ex-antevoorwaarden werd eind
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2016 niet gerapporteerd dat ze waren voltooid. Deze niet-voltooide actieplannen bestrijken
maximaal 27 % van de EFRO-, CF- en ESF-uitgaven. De GB-verordening bepaalt niet dat de
Commissie na de vaststelling van het programma een schorsing van betalingen moet
opleggen voordat de lidstaten in de jaarlijkse uitvoeringsverslagen (uiterlijk 30 juni 2017) of
voortgangsverslagen (uiterlijk 31 augustus 2017) verslag hebben uitgebracht over de
voltooiing van acties ter naleving van ex-antevoorwaarden.
V. Ook zijn we van oordeel dat het prestatiekader en de prestatiereserve tijdens de
programmeringsperiode 2014-2020 waarschijnlijk niet zullen leiden tot een aanzienlijke
herschikking van uitgaven voor cohesie naar beter presterende programma's. Met name zal
iedere herschikking plaatsvinden binnen en/of tussen de programma’s van dezelfde
lidstaten. Hoewel 6 % van de EFRO-, CF- en ESF-financiering gereserveerd is voor de
prestatiereserve, biedt de wijze waarop de prestatiereserve is opgezet weinig stimulans voor
een grotere resultaatgerichtheid van de OP’s, omdat die voornamelijk is gebaseerd op
uitgaven en output. Verder wordt de aanvullende financiering ook definitief toegewezen
indien de mijlpalen in 2018 niet volledig zijn bereikt en kan deze hoogstens worden herschikt
binnen dezelfde lidstaat. De onlangs ingevoerde schorsingen en financiële correcties voor
ondermaatse prestaties zijn een stap in de goede richting, maar zijn onderworpen aan
beperkende voorwaarden en zullen daarom in de praktijk waarschijnlijk niet worden
toegepast.
Onze aanbeveling
VI. Wij zijn van oordeel dat veranderingen in de regelgeving tijdens de huidige periode
2014-2020 met betrekking tot een of beide instrumenten niet kosteneffectief zouden zijn.
Toch moedigen we de lidstaten en de Commissie aan om de overeengekomen actieplannen
te voltooien, respectievelijk te beoordelen, en te streven naar de naleving van alle exantevoorwaarden. Bovendien zou er zoveel mogelijk gebruik moeten worden gemaakt van
de bestaande bepalingen inzake de prestatiereserve om te voorkomen dat er geld wordt
verspild.
VII. Onze aanbevelingen betreffen dan ook de periode na 2020, waarin beide instrumenten,
indien ze worden gehandhaafd, versterkt moeten worden zodat het waarschijnlijker is dat ze
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bijdragen tot een doeltreffender gebruik van uitgaven voor cohesie. Daarom moet de
Commissie bij het opstellen van haar wetgevingsvoorstel voor de periode na 2020:
-

Aanbeveling 1: ex-antevoorwaarden verder ontwikkelen tot een instrument ter
beoordeling van de gereedheid van de lidstaten om EU-middelen aan te wenden, en
met name

a)

de relevantie en het nut van elk van de ex-antevoorwaarden voor 2014-2020 opnieuw
beoordelen, overlappingen wegnemen en alleen die voorwaarden handhaven die echt
van invloed kunnen zijn op de doeltreffende verwezenlijking van beleidsdoelstellingen;

b)

zorgen voor afstemming van de ex-antevoorwaarden voor de periode na 2020 op het
Europees Semester;

c)

voor zover haalbaar, duidelijke beoordelingscriteria met meetbare streefdoelen
vaststellen om te zorgen voor een gemeenschappelijk begrip van wat er moet worden
bereikt; en

d)

naleving en toepassing van ex-antevoorwaarden gedurende de hele
programmeringsperiode vereisen en er follow-up aan geven, waarbij zij rekening moet
houden met de potentiële administratieve belasting.

-

Aanbeveling 2: overwegen om de prestatiereserve voor de periode na 2020 om te
zetten in een meer resultaatgericht instrument dat middelen toewijst aan programma’s
waarmee goede resultaten zijn behaald, en in het bijzonder moet zij overwegen of zij
moet voorstellen om

a)

op basis van getrokken lessen de prestatiereserve verder te ontwikkelen tot een
instrument dat goede prestaties beter stimuleert en beloont, waarbij moet worden
aangetoond wat de OP’s met de aanvullende financiering beogen te bereiken;

b)

meer gebruikmaken van indicatoren voor onmiddellijke resultaten en de belangrijkste
uitvoeringsfasen omzetten in instrumenten waarmee bij de beoordeling van prestaties
de daadwerkelijke prestaties van langetermijnmaatregelen op het gebied van
infrastructuur beter kunnen worden aangetoond; en
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c)

de voorwaarden voor schorsingen van betalingen en financiële correcties herzien zodat
ondermaatse prestaties gemakkelijker en in een vroeger stadium kunnen worden
aangepakt teneinde de stimulansen om de middelen naar behoren in te zetten verder
uit te breiden.
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INLEIDING
Prestatiegerichtheid is een belangrijke prioriteit voor de Commissie tijdens de periode
2014-2020
1.

De Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) maken minder dan 0,4 %

uit van het bbp van de Europese Unie, maar hebben een significante impact op de
economieën van veel lidstaten. Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het
Cohesiefonds (CF) en het Europees Sociaal Fonds (ESF) omvatten 349,4 miljard euro in de
programmeringsperiode 2014-2020 en maken 75 % van de ESI-fondsen uit. Volgens recente
gegevens van de Commissie voor de programmeringsperiode 2007-2013 zijn er negen
lidstaten waar EFRO- en CF-uitgaven meer dan 30 % van alle kapitaaluitgaven van de
overheid uitmaken. In vier lidstaten (Hongarije, Litouwen, Slowakije en Letland)
vertegenwoordigen ze zelfs meer dan de helft van alle overheidsinvesteringen 2. Daarom is
het zo belangrijk om deze fondsen zo goed mogelijk te gebruiken.
2.

In de periode 2014-2020 kan de Commissie twee specifieke instrumenten gebruiken als

stimulans voor de lidstaten om middelen voor cohesie beter te besteden en om de
vrijmaking van EU-middelen te laten afhangen van de beoordeling of de lidstaten voldoen
aan bepaalde vereisten bij de uitvoering van de ESI-fondsen:
-

ex-antevoorwaarden;

-

een prestatiekader en een prestatiereserve.

3.

Deze twee specifieke instrumenten maken deel uit van een bredere reeks maatregelen

ter versterking van de resultaatgerichtheid van de uitgaven voor cohesie. De verordening
gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening) voor de periode 2014-2020 (waarin de
regels voor alle ESI-fondsen worden uiteengezet) vereist ook 3:

2

SWD(2016) 318 final van 19.9.2016, “Ex-post evaluation of the ERDF and Cohesion Fund 200713”.

3

Verordening (EU) nr. 1303/2013.

13

-

een concentratie van de financiering op thematische doelstellingen en
investeringsprioriteiten die zijn ontleend aan de Europa 2020-strategie;

-

een gestructureerder gebruik van de interventielogica tijdens de programmering, te
beginnen met de vaststelling van investeringsbehoeften en de specificatie van de
beoogde resultaten op de lange termijn; en

-

een samenhangender en uitgebreider gebruik van prestatie-indicatoren om de
geboekte vooruitgang in de richting van deze resultaten te meten.

4.

Deze drie aspecten werden behandeld in ons Speciaal verslag nr. 2/2017 “De

onderhandelingen van de Commissie over de partnerschapsovereenkomsten en
programma's op cohesiegebied voor de periode 2014-2020: doelgerichtere uitgaven voor
prioriteiten van Europa 2020, maar steeds complexere regelingen voor prestatiemeting”.
Ex-antevoorwaarden: vaststelling van minimumvereisten aan het begin van de uitvoering
van programma’s
5.

De ex-antevoorwaarden (EAV’s) vereisen dat een lidstaat vóór de uitvoering van de OP’s

voldoet aan bepaalde voorwaarden 4. Bijlage I bevat de lijst van alle 36 EAV’s. Er zijn twee
soorten EAV’s:
-

zeven algemene EAV’s. Daarmee wordt beoogd de toepassing en handhaving van EUwetgeving (bijv. inzake overheidsopdrachten, staatssteun, antidiscriminatie) te
versterken. Ze zijn van toepassing op diverse sectoren en beleidslijnen in alle EUlidstaten; en

-

29 thematische EAV’s. In totaal waren deze ongeveer 2 700 maal van toepassing in de
verschillende EFRO-, CF- en ESF-OP’s doordat ze gekoppeld zijn aan geselecteerde

4

Verordening (EU) nr. 1303/2013, artikel 19.
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investeringsprioriteiten binnen de elf thematische doelstellingen van de ESI-fondsen
2014-2020 5.
6.

Bij het opstellen van hun partnerschapsovereenkomsten (PO’s) en operationele

programma's (OP's) in het kader van de programmeringsperiode 2014-2020 moesten de
lidstaten nagaan of een of meer EAV’s van toepassing waren op de specifieke doelstellingen
die werden nagestreefd in het kader van de investeringsprioriteiten van hun OP’s, op basis
van een gemeenschappelijke reeks criteria die in de GB-verordening waren vastgelegd 6. De
lidstaten moesten vervolgens bepalen of er aan deze EAV’s was voldaan. Deze
zelfbeoordeling wordt gedocumenteerd in de PO en OP’s die ter goedkeuring bij de
Commissie worden ingediend.
7.

De Commissie beoordeelt de door de lidstaten verstrekte informatie over de

toepasselijkheid en naleving van de EAV’s bij de onderhandelingen over de PO’s en OP’s,
opnieuw op basis van de in de GB-verordening vastgelegde criteria 7. Daarnaast heeft de
Commissie in maart 2013 een reeks richtsnoeren inzake EAV’s uitgebracht voor haar
personeel dat de onderhandelingen over PO’s en OP’s met de nationale autoriteiten voert 8.
De definitieve versie van de richtsnoeren was beschikbaar in februari 2014.
8.

Voor de EAV’s waaraan nog niet is voldaan op de dag waarop de PO en/of OP’s aan de

Commissie worden verstrekt, moeten de lidstaten een lijst met te nemen maatregelen
overleggen, samen met een tijdschema voor de uitvoering van die maatregelen en de
organen die daarvoor verantwoordelijk zijn (actieplan). Bij de goedkeuring van een OP kan
de Commissie, in afwachting van de voltooiing van deze maatregelen, de tussentijdse

5

Een overzicht van de programmadoelstellingen 2014-2020 voor de ESI-fondsen is te vinden in
ons Speciaal verslag nr. 2/2017, bijlage II.

6

Verordening (EU) nr. 1303/2013, bijlage XI, deel II.

7

Verordening (EU) nr. 1303/2013, artikel 19, lid 3.

8

Europese Commissie, “Internal Guidance on EACs for the ESI funds”, deel I; en “Guidance on for
the European Structural and Investment Funds”, deel II.
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betalingen voor de desbetreffende investeringsprioriteiten van het OP geheel of gedeeltelijk
opschorten.
9.

Deze actieplannen moesten op 31 december 2016 zijn voltooid 9. De lidstaten moeten

ten laatste in hun jaarlijks uitvoeringsverslag, dat uiterlijk 30 juni 2017 10 moeten worden
ingediend, of in de voortgangsverslagen die uiterlijk 31 augustus 2017 11 moeten worden
verstrekt, verslag uitbrengen over de stand van zaken met betrekking tot hun EAV’s. Indien
een lidstaat op 31 december 2016 niet heeft voldaan aan de EAV’s, kan de Commissie de
tussentijdse betalingen voor de prioriteiten van het desbetreffende OP opschorten 12.
10. De schaal en reikwijdte van de EAV’s, zoals beschreven in de GB-verordening, waren
voorwerp geweest van intensieve onderhandelingen tussen de Commissie, het Europees
Parlement en de Raad in het kader van de onderhandelingen over het wetgevingspakket
voor de programmeringsperiode 2014-2020. De onderhandelingen begonnen in juli 2012
(over het wetgevingsvoorstel van de Commissie van oktober 2011) en werden in
december 2013 afgerond.
11. Tijdens de onderhandelingen werd overeengekomen dat EAV’s alleen betrekking
mochten hebben op kwesties die nauw samenhingen met de uitvoering met het
cohesiebeleid. Verder werd besloten dat de lidstaten alleen de toepasselijkheid van de EAV’s
moeten beoordelen indien ze een EU-bijdrage ontvangen 13.
12. Een overzicht van het tijdschema voor de naleving van de EAV’s is te vinden in figuur 1.

9

Verordening (EU) nr. 1303/2013, artikel 19.

10

Verordening (EU) nr. 1303/2013, artikel 111.

11

Verordening (EU) nr. 1303/2013, artikel 52.

12

Verordening (EU) nr. 1303/2013, artikel 19, lid 5.

13

Verordening (EU) nr. 1303/2013, artikel 19, lid 1.
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Prestatiekader en prestatiereserve: toewijzing van een deel van de EU-middelen op basis
van de uitkomsten van de evaluatie van de prestaties in 2019
13. De lidstaten moeten eveneens een deel van de aan hen toegewezen EU-financiering
reserveren en opnemen in een prestatiereserve voor de ESI-fondsen. Deze reserve kan
definitief worden toegewezen en mogelijk worden herschikt afhankelijk van de uitkomsten
van een evaluatie van de prestaties in 2019 op basis van de in het prestatiekader
opgenomen indicatoren.
14. De prestatiereserve 2014-2020 maakt 6 % uit van de EFRO-, ESF- en CF-fondsen die zijn
toegewezen aan de doelstelling “Investeren in groei en werkgelegenheid” en per
regiocategorie, waarbij bepaalde uitzonderingen gelden 14. Deze reserve kan variëren van
5 % tot 7 % van de toewijzing per afzonderlijke prioritaire as binnen een OP. Er bestaat
volgens de GB-verordening echter geen prestatiereserve voor prioritaire assen die bestemd
zijn voor:
-

het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), dat onder het ESF valt 15;

-

technische bijstand; en

-

programma’s die gericht zijn op het mkb-initiatief 16.

15. De prestatiereserve is evenmin van toepassing op de programma’s voor Europese
territoriale samenwerking (ETS).

14

Verordening (EU) nr. 1303/2013, artikelen 20 en 22.

15

Nadere informatie over het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) is te vinden in ons Speciaal
verslag nr. 5/2017 “Jeugdwerkloosheid – heeft het EU-beleid een verschil gemaakt? Een
evaluatie van de jongerengarantie en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief”
(http://eca.europa.eu).

16

Verordening (EU) nr. 1303/2013, artikel 39.

17

Figuur 1 – Tijdschema voor de naleving van de ex-antevoorwaarden in de programmeringsperiode 2014-2020
Begi n va n de
progra mmeringsperiode
2014-2020

Ui tvoeringstermijn en voltooiing va n
de a ctieplannen

Sta rt va n de
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Va s tstelling va n het
l a atste OP

Ui tvoeringstermijn voor
de a ctieplannen

Termi jn voor de verslaglegging over
de vol tooiing va n de actieplannen via
het ja arlijks uitvoeringsverslag of
voortga ngsverslag in 2017

Januari 2014
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31 december 2016

30 juni*/31 augustus**2017

PO’s en OP’s moeten
informatie verschaffen over de
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van de EAV’s. De documenten
moeten een beschrijving
bevatten van de te nemen
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verantwoordelijke lichamen en
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uitvoering van de maatregelen
met betrekking tot nietafgeronde EAV’s.

Uitvoering van de
actieplannen voor de
voltooiing van de
EAV’s.

Verslaglegging door de
lidstaten over de voltooiing
van de actieplannen.

De Commissie kan schorsingen van
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opleggen.

Ei nd va n de
progra mmeringsperi ode 20142020

Ei nd va n de uitvoering
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progra mmeringsperiode
2014-2020
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Wanneer zij een OP vaststelt, kan de Commissie besluiten de tussentijdse betalingen aan de betreffende
prioriteit geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de benodigde maatregelen zijn voltooid, teneinde te
voorkomen dat er aanzienlijke afbreuk wordt gedaan aan de doeltreffende en efficiënte verwezenlijking
van de specifieke doelstellingen van de betreffende prioriteit.
Verder vormt het niet uitvoeren van maatregelen om te voldoen aan een toepasselijke EAV binnen de
wettelijke termijnen een reden om tussentijdse betalingen door de Commissie ten behoeve van de
prioriteiten van de betrokken programma’s te schorsen.

*

Voor de lidstaten met meer dan een operationeel programma per fonds.

**

Voor de lidstaten met niet meer dan een operationeel programma per fonds.

Bron: ERK, op basis van de bepalingen van de GB-verordening.
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16. Er zijn drie soorten prestatie-indicatoren om de voortgang in de uitvoering van het
programma te monitoren 17:
-

financiële indicatoren om de absorptie van de aan elke prioritaire as toegewezen
middelen te meten;

-

outputindicatoren om de uitvoering van de in het kader van de investeringsprioriteiten
van de OP’s voorziene maatregelen te meten; en

-

resultaatindicatoren om de verwezenlijking van de specifieke doelstellingen van de OP’s
te meten.

17. Voor elke prioritaire as moet in de OP’s (behalve voor assen voor technische bijstand en
OP’s gericht op het mkb-initiatief) een prestatiekader worden vastgesteld dat wordt
gevormd door een subcategorie van indicatoren die al in de OP’s zijn vastgelegd 18, en
moeten, voor zover nodig, ook de belangrijke uitvoeringsfasen (KIS) worden beschreven.
Voor elk van de prestatie-indicatoren en KIS die in het prestatiekader zijn opgenomen,
moeten de lidstaten mijlpalen (die in december 2018 moeten zijn bereikt) en streefdoelen
(die in december 2023 moeten zijn bereikt) vaststellen.
18. In de OP’s kunnen voor elk prestatiekader waarvoor geen output- en/of
resultaatindicatoren kunnen worden bepaald die in 2019 kunnen worden gemeten,
belangrijke uitvoeringsfasen (KIS) worden vastgelegd 19. Voorbeelden van KIS zijn het aantal
geselecteerde of goedgekeurde projecten, d.w.z. indicatoren waaruit blijkt dat de uitvoering
van het programma is gestart of loopt.
19. In 2019 zal de prestatiereserve definitief worden toegewezen aan de OP’s en
prioriteiten waarvan de mijlpalen zijn bereikt of de KIS afgerond. Waar dit niet het geval is,

17

Speciaal verslag nr. 2/2017, paragrafen 94-120.

18

Verordening (EU) nr. 1303/2013, artikelen 22 en 96, en bijlage II.

19

Verordening (EU) nr. 1303/2013, bijlage II, en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 215/2014 van de
Commissie, artikel 5.
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kan de reserve worden herschikt naar andere prioriteiten van hetzelfde OP of naar andere
OP’s waarvan de mijlpalen wel zijn bereikt. Ook kan de Commissie tussentijdse betalingen
voor een bepaalde prioriteit schorsen indien de overeengekomen mijlpalen bij lange na niet
zijn bereikt vanwege duidelijk vastgestelde gebreken in de uitvoering. Op dezelfde wijze kan
de Commissie financiële correcties toepassen voor een bepaalde prioriteit indien de
overeengekomen streefdoelen bij lange na niet zijn bereikt aan het eind van 2023 20. Dit kan
worden gedaan op basis van een onderzoek van de eindverslagen over de uitvoering, die
voor EFRO-, CF- en ESF-programma’s pas in februari 2025 zullen worden ingediend.
REIKWIJDTE EN AANPAK VAN DE CONTROLE
20. Bij deze controle onderzochten we of de ex-antevoorwaarden, het prestatiekader en de
prestatiereserve doeltreffend werden gebruikt om de lidstaten ertoe aan te zetten hun
middelen voor cohesie beter te besteden gedurende de programmeringsperiode 2014-2020.
21. Onze controlewerkzaamheden voor het onderhavige verslag bestonden uit:
-

een evaluatie van de regelgevingsbepalingen met betrekking tot ex-antevoorwaarden
en het prestatiekader, met inbegrip van de prestatiereserve;

-

een onderzoek van de stand van zaken met betrekking tot de naleving van exantevoorwaarden en de bijbehorende actieplannen per 31 december 2016 op basis van
de monitoringgegevens van de Commissie en bewijsstukken van de lidstaten;

-

een grondige analyse van 5 PO’s en 14 EFRO- en ESF-OP’s en van aanvullende informatie
over de wijze waarop lidstaten hun zelfbeoordeling van de toepasselijkheid en naleving
van ex-antevoorwaarden hebben verricht;

-

een analyse van het prestatiekader, met inbegrip van de vaststelling van de mijlpalen en
streefwaarden voor outputindicatoren voor deze OP’s, en van de wijze waarop dit van
invloed zal zijn op de voorwaarden voor de toewijzing van de prestatiereserve;

20

Verordening (EU) nr. 1303/2013, artikel 22, en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 215/2014 van de
Commissie (PB L 69 van 8.3.2014, blz. 65).
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-

gesprekken met meer dan vijftig personeelsleden bij directoraten-generaal Regionaal
beleid en Stadsontwikkeling en Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, en met
meer dan veertig ambtenaren in de lidstaten en hun permanente
vertegenwoordigingen in Brussel; en

-

raadplegingen van deskundigen op het gebied van het regionaal, structuur- en
cohesiebeleid van de Europese Unie en prestatiegerichte budgettering, evenals
nationale deskundigen en vertegenwoordigers van de permanente
vertegenwoordigingen van de lidstaten bij de EU.

22. De 14 onderzochte EFRO- en ESF-OP’s betreffen vijf lidstaten (Spanje, Ierland, Kroatië,
Polen en Roemenië). Ook brachten we een studiebezoek aan Denemarken in verband met
twee OP's. Onze analyse is gericht op de thematische doelstellingen 1 “Versterking van
onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie” (TD1) en 8 “Bevordering van
duurzame en kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid en ondersteuning van
arbeidsmobiliteit” (TD8). Deze twee thematische doelstellingen werden in de eerste plaats
geselecteerd omdat zij het grootste deel uitmaken van de financiële toewijzing voor het
EFRO (TD1) en het ESF (TD8) die door alle lidstaten wordt gedeeld.
23. Ook hielden we rekening met het document van de Commissie over de toegevoegde
waarde van ex-antevoorwaarden in de Europese structuur- en investeringsfondsen 21.
24. De door deze controle bestreken periode liep van december 2013 tot februari 2017,
toen we van de Commissie de gegevens ontvingen over de naleving van de exantevoorwaarden die door de lidstaten vanaf februari waren gerapporteerd. Daarnaast
hebben we rekening gehouden met de informatie van de Commissie over de naleving van de
ex-antevoorwaarden waarover de lidstaten in hun jaarlijkse uitvoeringsverslagen en
voortgangsverslagen op 30 juni en 31 augustus 2017, respectievelijk medio september 2017
verslag hebben uitgebracht.

21

SWD(2017) 127 van 31.3.2017.

21

OPMERKINGEN
Ex-antevoorwaarden boden een consistent kader voor het beoordelen van de gereedheid
van de lidstaten om het cohesiebeleid uit te voeren, maar het is niet duidelijk in welke
mate dit daadwerkelijk heeft geleid tot veranderingen in de praktijk
25. Ex-antevoorwaarden zouden ervoor moeten helpen zorgen dat lidstaten de ESI-fondsen
doeltreffend kunnen uitvoeren door de vaststelling van een aantal voorwaarden waaraan
uiterlijk eind 2016 moest zijn voldaan. Dit instrument verbindt het cohesiebeleid ook nauwer
met het economisch bestuur van de Europese Unie.
26. Wij onderzochten of:
-

de lidstaten op het moment van de vaststelling van het OP en/of op 31 december 2016
ex-antevoorwaarden als nageleefd beschouwden en welke vorderingen ze hadden
gemaakt bij de uitvoering van de bijbehorende actieplannen;

-

de zelfevaluatie door de lidstaten van ex-antevoorwaarden geldig was en de aanpak
door de Commissie van niet-naleving van ex-antevoorwaarden adequaat was;

-

de beoordeling door de Commissie van de ex-antevoorwaarden doeltreffend werd
afgestemd op het Europees Semester en andere informatiebronnen; en

-

de regelgevingsbepalingen met betrekking tot de monitoring/evaluatie van exantevoorwaarden na 2016 goede gebruikmaking van ex-antevoorwaarden na 2016
mogelijk maken.

De lidstaten zijn van oordeel dat eind 2016 aan bijna twee derde van de thematische exantevoorwaarden was voldaan
27. In het algemeen blijkt uit de monitoringgegevens van de Commissie dat de lidstaten van
oordeel waren dat ten tijde van de vaststelling van de OP’s of uiterlijk op 31 december 2016
aan ongeveer 65 % van de thematische EAV’s was voldaan.
28. Deze situatie verschilt echter aanzienlijk tussen EAV’s. Uit figuur 2 blijkt dat ten tijde
van de vaststelling aan 8 van de 29 thematische EAV’s in minder dan de helft van de gevallen
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was voldaan en aan 4 in minder dan een kwart ervan: EAV 6.1 “Watersector: het bestaan van
een waterprijsbeleid” en EAV 6.2 “Afvalsector: bevordering van uit economisch en
ecologisch oogpunt duurzame investeringen in de afvalsector”, EAV 8.4 “Actief en gezond
ouder worden” en EAV 7.1 “Vervoer: bestaan van plannen of een kader voor
vervoersinvesteringen”.
Figuur 2 – EAV’s waaraan ten tijde van de vaststelling van het OP was voldaan
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Bron: ERK, op basis van de bepalingen van de GB-verordening en de gegevens van de Commissie uit
Infoview, december 2016.
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Beperkte vooruitgang bij de voltooiing van actieplannen voor ex-antevoorwaarden
waaraan eind 2016 niet was voldaan, maar snellere vooruitgang tegen het einde van de
rapportagetermijnen
29. Uit de monitoringgegevens van de Commissie blijkt dat in februari 2017 met betrekking
tot bijna de helft van de meer dan 700 actieplannen voor niet-nageleefde EAV’s werd
gerapporteerd dat ze eind 2016 niet voltooid waren. Medio september 2017 daalde dit
aantal, na ontvangst van de jaarlijkse uitvoeringsverslagen en de voortgangsverslagen van de
lidstaten, volgens de Commissie tot 58 actieplannen voor niet-nageleefde EAV’s.
30. Het bleek lastig te zijn om aan de EAV’s te voldoen. De lidstaten stelden drie
verschillende soorten actieplannen vast: nationale actieplannen (d.w.z. één horizontaal
actieplan per ex-antevoorwaarde voor alle OP’s), programmaspecifieke actieplannen (d.w.z.
actieplannen per OP) en gemengde actieplannen waarin beide benaderingen werden
gecombineerd. In totaal waren er in het kader van cohesiebeleid voor alle EU-lidstaten 761
actieplannen.
31. Het grootste aantal actieplannen betrof algemene EAV 7 “statistische systemen en
resultaatindicatoren” (110 plannen) en thematische EAV 1.1 “nationale of regionale
strategie voor slimme specialisatie” (93 plannen). Zo werd EAV 1.1 door 20 lidstaten als nietnageleefd beschouwd en EAV 7 door 19 lidstaten.
32. Uit onze analyse van de monitoringgegevens van de Commissie bleek dat in
februari 2017 380 van deze 761 actieplannen (50 %) eind 2016 niet als voltooid waren
gerapporteerd. Uit het onderzoek van de voltooiing van actieplannen per 31 december 2016,
waarover in de jaarlijkse uitvoeringsverslagen en de voortgangsverslagen van de lidstaten
van 30 juni, respectievelijk 31 augustus 2017 verslag werd uitgebracht, bleek dat 703
actieplannen waren voltooid, een stijging van 50 % tot 92 %.
Traagste vooruitgang bij algemene EAV’s inzake overheidsopdrachten en staatssteun
33. Uit de monitoringgegevens van de Commissie blijkt dat in februari 2017 alle
actieplannen van slechts vijf thematische EAV’s waren voltooid en geen van de algemene
EAV’s. Deze EAV’s vertegenwoordigen 17 van de 761 actieplannen (minder dan 3 %): ze
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betreffen de EAV’s 4.2 “Acties ter bevordering van hoogefficiënte warmtekrachtkoppeling
van verwarming en stroom” (één actieplan), 4.3 “Acties ter bevordering van de productie en
distributie van hernieuwbare energiebronnen” (twee actieplannen), 7.4 “Ontwikkeling van
slimme energiedistributie-, opslag- en transmissiesystemen” (drie actieplannen), 8.2 “Arbeid
als zelfstandige, ondernemerschap en oprichting van bedrijven” (één actieplan) en 9.1 “Het
bestaan en de uitvoering van een nationaal strategisch beleidskader voor
armoedebestrijding” (tien actieplannen). Volgens de Commissie waren medio
september 2017 alle actieplannen voltooid voor 16 thematische en 5 algemene EAV’s. Deze
EAV’s bestrijken 222 actieplannen, ofwel ongeveer 30 % van alle actieplannen.
34. De traagste vooruitgang met betrekking tot de uitvoering van alle bijbehorende
actieplannen werd geboekt voor algemene EAV’s 4 “Overheidsopdrachten” (2 van de
57 actieplannen) en 5 “Staatssteun” (1 van de 50 actieplannen). Wij brengen in herinnering
dat niet-naleving van EU- en nationale regels op het gebied van de plaatsing van
overheidsopdrachten en staatssteun twee van de belangrijkste bronnen van
onregelmatigheden in het cohesiebeleid vormen 22. Lage uitvoeringspercentages werden ook
opgemerkt bij de thematische EAV’s 6.1 “Watersector: het bestaan van een
waterprijsbeleid”, 6.2: “Afvalsector: bevordering van uit economisch en ecologisch oogpunt
duurzame investeringen in de afvalsector”, 8.1 “Actief arbeidsmarktbeleid opgezet en
uitgevoerd in het licht van de werkgelegenheidsrichtsnoeren” en 8.3 “Gemoderniseerde en
versterkte arbeidsmarktinstellingen”. Uit onze analyse van de monitoringgegevens van de
Commissie bleek echter dat er van februari tot medio september 2017 sprake was van een
aanzienlijke stijging van het aantal actieplannen waarvan werd gerapporteerd dat ze
voltooid waren; van 381 tot 703 van de 761 actieplannen (92 %) (zie figuur 3).
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Meer informatie over de maatregelen die zijn genomen om de hoeveelheid onregelmatigheden
op deze gebieden te verminderen is te vinden in Speciaal verslag nr. 10/2015 “Er moet meer
worden gedaan om de problemen met openbare aanbesteding bij EU-cohesie-uitgaven aan te
pakken” en Speciaal verslag nr. 24/2016 “Meer inspanningen nodig om te zorgen voor grotere
bekendheid en voor naleving van de staatssteunregels in het kader van het cohesiebeleid”
(http://eca.europa.eu).
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Figuur 3 – Aantal actieplannen voor niet-nageleefde EAV’s en de stand van zaken ervan ten
tijde van de vaststelling van de OP’s en op 31 december 2016, zoals medio september 2017
door de lidstaten aan de Commissie gerapporteerd
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Bron: ERK, op basis van door DG REGIO en DG EMPL verstrekte gegevens.

In februari 2017 rapporteerden slechts drie lidstaten dat al hun actieplannen voltooid waren;
medio september 2017 was dit aantal tot elf lidstaten gestegen
35. In februari 2017 oordeelde de Commissie, zich baserend op van de lidstaten ontvangen
informatie, dat eind 2016 slechts drie lidstaten al hun actieplannen hadden voltooid
(Letland, Litouwen en Finland). Tegelijkertijd waren er tien lidstaten (Bulgarije, Ierland,
Griekenland, Spanje, Kroatië, Italië, Luxemburg, Hongarije, Slowakije en Zweden) die
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rapporteerden dat ze minder dan de helft van hun actieplannen hadden voltooid. Medio
september 2017 hadden volgens de Commissie elf lidstaten (België, Tsjechische Republiek,
Estland, Finland, Letland, Litouwen, Nederland, Portugal, Zweden, Slovenië en Slowakije)
echter al hun actieplannen voltooid (zie figuur 4).
Figuur 4 – Aantal voltooide en niet-voltooide actieplannen per lidstaat op 31 december
2016, zoals medio september 2017 door de lidstaten aan de Commissie gerapporteerd
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Twee lidstaten voldeden ten tijde van de vaststelling van de OP’s aan alle EAV’s en hadden dus
geen enkel actieplan opgesteld (AT en DK). Het grote aantal actieplannen voor Italië wordt ten
dele veroorzaakt door het feit dat er voor algemene EAV’s afzonderlijke actieplannen werden
overeengekomen op het niveau van de OP’s, terwijl de meeste lidstaten deze aspecten
horizontaal aanpakten.

Bron: ERK, op basis van door DG REGIO en DG EMPL verstrekte gegevens.
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36. De gemiddelde tijd die de lidstaten aan de uitvoering van de actieplannen besteedden,
en de Commissie aan de beoordeling ervan, bedroeg ongeveer 20 maanden (op basis van de
703 actieplannen die medio september 2017 waren voltooid volgens de monitoringgegevens
van de Commissie). De tijdsduur verschilde aanzienlijk tussen de verschillende thematische
EAV’s en tussen thematische en algemene EAV’s (zie figuur 5).
Ongeveer 27 % van de totale EFRO-, CF- en ESF-financiering betreft thematische
doelstellingen met EAV’s waarover in februari 2017 werd gerapporteerd dat ze nog niet
waren bereikt
37. De Commissie was niet in staat om gegevens te verstrekken over de hoogte van de
financiering waarop de actieplannen van invloed waren. Daarom schatten we de hoogte van
de EU-financiering die aan de investeringsprioriteiten was toegewezen in gevallen waarin
niet aan de EAV’s was voldaan op basis van de financiële informatie die per thematische
doelstelling (TD) beschikbaar was. Wij schatten dat er voor hoogstens 199,8 miljard euro van
de 349,4 miljard euro (57 %) van de totale EU-begroting 2014-2020 voor het EFRO, het CF en
het ESF (met inbegrip van het YEI) actieplannen bestonden ten tijde van de vaststelling van
de OP’s. In februari 2017 was dit percentage gedaald tot hoogstens 27 %.
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Figuur 5 – Gemiddelde tijd (in dagen) die de lidstaten nodig hebben om aan de EAV’s te
voldoen en die de Commissie nodig heeft om ermee in te stemmen dat aan de EAV’s is
voldaan (voor de voltooide actieplannen)
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Bron: ERK, op basis van door DG REGIO verstrekte gegevens.

Te positieve en inconsistente zelfbeoordeling van ex-antevoorwaarden door de
onderzochte lidstaten
De lidstaten zagen de ex-antevoorwaarden als een nuttig instrument voor zelfbeoordeling,
maar de impact ervan op de doeltreffendheid van de uitgaven voor cohesie staat niet vast
38. In het algemeen zagen de lidstaten de EAV’s als een nuttig instrument voor
zelfbeoordeling dat hielp om een aantal tekortkomingen op te sporen. In sommige gevallen
werden ze ook gezien als stimulans om de capaciteit voor strategische planning in het land
te ontwikkelen. De ex-antevoorwaarden leidden tot een groter bewustzijn van de sterke en
zwakke punten van de lidstaten, maar de impact ervan op de doeltreffende gebruikmaking
van EU-steun zal in hoge mate afhangen van de inzet van de lidstaten en de
verantwoordelijkheid die zij nemen.
39. De verwachtingen van de mogelijke impact van de EAV’s verschilden echter. In de
meeste gevallen waren vertegenwoordigers van de lidstaten niet van oordeel dat de
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naleving van de EAV’s automatisch zou resulteren in een doeltreffender uitvoering van het
cohesiebeleid en betere resultaten.
EAV-beoordelingscriteria zijn vaak algemeen van aard en laten aanzienlijke ruimte voor
interpretatie door de lidstaten
40. Uit ons onderzoek van de in de GB-verordening gespecificeerde criteria om na te gaan
of er aan de EAV’s was voldaan blijkt dat deze heel vaak algemeen van aard zijn en dus
aanzienlijke ruimte voor interpretatie laten. Met name wordt er vaak niet verwezen naar
specifieke kwantificeerbare streefdoelen, zelfs in gevallen waarin dergelijke doelen aan het
bestaande EU-beleidskader hadden kunnen worden ontleend.
41. De Commissie heeft gedetailleerde richtsnoeren met aanvullende subcriteria
uitgebracht waarin haar verwachtingen worden beschreven voor ieder criterium dat aan de
GB-verordening is ontleend 23. Gebruikmaking van deze richtsnoeren was echter optioneel
voor de lidstaten omdat in de GB-verordening werd gespecificeerd dat uitsluitend de criteria
in de verordening voor de evaluatie kunnen worden toegepast. Bovendien diende de
Commissie volgens de GB-verordening ook nationale en regionale bevoegdheden te
eerbiedigen bij de beoordeling van de toereikendheid van beleidsmaatregelen 24.
42. Zo hebben de criteria die in de GB-verordening zijn vastgesteld voor thematische
EAV 3.1, “Bevordering van het ondernemerschap”, en EAV 8.2, “Arbeid als zelfstandige,
ondernemerschap en oprichting van bedrijven”, betrekking op maatregelen om de tijd en
kosten die gemoeid zijn met het opzetten van een bedrijf en het verkrijgen van
vergunningen, te verminderen. De lidstaten zijn echter niet verplicht om de bijbehorende, in
de Small Business Act (SBA) 25 vastgelegde streefdoelen te behalen die in mei 2011 door de
Raad Concurrentievermogen werden aanbevolen: bedrijven moeten in drie werkdagen

23

Europese Commissie, “Internal Guidance on EACs for the ESI funds”, deel I, augustus 2014; en
“Guidance on for the European Structural and Investment Funds”, deel II, 13 februari 2014.

24

Verordening (EU) nr. 1303/2013, artikel 19, lid 3.

25

https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_en
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kunnen worden opgezet, de kosten voor het opzetten van een bedrijf mogen niet meer dan
100 euro bedragen, de tijd die nodig is om vergunningen te verkrijgen mag niet langer dan
drie maanden zijn. In de GB-verordening wordt in plaats daarvan gesuggereerd dat er
rekening moet worden gehouden met deze streefdoelen, maar niet dat ze
noodzakelijkerwijs moeten worden gehaald. Uit onze analyse blijkt dat de lidstaten bij het
ontbreken van specifieke streefdoelen in het algemeen zelf beoordeelden of er was voldaan
aan de EAV’s.
43. Volgens de Commissie duurde het in de 28 lidstaten van de EU in 2016 gemiddeld
3,3 dagen om een besloten vennootschap op te zetten en bedroegen de registratiekosten
voor een startende onderneming 320 euro. 16 van de 28 lidstaten behalen niet het
streefdoel met betrekking tot de kosten die verbonden zijn aan het opzetten van een bedrijf
(minder dan 100 euro) en 7 lidstaten behalen niet het streefdoel met betrekking tot de tijd
die nodig is om een bedrijf op te zetten 26.
44. Desondanks was het zo dat, terwijl 9 van de 24 lidstaten waarop EAV 3.1 van toepassing
was in totaal 13 actieplannen vaststelden in verband met deze EAV, de actieplannen van 7
van deze lidstaten in februari 2017 als voltooid werden beoordeeld (zie figuur 3). Bovendien
waren de lidstaten van oordeel dat er in meer dan 70 % van de gevallen aan de EAV was
voldaan (zie figuur 2).
45. We merken ook op dat de Commissie aanvankelijk had voorgesteld dat voor EAV 3.1
“Bevordering van het ondernemerschap” en voor EAV 8.2 “Arbeid als zelfstandige”
dergelijke specifieke streefdoelen moesten worden gehaald 27. Tijdens het driehoeksoverleg
over het wetgevingspakket werden deze streefdoelen echter uit de GB-verordening
verwijderd. Dit leidde tot een situatie waarin de evaluatie van de vraag of er al dan niet aan

26

Europese Commissie, DG GROWTH, “Progress report on start-up procedures in 2016”
(http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/advice-opportunities/start-upprocedures_en).
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COM(2011) 615 definitief van 6 oktober 2011 “Voorstel voor een verordening houdende
gemeenschappelijke bepalingen”.

31

een EAV was voldaan, gebaseerd was op een subjectief oordeel en de Commissie slechts
beperkte middelen had om de zelfbeoordeling door de lidstaten ter discussie te stellen.
Inconsistente beoordeling van de naleving van EAV’s door lidstaten
46. Er waren ook gevallen waarin lidstaten de GB-verordening verkeerd hadden uitgelegd
en andere gevallen waarin ze de naleving van EAV’s niet consistent hadden beoordeeld. In
deze gevallen drong de Commissie niet aan op een correcte beoordeling.
47. Dit was bijvoorbeeld het geval voor EAV 8.1 inzake de capaciteit van de lidstaten om
individuele diensten voor arbeidsvoorziening en actieve en preventieve
arbeidsmarktmaatregelen te bieden, en EAV 8.3 inzake acties om dergelijke diensten op te
zetten. De beoordelingscriteria waarop deze twee EAV’s gebaseerd zijn, sluiten elkaar in
feite uit omdat EAV 8.3 neerkomt op een niet-nageleefde EAV 8.1 (zie figuur 6).
Figuur 6 – Voorbeeld van elkaar uitsluitende beoordelingscriteria – EAV’s 8.1 en 8.3 inzake
werkgelegenheidsbeleid

Criteria waaraan moet worden voldaan

EAV 8.1. – Er wordt in het licht van de
werkgelegenheidsrichtsnoeren een actief
arbeidsmarktbeleid opgezet en uitgevoerd

EAV 8.3. – De arbeidsmarktinstellingen worden in
het licht van de werkgelegenheidsrichtsnoeren
gemoderniseerd en versterkt

De diensten voor arbeidsvoorziening hebben de
capaciteit om het volgende te bieden, en doen
dat ook:

Acties ter hervorming van de diensten voor
arbeidsvoorziening, teneinde hen in staat te
stellen de volgende resultaten te bereiken:

 individuele dienstverlening en vroegtijdige
actieve en preventieve
arbeidsmarktmaatregelen die voor alle
werkzoekenden toegankelijk zijn, met vooral
aandacht voor mensen die het grootste
risico lopen op sociale uitsluiting, waaronder
mensen uit gemarginaliseerde
gemeenschappen;

 individuele dienstverlening en vroegtijdige
actieve en preventieve
arbeidsmarktmaatregelen die voor alle
werkzoekenden toegankelijk zijn, met vooral
aandacht voor mensen die het grootste
risico lopen op sociale uitsluiting, waaronder
mensen uit gemarginaliseerde
gemeenschappen;

 alomvattende en transparante informatie
over nieuwe vacatures en
werkgelegenheidsmogelijkheden, waarbij
rekening wordt gehouden met de
veranderende behoeften op de
arbeidsmarkt.

 alomvattende en transparante informatie
over nieuwe vacatures en
werkgelegenheidsmogelijkheden, waarbij
rekening wordt gehouden met de
veranderende behoeften op de
arbeidsmarkt.

De diensten voor arbeidsvoorziening hebben
met relevante belanghebbenden formele of
informele samenwerkingsverbanden opgezet.

De hervorming van de diensten voor
arbeidsvoorziening omvat ook de oprichting van
formele of informele samenwerkingsverbanden
met relevante belanghebbenden.

Bron: ERK, op basis van bijlage XI van de GB-verordening.
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48. De lidstaten kunnen dus niet oordelen dat er is voldaan aan de criteria voor EAV 8.1
inzake de capaciteit van de lidstaten om individuele diensten voor arbeidsvoorziening en
actieve en preventieve arbeidsmarktmaatregelen te bieden, en tegelijk maatregelen nemen
om capaciteiten te ontwikkelen voor de verlening van dergelijke diensten, zoals
voorgeschreven door EAG 8.3. Uit onze analyse van 14 OP’s bleek echter dat voor de OP’s
van twee van de vijf onderzochte lidstaten (Polen en Kroatië 28) de criteria voor EAV 8.1 als
nageleefd waren beoordeeld en er toch EU-financiering was toegewezen voor de
modernisering van diensten voor arbeidsvoorziening. In het geval van het Poolse OP
constateerden we ook dat de nationale autoriteiten deze twee EAV’s samen hadden
beoordeeld en hadden geconcludeerd dat aan beide was voldaan.
49. Wij merkten ook een goede praktijk op waarbij de Commissie proactief ondersteuning
verleende aan lidstaten bij de ontwikkeling van de strategieën die vereist waren om te
voldoen aan een EAV. Tekstvak 1 bevat een dergelijk voorbeeld.
Tekstvak 1 – Ondersteuning door de Commissie met betrekking tot EAV 1.1 “Strategieën voor
slimme specialisatie”
De lidstaten die middelen hebben toegewezen aan TD1 “Versterking van onderzoek, technologische
ontwikkeling en innovatie” moeten een strategie voor slimme specialisatie (RIS3) vaststellen over de
wijze waarop hun nationale of regionale concurrentievoordelen en het potentieel om resultaten van
topniveau te behalen kunnen worden versterkt. De financiële ondersteuning in het kader van TD1
dient te worden verstrekt om onderzoek en innovatie op terreinen van slimme specialisatie met
groeipotentieel te bevorderen.
In verschillende gevallen werden deze strategieën met de hulp van de Commissie ontwikkeld. Zo
huurde de Commissie deskundigen in om de nationale RIS3 van Ierland en van Kroatië te beoordelen
en om de regionale RIS3 van het Spaanse regionale OP voor Andalusië te ontwikkelen. Daarnaast
moedigde de Commissie lidstaten aan om deel te nemen aan collegiale toetsingen. Polen, Roemenië
en Ierland namen deel aan de nationale workshop over collegiale toetsing die in juli 2014 door het
Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek en de Ierse autoriteiten in Dublin werd georganiseerd.
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Kroatisch nationaal ESF-OP “Doelmatige personele middelen” en Pools ESF-OP “Kennis,
opleiding en groei”.
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Het Spaanse onderzoeks- en innovatiesysteem werd in augustus 2014 onderworpen aan een
collegiale toetsing door het Comité Europese Onderzoeksruimte en Innovatie.
De Commissie moedigde ook de betrokkenheid van externe belanghebbenden aan bij de
ontwikkeling van de RIS3, en bij de vaststelling van geografische specialisatiegebieden. Verder drong
de Commissie erop aan dat moest worden gewaarborgd dat de strategieën voorzagen in een
toereikend niveau van interactie en samenwerking tussen beheersautoriteiten, bedrijven en
universiteiten bij de vaststelling van potentiële zakelijke kansen en de follow-up daarvan.

Ex-antevoorwaarden waren niet voldoende afgestemd op het Europees Semester en op
informatie die bij andere diensten van de Commissie beschikbaar was
50. Het verantwoordelijke DG moet bij de beoordeling van de EAV’s ook rekening houden
met de kennis die in andere contexten is opgebouwd, zoals het Europees Semester, of de
informatie die door andere directoraten-generaal of bij haar eigen monitoringactiviteiten is
verzameld.
De beoordeling van EAV’s door de Commissie komt niet overeen met de analyse in de
landenverslagen voor het Europees Semester
51. In het kader van het Europees Semester brengt de Commissie landenverslagen uit en
doet zij landspecifieke aanbevelingen voor iedere lidstaat. Deze landenverslagen bevatten
een jaarlijkse analyse van de economische en sociale uitdagingen in alle EU-lidstaten.
52. De Commissie maakte bij de beoordeling van de consistentie en toereikendheid van
door de lidstaten verstrekte informatie over de EAV’s echter niet altijd gebruik van haar
kennis over structurele problemen in de lidstaten die in het kader van het Europees
Semester was verzameld. In augustus 2014 stelde de Commissie interne richtsnoeren inzake
EAV’s voor de ESI-fondsen vast 29. In deze richtsnoeren werd echter niet uitgelegd hoe er kon
worden gezorgd voor een consistente beoordeling van EAV’s en het Europees Semester.

29

Europese Commissie, “Internal Guidance on EACs for the ESI funds”, deel I, versie 2.0,
29 augustus 2014.
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53. Uit onze analyse bleek bijvoorbeeld dat drie van de vijf onderzochte lidstaten (Polen,
Kroatië en Spanje) van oordeel waren dat er was voldaan aan EAV 8.1 inzake de capaciteit
van de lidstaten om individuele diensten voor arbeidsvoorziening en actieve en preventieve
arbeidsmarktmaatregelen aan te bieden 30. De Commissie aanvaardde deze beoordeling,
hoewel in de daaropvolgende landenverslagen werd gewezen op significante
tekortkomingen met betrekking tot deze criteria (zie tekstvak 2).
Tekstvak 2 – Inconsistenties tussen ex-antevoorwaarden en landspecifieke verslagen bij de
beoordeling van de uitvoering door de lidstaten van een actief arbeidsmarktbeleid – voorbeelden
van Polen, Spanje en Kroatië
In het geval van Polen wordt in het door de Commissie uitgebrachte landenverslag voor 2015
gewezen op de voortdurende uitdaging dat de Poolse openbare diensten voor arbeidsvoorziening
(PES) kwesties met betrekking tot de prestaties van de arbeidsmarkt niet adequaat aanpakken
vanwege een gebrek aan middelen, een inefficiënte organisatie, gebrekkige monitoring, onvoldoende
coördinatie van het gefragmenteerde systeem en een gebrek aan deskundig personeel 31.
Bij Kroatië wordt in het landenverslag voor 2015 opgemerkt dat de administratieve capaciteit van de
Kroatische openbare dienst voor arbeidsvoorziening tekortschiet en dat bedrijfsprocessen het
vermogen ervan belemmeren om de doeltreffendheid van arbeidsmarktmaatregelen te verbeteren
en de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt beter te bereiken.
In het geval van Spanje wordt in het landenverslag van 2016 verklaard dat er beperkte capaciteit is
voor de PES om doeltreffend advies op maat te verstrekken en dat er geen specifieke maatregelen
zijn genomen om meer bijstand te verlenen aan met name degenen die verder weg staan van de
arbeidsmarkt 32. Al eerder werd in de landspecifieke aanbevelingen 33 van 2014 en 2015 opgemerkt

30

Verordening (EU) nr. 1303/2013, bijlage XI, ex-antevoorwaarde 8.1, criterium: diensten voor
arbeidsvoorziening.

31

SWD(2015) 40 van 26.2.2015.

32

SWD(2016) 78 final van 26.2.2016.

33

Aanbeveling van de Raad (2015/C 272/13) van 14 juli 2015 over het nationale
hervormingsprogramma 2015 van Spanje en met een advies van de Raad over het
stabiliteitsprogramma 2015 van Spanje (PB C 272 van 18.8.2015, blz. 46).

35
dat de lidstaat beperkte vorderingen had gemaakt met het versnellen van de modernisering van de
PES en beide jaren kregen de nationale autoriteiten de aanbeveling om maatregelen te nemen om de
kwaliteit en doeltreffendheid van de bijstand en het advies bij het zoeken naar een baan te
vergroten.

54. Verder merkte de Commissie in haar mededeling over de jaarlijkse groeianalyse 2017
het volgende op: “de structurele hervormingen blijven onvoltooid in talrijke lidstaten en de
uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen verloopt te vaak gebrekkig. De
modernisering van producten, diensten en arbeidsmarkten blijft een prioriteit in talrijke
lidstaten” 34.
Zelfbeoordelingen door de lidstaten inzake de naleving van staatssteunregels komen niet
overeen met de periodieke monitoring door DG Concurrentie
55. In een ander speciaal verslag 35 stelden we vast dat sommige lidstaten die voldeden aan
algemene EAV 5, “staatssteun”, een lager niveau van naleving van de staatssteunregels
hadden dan de lidstaten die er niet aan voldeden. De zelfbeoordeling door de lidstaten werd
echter niet betwist door de Commissie.
De Commissie heeft de zelfbeoordelingen van de lidstaten met betrekking tot de situatie van
de monitoringsystemen niet ter discussie gesteld, hoewel ze op de hoogte was van
aanzienlijke vertragingen
56. De vereisten voor het systeem van resultaatindicatoren, dat nodig is voor de monitoring
van de vooruitgang van het OP bij het behalen van resultaten, met inbegrip van regelingen
voor gegevensverzameling, zijn vastgelegd in algemene EAV 7, “Statistische systemen en
resultaatindicatoren” (zie bijlage I). De GB-verordening vereist ook van de
managementautoriteiten dat ze een systeem opzetten voor de vastlegging en opslag van de
voor toezicht, evaluatie, financieel beheer, verificatie en audit vereiste gegevens over elke

34

COM(2016) 725 final van 16.11.2016, blz. 3.

35

Speciaal verslag nr. 24/2016 “Meer inspanningen nodig om te zorgen voor grotere bekendheid
en voor naleving van de staatssteunregels in het kader van het cohesiebeleid”, paragraaf 105
(http://eca.europa.eu).
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concrete actie, met inbegrip van gegevens over indicatoren en mijlpalen 36. De Commissie
interpreteert dit vereiste zo dat het betrekking heeft op het bestaan van een
gecomputeriseerd systeem 37. Wij constateerden dat de beoordeling door de lidstaten van
algemene EAV 7 niet consistent wordt verricht in alle OP’s, namelijk met betrekking tot de
noodzaak van een systeem om gegevens in gecomputeriseerde vorm vast te leggen en op te
slaan om aan deze algemene EAV te voldoen (zie tekstvak 3).
Tekstvak 3 – Algemene EAV 7 niet nageleefd omdat de systemen om gegevens in vast te leggen en
op te slaan niet operationeel waren voor de Roemeense OP’s (algemene EAV 7)
De Roemeense autoriteiten waren van oordeel dat het criterium van algemene EAV 7, “Regelingen
voor de tijdige verzameling en aggregatie van statistische gegevens”, niet was ingevoerd ten tijde van
de vaststelling van de PO en OP’s. Algemene EAV 7 werd dus beoordeeld als niet nageleefd. De
belangrijkste reden hiervoor was dat het IT-systeem niet kon voldoen aan de in artikel 125 van de
GB-verordening vastgelegde vereisten, namelijk om in gecomputeriseerde vorm alle informatie over
indicatoren die door de vastgestelde verordeningen wordt vereist, te registreren en op te slaan.
Sindsdien brengen de autoriteiten maandelijks verslag uit aan de Commissie over de ontwikkeling
van hun IT-systeem.

57. Deze algemene EAV geldt voor alle lidstaten en alle OP’s. Ten tijde van de vaststelling
ervan voldeed een derde van de OP’s (126 van de 387) in 19 van de 28 lidstaten niet aan
deze voorwaarde. Uit de monitoringgegevens van de Commissie blijkt dat nog ongeveer
20 % van alle OP’s in februari 2017 niet voldeed aan dit vereiste. Medio september werd
voor slechts 13 OP’s niet voldaan aan deze algemene EAV.
58. bij 10 van de 14 tijdens onze controle onderzochte OP’s werd de EAV beschouwd als
nageleefd en de andere 4 als gedeeltelijk nageleefd. Bij 12 van deze 14 OP’s was echter geen
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sprake van een volledig operationeel IT-systeem met betrekking tot indicatoren en mijlpalen
die eind 2016 bestonden. Zonder een dergelijk IT-systeem, zoals voorgeschreven door
artikel 125, lid 2, onder d) van de GB-verordening, is het echter niet mogelijk de uitvoering
van een OP op kostenefficiënte wijze te monitoren.
59. Uit deze voorbeelden blijkt ook dat de naleving van een EAV niet noodzakelijkerwijs
betekent dat er in de praktijk beter wordt gepresteerd en dat het maar de vraag is of de
huidige aanpak van het gebruik van ex-antevoorwaarden zorgt voor een betere besteding
van de middelen voor cohesie.
De Commissie schortte betalingen niet op bij niet-voltooiing van actieplannen
60. Op grond van de GB-verordening kan de Commissie tussentijdse betalingen geheel of
gedeeltelijk opschorten indien lidstaten nalaten de maatregelen uit te voeren om te voldoen
aan de toepasselijke EAV’s.
61. De Commissie heeft besloten om geen schorsingen van betalingen voor de OP’s op te
leggen, ondanks het feit dat een groot aantal actieplannen niet was voltooid en er aan veel
EAV’s niet was voldaan. Tegelijkertijd hadden 13 lidstaten (Kroatië, Cyprus, Tsjechische
Republiek, Frankrijk, Griekenland, Italië, Letland, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië
en Spanje) op eigen initiatief schorsingen opgelegd met betrekking tot geselecteerde
investeringsprioriteiten voor 78 OP’s.
62. Wij schatten dat de begroting waarop deze eigen schorsingen van invloed waren,
ongeveer 2,3 miljard euro aan ESF-financiering en ongeveer 4,7 miljard euro aan EFRO- en
ESF-financiering omvatte. Dit komt overeen met 2 % van de totale EU-financiering voor het
EFRO, CF en ESF voor 2014-2020, ofwel 3,5 % van de totale EU-financiering waarop de
actieplannen aanvankelijk betrekking hadden.
Geen bepaling in de GB-verordening met betrekking tot de handhaving of de
monitoring/evaluatie van ex-antevoorwaarden na 2016
63. Voor OP’s met EAV’s waaraan eind 2016 nog niet was voldaan, moeten de lidstaten
verdere inspanningen verrichten om de actieplannen uit te voeren en moet de Commissie de
naleving van de EAV’s begeleiden, monitoren en bevestigen.
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64. Er zijn echter geen bepalingen in de GB-verordening waarin wordt voorgeschreven dat
de lidstaten de handhaving van EAV’s na 2016 monitoren en er verslag over uitbrengen. De
Commissie krijgt evenmin verantwoordelijkheden in dit opzicht. We merken ook op dat de
Commissie geen enkele financiële correctie kan opleggen voor niet-naleving van EAV’s. De
impact van de EAV’s zal dus in hoge mate afhangen van de verantwoordelijkheid en inzet
van de lidstaten met betrekking tot de handhaving ervan en hun blijvende inspanningen om
er na 2016 aan te voldoen.
65. Ook merkten we op dat de GB-verordening geen monitoring of evaluatie voorschrijft
van de impact van EAV’s op de doeltreffende aanwending van uitgaven voor cohesie en de
verwezenlijking van betere resultaten.
De prestatiereserve biedt weinig stimulans om de resultaatgerichtheid van de OP’s te
verbeteren en zal waarschijnlijk niet leiden tot een aanzienlijke herschikking van uitgaven
voor cohesie naar beter presterende programma’s
66. Het prestatiekader en de bijbehorende prestatiereserve moeten een doeltreffende
stimulans bieden om de beoogde output en resultaten te behalen en, zo nodig, een
herschikking van EU-middelen mogelijk maken zodat er doeltreffender gebruik kan worden
gemaakt van de beschikbare uitgaven voor cohesie.
67. Wij beoordeelden of:
-

aan het wettelijk voorschrift om een bepaald deel van de EU-middelen te reserveren in
een prestatiereserve werd voldaan voor het EFRO, CF en ESF (6 %) als geheel en voor elk
van de 14 onderzochte OP’s (tussen 5 % en 7 % per prioritaire as);

-

de voorwaarden voor een definitieve toewijzing van de reserve in 2019 streng genoeg
zijn en of schorsingen van betalingen en financiële correcties doeltreffend kunnen
worden gebruikt om ondermaatse prestaties te sanctioneren; en

-

de bestaande prestatie-indicatoren aan de hand waarvan wordt besloten over de
definitieve toewijzing van de prestatiereserve deugdelijk zijn op basis van aanvullend
bewijsmateriaal dat is aangevraagd bij en verstrekt door de bevoegde nationale
autoriteiten, en of in de 14 onderzochte OP’s de mijlpaal- en streefwaarden voor

39

indicatoren in de prestatiekaders die onder TD 1 en TD 8 vallen, voldoen aan de
regelgevingsvereisten.
Er is voldaan aan het wettelijk streefdoel van 6 % voor de prestatiereserve voor het EFRO,
het CF en het ESF
68. Bij 299 van de 391 OP’s (76 %) werd een prestatiereserve ingesteld. Onze analyse
bevestigde dat de lidstaten in hun OP’s ongeveer 20 miljard euro van in totaal 335 miljard
euro aan EU-financiering hebben toegewezen aan deze prestatiereserves voor de periode
2014-2020.
69. Dit komt overeen met 6 % van de totale toewijzing aan het EFRO, CF en ESF in het kader
van de doelstelling voor investeringen voor groei en werkgelegenheid, met uitzondering van
de door de GB-verordening bepaalde middelen 38.
Het prestatiekader en de prestatiereserve zijn verplicht en van toepassing op de meeste
prioritaire assen
70. In tegenstelling tot de voorgaande programmeringsperioden werd de verplichte
prestatiereserve in de programmeringsperiode 2014-2020 opnieuw ingevoerd en moet deze
op de meeste prioritaire assen worden toegepast (behalve die welke betrekking hebben op
technische bijstand en de programma’s in het kader van het YEI en het mkb-initiatief).
Bovendien zijn de mechanismen voor toewijzing ervan meteen vanaf het begin duidelijk. De
criteria, d.w.z. de indicatoren voor de toewijzing ervan, zijn vooraf beschreven en zijn
afgeleid van de interventielogica in de programma’s. Dit is een positieve verandering.
Tegelijkertijd merkten we echter op dat de indicatoren die de definitieve toewijzing van de
reserve bepalen, grotendeels input- en outputgericht blijven. Dit garandeert geen betere
resultaten.
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Het prestatiekader blijft gericht op uitgaven en output
71. De lidstaten kunnen de vooruitgang in de uitvoering van het programma via mijlpalen
en streefwaarden aantonen voor drie soorten indicatoren: financiële, output- en
resultaatindicatoren. Ze kunnen worden aangevuld met belangrijke uitvoeringsfasen (KIS)
teneinde projecten te meten die al lopen of waarvan de start al is gepland, maar waarvan de
output waarschijnlijk niet in december 2018 gerealiseerd kan zijn. In het algemeen moeten
deze indicatoren representatief zijn voor de maatregelen die onder de prioritaire as vallen.
De definitie van representatief is dat de indicator minstens de helft van de financiële
toewijzing van de betrokken prioritaire as moet bestrijken 39.
Nauwelijks enige resultaatindicatoren in het prestatiekader
72. In het algemeen is het prestatiekader 2014-2020 echter niet significant
resultaatgerichter dan vergelijkbare regelingen in de voorgaande periode 40. We
constateerden dat de Commissie zelfs de aanbeveling deed om geen resultaatindicatoren
voor het EFRO/CF te gebruiken omdat deze op langere termijn moeten worden bereikt en
sterk beïnvloed kunnen worden door externe factoren 41. Ook voor het ESF hebben de
lidstaten nauwelijks gebruikgemaakt van de resultaatindicatoren in het prestatiekader,
hoewel de ESF-resultaatindicatoren de onmiddellijke uitkomsten van de projecten
weergeven.
73. OP’s moeten zijn voorzien van een prestatiekader voor elke prioritaire as, die, voor
zover van toepassing, per regiocategorie is uitgesplitst 42. Daarom analyseerden we ook de
rapportagevereisten voor de indicatoren die voor iedere prioritaire as waren geselecteerd,
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voor zover passend per regiocategorie, voor alle in de programmeringsperiode 2014-2020
vastgestelde EFRO-, CF- en ESF-OP’s, om een overzicht te krijgen van de soorten indicatoren
en de bijbehorende rapportagevereisten 43. De in de prestatiekaders gebruikte indicatoren
die niet zijn gekoppeld aan de prestatiereserve worden ook buiten deze analyse gehouden.
74. Uit figuur 7 blijkt dat de overgrote meerderheid van de indicatoren die in het
prestatiekader voor het cohesiebeleid worden gebruikt, outputindicatoren (57,1 %),
belangrijke uitvoeringsfasen (9,2 %) en financiële indicatoren (33,4 %) betreft. Samen
vormen ze 99,7 % van alle gerapporteerde indicatoren die in de prestatiekaders van de
verschillende prioritaire assen worden gebruikt. Het gebruik van de resultaatindicatoren is
marginaal (0,3 %).
Figuur 7 – Prestatiekader 2014-2020 van de EFRO-, CF- en ESF-OP’s: aandeel van het soort
gebruikte indicator per fonds
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Bron: ERK, op basis van de gegevens van de IT-applicatie Infoview van de Commissie.
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KIS die het vermogen meten om met de uitvoering van het programma te starten, zijn de
belangrijkste indicator voor ongeveer een vijfde van de EU-fondsen
75. KIS worden alleen voor het EFRO en CF gebruikt omdat, anders dan bij het ESF,
outputindicatoren volledig uitgevoerde maatregelen meten 44. KIS werden vastgesteld in de
programma’s van 22 lidstaten en voor ongeveer een vijfde van alle prioritaire assen met een
prestatiekader. Deze KIS zijn samen met de financiële indicatoren de enige indicatoren die
leiden tot de definitieve toewijzing van ongeveer een vijfde van de totale EU-financiering
waarop de prestatiereserve van toepassing is. In die gevallen vormt de definitieve toewijzing
van de prestatiereserve in feite de beloning voor het vermogen om te kunnen beginnen met
de uitvoering van het programma, en niet zozeer voor de prestaties van de maatregelen zelf.
76. Hieruit blijkt dat de indicatoren in het prestatiekader voor de periode 2014-2020 gericht
blijven op uitgaven (financiële indicator) en uitvoering (outputindicatoren). Voor een groot
deel van de EU-financiering meten ze zelfs alleen of de uitvoering van het programma is
begonnen, maar verschaffen ze geen informatie over output of resultaten (KIS). In ons
speciaal verslag waarin de programmering voor plattelandsontwikkeling voor de periode
2014-2020 werd onderzocht, stelden we vast dat de prestatiereserve op het gebied van
plattelandsontwikkeling eveneens op input gericht is45.
Mijlpaal- en streefwaarden worden niet in alle gevallen onderbouwd
77. Ook onderzochten we de opzet van het prestatiekader voor 35 prioritaire assen van de
14 bestreken OP’s. Wij constateerden dat de mijlpalen en streefdoelen voor de prestatieindicatoren aansloten op de aard en het karakter van de specifieke doelstellingen van de
prioritaire as en, in verreweg de meeste gevallen, relevant waren en dat ze een aanzienlijk
deel van de maatregelen maten die waren ontwikkeld in het kader van een bepaalde
prioritaire as (d.w.z. die meer dan de helft van de financiële toewijzing van de prioritaire as
betroffen).
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78. Onze bevindingen waren minder eenduidig wat betreft de vastgestelde streefwaarden.
In het algemeen rechtvaardigden de beheersautoriteiten deze door te verwijzen naar
eerdere of bestaande maatregelen of, wanneer de empirische waarden niet beschikbaar
waren, op basis van schattingen.
79. Voor ongeveer een vierde van de indicatoren in het prestatiekader van de
gecontroleerde OP’s (28 %) konden we geen conclusies trekken over de juistheid van de
waarde, doordat de berekeningsmethode niet kon worden geverifieerd of doordat de
eenheidskosten of de gehanteerde aannames niet in detail werden toegelicht. We zijn ook
van oordeel dat 18 % van de resterende mijlpalen en streefwaarden niet realistisch en/of
haalbaar is omdat ze ofwel incorrect zijn berekend, ofwel worden beschouwd als een
onderschatting (zie bijlage III). Een voorbeeld van ongegronde aannames is opgenomen
in tekstvak 4.
Tekstvak 4 – Voorbeeld van waarden die niet konden worden geverifieerd voor twee Spaanse OP’s:
“Slimme groei” en “EFRO Andalusië”
Voor twee onderzochte Spaanse EFRO-OP’s konden de streefdoelen en mijlpalen die waren
vastgelegd voor prestatiekaders met betrekking tot thematische doelstelling 1 niet worden
bevestigd. De Spaanse autoriteiten maakten de methodologie bekend die was gebruikt om de
waarden te schatten, maar verstrekten geen gegevens waarmee de in de vastgestelde OP’s vermelde
waarden konden worden geverifieerd. Een soortgelijk probleem deed zich voor in de respectieve
voorafgaande evaluaties van OP’s, waarin werd vermeld dat er meer informatie nodig zou zijn
geweest om het prestatiekader te kunnen valideren 46.

80. Al met al betekent dit dat er in ongeveer 46 % van de 128 onderzochte gevallen twijfel
blijft bestaan over de vraag of de mijlpalen en/of streefdoelen die zijn gespecificeerd voor
vrijmaking van de prestatiereserve, realistisch en haalbaar zijn (zie bijlage III).
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Blz. 205 van de voorafgaande evaluatie van het OP “Slimme groei” en blz. 93 van de
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De prestatiereserve kan zelfs definitief worden toegewezen als de mijlpaalwaarden in
2018 niet volledig zijn bereikt
81. De prestatiereserve kan alleen definitief worden toegewezen na het bereiken van de
mijlpalen die in het prestatiekader van de OP’s zijn gespecificeerd 47. Voor alle 14
onderzochte OP’s waren minstens twee mijlpalen gespecificeerd.
82. We merkten echter op dat de prestatiereserve ook definitief kan worden toegewezen
indien de mijlpaalwaarden in december 2018 niet volledig zijn bereikt. Ingeval er
-

twee indicatoren zijn, worden de mijlpalen geacht te zijn bereikt 48 indien beide
indicatoren minstens 85 % van hun mijlpaalwaarde hebben bereikt, en

-

meer dan twee indicatoren zijn, volstaat het als een van de indicatoren slechts 75 % van
de mijlpaalwaarde bereikt, terwijl de overige 85 % moeten bereiken. Dit is het geval
voor 60 % van de prioritaire assen met prestatiekaders.

De evaluatie van prestaties kan hoogstens leiden tot een herschikking binnen de lidstaat
83. Indien indicatoren deze minimale mijlpaalwaarden niet halen, zal de evaluatie van de
prestaties resulteren in een herschikking van de prestatiereserve naar prioriteiten waarvan
de mijlpaalwaarden zijn bereikt en/of, ingeval de mijlpaalwaarden bij lange na niet zijn
bereikt, kan deze leiden tot een schorsing van betalingen.
84. Bijlage IV biedt een overzicht van de gedetailleerde regels die van toepassing zijn op de
beoordeling van mijlpalen en streefdoelen.
85. De herschikking van de prestatiereserve vindt plaats op nationaal niveau: middelen
kunnen worden herschikt naar prioritaire assen binnen een OP of naar prioritaire assen van
andere OP’s van de lidstaat. De lidstaat loopt dus niet het risico om EU-financiering te
verliezen. In eerdere verslagen hebben wij al aangegeven dat het een uitdaging is om
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hoogwaardige resultaten te behalen met regelingen waarin middelen vooraf worden
toegewezen aan lidstaten 49.
86. Afhankelijk van de goedkeuring van de Commissie hebben de lidstaten ook de
flexibiliteit om te besluiten hoe een herschikking zal plaatsvinden; zo verklaarde Polen in zijn
PO dat de prestatiereserve van ongeveer 5 miljard euro zal worden herschikt op basis van
nationale concurrentie tussen OP’s (zie tekstvak 5).
Tekstvak 5 – Herschikking van middelen uit de prestatiereserve – voorbeeld van het door
concurrentie gekenmerkte systeem van Polen
Indien de mijlpalen van prioriteiten niet worden bereikt, worden de middelen van de Poolse
prestatiereserve samengevoegd in een nationale pool van middelen die moeten worden herschikt
naar goed presterende prioriteiten zolang deze aan de volgende criteria voldoen: i) inachtneming van
de beperkingen die in de desbetreffende EU-verordeningen zijn vastgelegd (bijv. vereisten inzake
thematische concentratie 50), en ii) de uitbreiding van de toegewezen middelen is gerechtvaardigd op
basis van verslagen/evaluaties met betrekking tot de uitvoering, veranderingen in de sociaaleconomische situatie en de administratieve en absorptiecapaciteit. De herschikking van middelen is
niet beperkt tot prioriteiten van hetzelfde OP, maar kan plaatsvinden tussen prioriteiten van
verschillende OP’s zolang de prioriteiten voldoen aan beide reeksen criteria. De mogelijkheid om de
toewijzingen voor een bepaald programma te handhaven, zal echter eerst worden overwogen.

Beperkende voorwaarden van toepassing op schorsingen en financiële correcties voor
ondermaatse prestaties
Schorsingen van betalingen tijdens de uitvoering van programma’s
87. Schorsingen kunnen worden opgelegd in gevallen waarin de indicatoren in het
prestatiekader niet minstens 65 % van de mijlpaalwaarden bereiken. Bovendien moeten de
ondermaatse prestaties het gevolg zijn van duidelijk vastgestelde tekortkomingen in de
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uitvoering. De schorsing moet worden opgeheven als de lidstaat de nodige maatregelen
heeft genomen 51.
88. Daarnaast heeft de lidstaat de mogelijkheid om de waarde die is vastgelegd voor de
mijlpaal te herzien indien er sprake is van een significante verandering in de economische,
ecologische en arbeidsmarktomstandigheden in een lidstaat of regio 52. In een eerder
speciaal verslag hebben we al geconstateerd dat lidstaten in de periode 2007-2013 van deze
optie gebruikmaakten om hun streefwaarden te verlagen in de richting van de werkelijke
uitkomst kort na de afsluiting53.
89. We merken ook op dat het niet bereiken van mijlpalen voor resultaatindicatoren niet
kan leiden tot een schorsing van betalingen tijdens de uitvoering van een programma 54.
Financiële correcties bij de afsluiting
90. Bij de afsluiting kan de Commissie ook financiële nettocorrecties opleggen ingeval de
prestatie-indicatoren in het prestatiekader minder dan 65 % hebben bereikt van de
streefwaarden die in de OP’s voor 2023 zijn vastgelegd. Er kunnen bij de afsluiting geen
financiële correcties worden opgelegd indien het niveau van de ondermaatse prestaties
boven de 65 % ligt.
91. Ook kan het zijn dat financiële correcties niet worden toegepast voor ondermaatse
prestaties met betrekking tot de resultaten of indien de streefdoelen niet gehaald zijn als
gevolg van een reeks externe factoren die in de GB-verordening worden genoemd, zoals
sociaaleconomische of milieufactoren, ingrijpende veranderingen in de economische of
milieuomstandigheden in de betrokken lidstaat of als gevolg van overmacht 55. De externe
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factoren die niet specifiek worden genoemd in de wetgeving moeten per geval worden
geanalyseerd en kunnen leiden tot een vermindering oplopend tot wel 50 % van de hoogte
van de financiële correcties 56. Om de omvang van de impact van de externe factoren in
kwestie te beoordelen, zullen er evaluaties moeten worden verricht.
92. Verder moet bij de toepassing van financiële correcties rekening worden gehouden met
het proportionaliteitsbeginsel en het absorptieniveau van het OP. Bij het eerstgenoemde kan
het bedrag van de correctie worden verlaagd zonder een vooraf gedefinieerd maximum
indien de financiële correctie als onevenredig wordt beschouwd. Bij het laatstgenoemde
bepaalt de wetgeving dat financiële correcties alleen worden toegepast voor prioriteiten
waarvan het percentage van de bereikte output overeenkomt met minder dan twee derde
van de streefwaarden. Het niveau van de financiële correctie zal worden vastgesteld op basis
van de resultaat/absorptiecoëfficiënt (zie bijlage IV).
De regelgevingsvoorwaarden voor corrigerende maatregelen tegen ondermaatse prestaties
zijn te restrictief
93. Zoals reeds opgemerkt in een eerder speciaal verslag, kan de Commissie in de periode
2014-2020 voor het eerst schorsingen van betalingen en financiële correcties voor
ondermaatse prestaties opleggen. We zien dit als een eerste stap in de goede richting 57. De
regelgevingsvoorwaarden voor het toepassen van deze preventieve en corrigerende
maatregelen zijn echter te restrictief. Hierdoor is het zeer onwaarschijnlijk dat de Commissie
ooit in staat zal zijn om in de periode 2014-2020 een schorsing van een betaling of een
financiële correctie op te leggen vanwege ondermaatse prestaties.
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mate gebruik van preventieve maatregelen en financiële correcties”, paragrafen 134 en 135
(http://eca.europa.eu).
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Ex-antevoorwaarden boden een consistent kader voor het beoordelen van de gereedheid
van de lidstaten om het cohesiebeleid uit te voeren, maar het is niet duidelijk in welke
mate dit daadwerkelijk heeft geleid tot veranderingen in de praktijk
94. Ex-antevoorwaarden vereisen dat een lidstaat, voordat de uitvoering van het
programma in gang wordt gezet of anders uiterlijk eind 2016, aan bepaalde voorwaarden
moet voldoen. Dit is een positieve innovatie in het cohesiebeleid.
95. De lidstaten waren bij de vaststelling van de OP’s van oordeel dat aan bijna twee derde
(65 %) van de thematische ex-antevoorwaarden was voldaan. Er bestonden echter
aanzienlijke verschillen tussen lidstaten en EAV’s. Zo was in minder dan de helft van de
lidstaten aan 8 van de 29 thematische EAV’s voldaan en in minder dan een kwart ervan aan 4
EAV’s.
96. Ook werd er maar langzaam vooruitgang geboekt bij de voltooiing van de actieplannen
die lidstaten hadden vastgesteld om te voldoen aan ex-antevoorwaarden: in februari 2017
waren volgens de monitoringgegevens van de Commissie 380 van de 761 actieplannen
(50 %) nog niet voltooid. Dit percentage daalde volgens de monitoringgegevens van de
Commissie naar 8 % na ontvangst van de jaarlijkse uitvoeringsverslagen en
voortgangsverslagen in juni, respectievelijk augustus 2017. Slechts drie lidstaten hadden in
februari 2017 al hun actieplannen voltooid (Finland, Letland en Litouwen). Tegelijkertijd
waren er tien lidstaten (Bulgarije, Spanje, Griekenland, Kroatië, Hongarije, Italië, Slowakije,
Ierland, Zweden en Luxemburg) die minder dan de helft van hun actieplannen hadden
voltooid. De traagste vooruitgang in de richting van de voltooiing van alle gerelateerde
actieplannen werd geboekt bij ex-antevoorwaarden die gericht waren op niet-naleving van
EU- en nationale regels inzake overheidsopdrachten en staatssteun, twee van de
belangrijkste bronnen van onregelmatigheden in het cohesiebeleid. Een positief aspect was
echter dat het aandeel van de uitgaven voor cohesie waarop niet-nageleefde thematische
ex-antevoorwaarden van invloed waren, eind 2016 was gedaald van 57 % tot maximaal
27 %. Volgens de Commissie hadden medio september 2017 elf lidstaten (België, Tsjechische
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Republiek, Estland, Finland, Letland, Litouwen, Nederland, Portugal, Zweden, Slovenië en
Slowakije) al hun actieplannen voltooid.
97. De Commissie hield bij de beoordeling van de ex-antevoorwaarden niet volledig
rekening met de kennis die in andere contexten was opgebouwd, zoals het Europees
Semester en de informatie die door haar directoraten-generaal of via haar eigen
monitoringactiviteiten was verzameld. We troffen verscheidene voorbeelden aan van
inconsistente beoordelingen, die ook kunnen wijzen op een gebrek aan nauwkeurigheid bij
het valideren van de zelfbeoordeling door de lidstaten, die vaak te positief en inconsistent
was. Een deel van het probleem is dat de in de GB-verordening gespecificeerde criteria om
na te gaan of er aan de ex-antevoorwaarden was voldaan heel vaak algemeen van aard zijn
en dus aanzienlijke ruimte voor interpretatie laten. Met name worden er vaak geen
specifieke kwantificeerbare streefdoelen genoemd, zelfs in gevallen waarin dergelijke
streefdoelen aan de bestaande EU-wetgeving hadden kunnen worden ontleend.
98. De Commissie schortte tussentijdse betalingen niet geheel of gedeeltelijk op, hoewel
sommige lidstaten niet voldeden aan de toepasselijke ex-antevoorwaarden. 13 lidstaten
legden zichzelf schorsingen op met betrekking tot geselecteerde investeringsprioriteiten
voor 78 OP’s, hetgeen overeenkwam met ongeveer 2,3 miljard euro aan ESF-financiering en
ongeveer 4,7 miljard euro aan EFRO- en CF-financiering. Tegelijkertijd was een groot aantal
actieplannen niet als voltooid beoordeeld en was in februari 2017 nog niet voldaan aan veel
ex-antevoorwaarden. De lidstaten moesten hun voortgangs- en uitvoeringsverslagen over de
stand van zaken met betrekking tot de ex-antevoorwaarden halverwege 2017 indienen. Op
basis van deze verslagen kan de Commissie schorsingen van betalingen opleggen, maar dat
heeft ze nog niet gedaan.
99. In het algemeen beschouwden de bezochte lidstaten de ex-antevoorwaarden als nuttig
instrument voor zelfbeoordelingen.
100. Met de ex-antevoorwaarden wordt echter alleen de specifieke situatie weergegeven
ten tijde van de vaststelling van de OP’s of, voor die welke als niet-nageleefd werden
beschouwd, de situatie van uiterlijk december 2016. De GB-verordening schrijft geen followup van de stand van zaken met betrekking tot ex-antevoorwaarden na 2016 voor. Hierdoor

50

zal het voor de Commissie moeilijk worden om bij de voorbereiding van het
wetgevingsvoorstel voor de programmeringsperiode na 2020 te beoordelen of ze in de
praktijk werkelijk een verschil hebben gemaakt. De Commissie kan evenmin financiële
correcties opleggen voor niet-naleving van EAV’s. De doeltreffendheid van de exantevoorwaarden en de impact ervan op de doeltreffende gebruikmaking van ESI-fondsen
gedurende de hele programmeringsperiode hangen af van de inzet en verantwoordelijkheid
van de lidstaten ten aanzien van de handhaving en toepassing ervan.
De prestatiereserve biedt weinig stimulans om de resultaatgerichtheid van de OP’s te
verbeteren en zal waarschijnlijk niet leiden tot een aanzienlijke herschikking van uitgaven
voor cohesie naar beter presterende programma’s
101. Bij 299 van de 391 OP’s (76 %) werd een prestatiereserve ingesteld. Onze analyse
bevestigde dat de lidstaten in hun OP’s ongeveer 20 miljard euro van in totaal 335 miljard
euro aan EU-financiering toewezen aan deze prestatiereserves voor de periode 2014-2020.
Dit komt overeen met 6 % van de totale toewijzing van het EFRO, het CF en het ESF in het
kader van de doelstelling voor investeringen voor groei en werkgelegenheid, met
uitzondering van de door de GB-verordening bepaalde middelen.
102. In tegenstelling tot de voorgaande programmeringsperioden zijn het prestatiekader en
de prestatiereserve verplicht en moeten deze worden toegepast op de meeste prioritaire
assen. Bovendien zijn de mechanismen voor de toewijzing ervan meteen vanaf het begin
duidelijk, en worden de toewijzingscriteria afgeleid uit de interventielogica in de
programma’s en zijn ze vooraf vastgesteld. Dit is een positieve verandering.
103. De prestatiereserve kan alleen definitief worden toegewezen na het bereiken van de
mijlpalen die in het prestatiekader van de OP’s zijn gespecificeerd. De gespecificeerde
waarden voor elk van deze mijlpalen hoefden echter niet volledig te zijn bereikt in 2018.
104. Indien mijlpalen deze minimumwaarden niet halen, kan de evaluatie van de prestaties
resulteren in een herschikking van de prestatiereserve naar de prioritaire assen waarvan de
mijlpaalwaarden voor output, belangrijke uitvoeringsfasen en financiële indicatoren zijn
bereikt en/of, ingeval de mijlpaalwaarden bij lange na niet zijn bereikt, in een schorsing van
betalingen. Een schorsing van een betaling tijdens de uitvoering van een programma kan
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echter niet het gevolg zijn van het feit dat mijlpalen voor resultaatindicatoren niet zijn
bereikt. Al met al leiden deze regelingen ertoe dat de prestatiereserve waarschijnlijk niet zal
resulteren in een aanzienlijke herschikking van uitgaven voor cohesie naar beter presterende
programma’s.
105. In ieder geval is slechts op nationaal niveau een herschikking van de prestatiereserve
mogelijk: middelen kunnen opnieuw worden toegewezen aan prioriteiten binnen een OP of
aan prioriteiten van andere OP’s van dezelfde lidstaat. Lidstaten lopen dus niet het risico EUfinanciering te verliezen als gevolg van de evaluatie van prestaties in 2019.
106. De overgrote meerderheid van de indicatoren die de grondslag vormen voor het
toewijzen van de prestatiereserve heeft betrekking op output (57,1 %), financiële
indicatoren (33,4 %) en de belangrijke uitvoeringsfasen (9,2 %), waarbij het gebruik van
resultaatindicatoren marginaal is (0,3 %). Hieruit blijkt dat het prestatiekader 2014-2020
hoofdzakelijk gericht blijft op uitgaven en projectoutput, maar niet op het bereiken van
resultaten.
107. Bovendien vormt de definitieve toewijzing van de prestatiereserve in gevallen waarin
belangrijke uitvoeringsfasen (KIS) in het prestatiekader worden gebruikt, in wezen de
beloning voor het vermogen om te kunnen beginnen met de uitvoering van het programma,
en niet zozeer voor de uitvoering van de maatregelen zelf. Ze werden gebruikt bij ongeveer
een vijfde deel (22 %) van de EU-financiering waarop een prestatiereserve van toepassing
was.
108. Voor ongeveer een vierde van de indicatoren in het prestatiekader van de onderzochte
OP’s (28 %) konden we geen conclusie trekken over de juistheid van de streefwaarde voor
de mijlpaal, doordat de berekeningsmethode niet kon worden geverifieerd of doordat de
eenheidskosten of de gehanteerde aannames niet in detail werden toegelicht. Ook zijn we
van oordeel dat ongeveer 18 % van de resterende mijlpalen en streefwaarden niet realistisch
en/of haalbaar, of onvoldoende ambitieus is. Al met al betekent dit dat er in ongeveer 46 %
van de gevallen twijfel blijft bestaan over de mijlpalen en/of streefdoelen die zijn
gespecificeerd voor vrijmaking van de prestatiereserve.
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109. Ten slotte kan de Commissie in de periode 2014-2020 voor het eerst schorsingen van
betalingen en financiële correcties voor ondermaatse prestaties opleggen. We zien dit als
een eerste stap in de goede richting. De regelgevingsvoorwaarden voor het toepassen van
deze corrigerende maatregelen zijn echter te restrictief. Hierdoor is het zeer onwaarschijnlijk
dat de Commissie ooit in staat zal zijn om in de periode 2014-2020 een schorsing van een
betaling of een financiële correctie op te leggen vanwege ondermaatse prestaties.
Onze aanbevelingen voor de periode na 2020
110. Wij zijn van oordeel dat veranderingen in de regelgeving tijdens de huidige periode
2014-2020 met betrekking tot een of beide instrumenten niet kosteneffectief zouden zijn.
Toch moedigen we de lidstaten aan om de overeengekomen actieplannen te voltooien, en
de Commissie om ze te beoordelen, en te streven naar de naleving van alle exantevoorwaarden. Bovendien zou er gebruik moeten worden gemaakt van de bestaande
bepalingen inzake de prestatiereserve om zoveel mogelijk te voorkomen dat er geld wordt
verspild.
111. Onze aanbevelingen betreffen dan ook de periode na 2020, waarin beide instrumenten,
indien ze worden gehandhaafd, versterkt moeten worden zodat het waarschijnlijker is dat ze
bijdragen tot een doeltreffender gebruik van uitgaven voor cohesie.
Aanbeveling 1 – Ontwikkel ex-antevoorwaarden verder voor de periode na 2020
Voor haar wetgevingsvoorstel voor de periode na 2020 moet de Commissie exantevoorwaarden verder ontwikkelen als instrument ter beoordeling van de gereedheid van
de lidstaten om EU-middelen uit te voeren, en in het bijzonder:
a)

de relevantie en het nut van elk van de ex-antevoorwaarden voor 2014-2020 opnieuw
beoordelen, overlappingen wegnemen en alleen die voorwaarden handhaven die echt
van invloed zijn op de doeltreffende verwezenlijking van beleidsdoelstellingen;

b)

zorgen voor afstemming van de ex-antevoorwaarden voor de periode na 2020 op het
Europees Semester;

c)

voor zover haalbaar, duidelijke beoordelingscriteria met meetbare streefdoelen
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vaststellen om te zorgen voor een gemeenschappelijk begrip van wat er moet worden
bereikt; en
d)

naleving en toepassing van ex-antevoorwaarden gedurende de hele
programmeringsperiode vereisen en er follow-up aan geven, waarbij zij rekening moet
houden met de potentiële administratieve belasting.

Streefdatum voor de uitvoering: bij de voorbereiding van de wetgevingsvoorstellen voor de
periode na 2020.

Aanbeveling 2 – Overweeg om de prestatiereserve voor de periode na 2020 om te zetten
in een meer resultaatgericht instrument
Voor haar wetgevingsvoorstel voor de periode na 2020 moet de Commissie de
prestatiereserve ontwikkelen tot een meer resultaatgericht instrument dat middelen
toewijst aan programma’s waarmee goede resultaten zijn geboekt, en in het bijzonder moet
zij overwegen of zij moet voorstellen om:
a)

op basis van getrokken lessen de prestatiereserve verder te ontwikkelen tot een
instrument dat goede prestaties beter stimuleert en beloont, waarbij moet worden
aangetoond wat de OP’s met de aanvullende financiering beogen te bereiken;

b)

meer gebruik te maken van indicatoren voor onmiddellijke resultaten en de
belangrijkste uitvoeringsfasen omzetten in instrumenten waarmee bij de beoordeling
van prestaties de daadwerkelijke prestaties van langetermijnmaatregelen op het gebied
van infrastructuur beter kunnen worden aangetoond; en

c)

de voorwaarden voor schorsingen van betalingen en financiële correcties te herzien
zodat ondermaatse prestaties gemakkelijker en in een vroeger stadium kunnen worden
aangepakt teneinde de stimulansen om de middelen naar behoren in te zetten verder
uit te breiden.
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Streefdatum voor de uitvoering: bij de voorbereiding van de wetgevingsvoorstellen voor de
periode na 2020.

Dit verslag werd door kamer II, onder leiding van mevrouw Iliana IVANOVA, lid van de
Rekenkamer, vastgesteld te Luxemburg op haar vergadering van 4 oktober 2017.
Voor de Rekenkamer

Klaus-Heiner LEHNE
President
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BIJLAGE I

TD 1 – Versterking van onderzoek,
technologische ontwikkeling en innovatie

TD 2 – Verbetering van de toegang tot en het
gebruik en de kwaliteit van informatie- en
communicatietechnologieën (ICT) (streefdoel
breedband)

EAV 1.1. Onderzoek en innovatie: het bestaan van een nationale of regionale strategie voor slimme specialisatie in overeenstemming
met het nationale hervormingsprogramma, teneinde private uitgaven voor onderzoek en innovatie te mobiliseren, die ook moet
overeenkomen met die van goed functionerende nationale of regionale O&I-systemen.

X

EAV 1.2. Infrastructuur voor onderzoek en innovatie. Het bestaan van een meerjarenplan voor het in de begroting opnemen en
prioriteren van investeringen.

X

EAV 2.1. Digitale groei: het bestaan van een strategisch beleidskader voor digitale groei om betaalbare, hoogwaardige, interoperabele
en op ICT steunende private en overheidsdiensten te stimuleren en om deze meer ingang te doen vinden bij burgers, met inbegrip van
kwetsbare groepen, ondernemingen en het openbaar bestuur; dit omvat ook grensoverschrijdende initiatieven.

X

EAV 2.2. NGN-infrastructuur (toegangsnetwerken van de volgende generatie): het bestaan van nationale of regionale NGN-plannen
waarin rekening wordt gehouden met regionale acties om Uniestreefdoelen op het gebied van een snelle internettoegang te bereiken,
waarbij de aandacht vooral is gericht op gebieden waar de markt niet aan de Unievoorschriften betreffende concurrentie en
staatssteun voldoet en geen open infrastructuur tegen betaalbare prijs en van toereikende kwaliteit levert, en om toegankelijke
diensten te bieden aan kwetsbare groepen.

X

X

TD 3 – Vergroting van de concurrentiekracht
van kleine en middelgrote ondernemingen
(mkb)

EAV 3.1. Er zijn specifieke acties uitgevoerd om de bevordering van het ondernemerschap te ondersteunen met inachtneming van de
“Small Business Act” (SBA).

TD 4 – Ondersteuning van de overgang naar
een koolstofarme economie in alle
bedrijfstakken

EAV 4.1. Er zijn acties uitgevoerd ter bevordering van kosteneffectieve verbeteringen van de energie-efficiëntie bij het eindgebruik, en
van kosteneffectieve investeringen in energie-efficiëntie bij de bouw of de renovatie van gebouwen.

X

EAV 4.2. Er zijn acties uitgevoerd ter bevordering van hoogefficiënte warmtekrachtkoppeling.

X

TD 5 – Bevordering van de aanpassing aan
klimaatverandering, risicopreventie en beheer

Maatregelen/
instrumenten

Regelgeving

Thematische EAV
Strategisch

Thematische doelstelling

Administratieve/
institutionele
capaciteit

Thematische en algemene ex-antevoorwaarden

X

EAV 4.3. Er zijn acties uitgevoerd ter bevordering van de productie en de distributie van hernieuwbare energiebronnen.

X

EAV 5.1. Risicopreventie en risicobeheer: het bestaan van nationale of regionale risicobeoordelingen voor rampenbeheersing, waarbij
rekening wordt gehouden met de aanpassing aan klimaatverandering.

X

X

TD 7 – Bevordering van duurzaam vervoer en
opheffing van knelpunten in centrale
netwerkinfrastructuren

TD 8 – Bevordering van duurzame en
kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid en
ondersteuning van arbeidsmobiliteit

EAV 6.1. Watersector: het bestaan van a) een waterprijsbeleid met voldoende prikkels voor gebruikers om efficiënt gebruik te maken
van waterreserves, en b) een redelijke bijdrage van de diverse watergebruikssectoren aan de terugwinning van de kosten van
waterdiensten tegen een percentage dat is vastgesteld in het goedgekeurde stroomgebiedsbeheerplan voor investeringen die door de
programma's worden ondersteund.

X

X

EAV 6.2. Afvalsector: de bevordering van uit economisch en ecologisch oogpunt duurzame investeringen in de afvalsector, in het
bijzonder door de ontwikkeling van afvalbeheerplannen in overeenstemming met Richtlijn 2008/98/EG en met de afvalhiërarchie.

X

X

EAV 7.1. Vervoer: het bestaan van (een) uitgebreid(e) plan(nen) of kader(s) voor vervoersinvesteringen overeenkomstig de
institutionele structuur van de lidstaten (inclusief openbaar vervoer op regionaal en lokaal niveau), waarmee de ontwikkeling van
infrastructuur wordt ondersteund en de verbindingsmogelijkheden met de uitgebreide en basis-TEN-T-netwerken worden verbeterd.

X

X

EAV 7.2. Spoorwegen: het bestaan binnen het/de uitgebreid(e) vervoersplan(nen) of -kader(s), van een expliciet onderdeel over
spoorwegontwikkeling, in overeenstemming met de institutionele structuur van de lidstaten (inclusief openbaar vervoer op regionaal
en lokaal niveau), waarmee de ontwikkeling van infrastructuur wordt ondersteund en de verbindingsmogelijkheden met de
uitgebreide en basis-TEN-T-netwerken worden verbeterd. De investeringen bestrijken rollend materieel, interoperabiliteit en
capaciteitsopbouw.

X

X

EAV 7.3. Andere vervoersvormen, met inbegrip van vervoer over rivieren en over zee, havens, multimodale verbindingspunten en
luchtvaartinfrastructuur: het bestaan, binnen het/de uitgebreid(e) vervoersplan(nen) of -kader(s), van een specifiek onderdeel over
vervoer over rivieren en over zee, havens, multimodale verbindingspunten en luchtvaartinfrastructuur, dat bijdraagt tot het
verbeteren van de verbindingsmogelijkheden met de uitgebreide en basis-TEN-T-netwerken en tot het bevorderen van duurzame
regionale en lokale mobiliteit.

X

X

EAV 7.4. Ontwikkeling van slimme energiedistributie-, opslag- en transmissiesystemen.

X

EAV 8.1. Er wordt in het licht van de werkgelegenheidsrichtsnoeren een actief arbeidsmarktbeleid opgezet en uitgevoerd.
EAV 8.2. Arbeid als zelfstandige, ondernemerschap en oprichting van bedrijven: het bestaan van een strategisch beleidskader voor
inclusieve ondersteuning van startende ondernemingen.
EAV 8.3. De arbeidsmarktinstellingen worden in het licht van de werkgelegenheidsrichtsnoeren gemoderniseerd en versterkt.

Maatregelen/
instrumenten

Regelgeving

TD 6 – Behoud en bescherming van het
milieu en bevordering van een efficiënt
gebruik van hulpbronnen

Thematische EAV
Strategisch

Thematische doelstelling

Administratieve/
institutionele
capaciteit
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X
X

X
X

EAV 8.4. Actief en gezond ouder worden: opzet van het beleid inzake actief ouder worden in het licht van de
werkgelegenheidsrichtsnoeren.

X

EAV 8.5. Aanpassing van werknemers, ondernemingen en ondernemers aan veranderingen: het bestaan van beleid om een betere

X

anticipatie op en een goed beheer van veranderingen en herstructureringen te bevorderen.

TD 9 – Bevordering van sociale inclusie en
bestrijding van armoede en discriminatie

TD 10 – Investering in onderwijs, opleiding en
beroepsopleiding voor vaardigheden en een
leven lang leren

TD 11 – Vergroting van de institutionele
capaciteit van overheidsinstanties en
belanghebbenden en doelmatig openbaar
bestuur

EAV 8.6. De aanwezigheid van een strategisch beleidskader voor de bevordering van werkgelegenheid onder jongeren, onder andere
met de tenuitvoerlegging van de jongerengarantie.

X

EAV 9.1. Het bestaan en de uitvoering van een nationaal strategisch beleidskader voor armoedebestrijding, gericht op de actieve
inclusie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten, in het licht van de werkgelegenheidsrichtsnoeren.

X

EAV 9.2. Er bestaat een nationaal strategisch beleidskader voor de integratie van Roma.

X

EAV 9.3. Volksgezondheid: het bestaan van een nationaal of regionaal strategisch beleidskader voor gezondheid binnen de grenzen van
artikel 168 VWEU, dat economische duurzaamheid waarborgt.

X

EAV 10.1. Voortijdig schoolverlaten: het bestaan van een strategisch beleidskader om voortijdig schoolverlaten terug te dringen,
binnen de grenzen van artikel 165 VWEU.

X

EAV 10.2. Hoger onderwijs: het bestaan van een nationaal of regionaal strategisch beleidskader om het aantal personen met een
voltooide tertiaire opleiding te doen toenemen en om de kwaliteit en efficiëntie te verbeteren, binnen de grenzen van artikel 165
VWEU.

X

EAV 10.3. Een leven lang leren: het bestaan van een nationaal en/of regionaal strategisch beleidskader voor een leven lang leren,
binnen de grenzen van artikel 165 VWEU.

X

EAV 10.4. Het bestaan van een nationaal of regionaal strategisch beleidskader om de kwaliteit en efficiëntie van de stelsels voor
beroepsonderwijs en –opleiding te verbeteren, binnen de grenzen van artikel 165 VWEU.

X

EAV 11. Het bestaan van een strategisch beleidskader ter verbetering van de bestuurlijke efficiëntie van de lidstaten, inclusief
hervorming van het openbaar bestuur.

X

X

Maatregelen/
instrumenten

Regelgeving

Thematische EAV
Strategisch

Thematische doelstelling

Administratieve/
institutionele
capaciteit

3

Terreinen van de algemene EAV’s
1. Bestrijding van discriminatie
2. Geslacht
3. Invaliditeit
4. Overheidsopdrachten
5. Staatssteun
6. Milieuwetgeving inzake milieueffectbeoordeling (MEB) en strategische milieubeoordeling
7. Statistische systemen en resultaatindicatoren

Bron: ERK, op basis van de GB-verordening en de interne richtsnoeren van de Commissie inzake ex-antevoorwaarden voor ESI-fondsen.

Maatregelen/
instrumenten

Regelgeving

Thematische EAV
Strategisch

Thematische doelstelling

Administratieve/
institutionele
capaciteit
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BIJLAGE II
Analyse van de drie belangrijkste soorten thematische ex-antevoorwaarden
Strategische EAV’s
1.

De meeste thematische EAV’s (22 van de 29) betreffen het bestaan en de vaststelling

van een strategisch kader, een strategie of een langetermijnplan. Deze EAV’s kunnen veel
doelstellingen hebben. Zo wordt ervan verwacht dat ze zorgen voor betere coördinatie van
overheidsoptreden in de lidstaten en voor synergieën tussen de nationale en EUfinanciering. Ze moeten er ook toe bijdragen dat EU-middelen op de belangrijkste behoeften
worden gericht en zo verspilling voorkomen (zie tekstvak).
Tekstvak – Voorbeelden van een strategische EAV
EAV 2.2. “NGN-infrastructuur (netwerken van de volgende generatie): het bestaan van nationale of
regionale NGN-plannen” ondersteunt de EU-doelstelling om alle Europeanen van sneller internet te
voorzien. Lidstaten moeten een plan opstellen voor investeringen in breedbandinfrastructuur op
basis van een deugdelijke economische analyse. In de plannen moeten commercieel levensvatbare
gebieden worden vastgesteld (bijv. dichterbevolkte gebieden met een grotere vraag) waar de
investeringen voornamelijk van investeerders uit de particuliere sector moeten komen en weinig
winstgevende gebieden waarvoor openbare bijdragen zijn vereist, waaronder bijdragen uit ESIfondsen.

2.

Voor 18 van deze 22 EAV’s bestaat er geen expliciete regelgeving waarin in detail wordt

uiteengezet hoe de strategieën moeten worden beschreven, welke entiteiten
verantwoordelijk moeten zijn voor de uitvoering ervan en hoe ze moeten worden
gemonitord (zie bijlage I). Voor de overige vier EAV’s worden deze aspecten uiteengezet in
richtlijnen en verordeningen. De vereisten voor de strategieën waarnaar in deze EAV’s wordt
verwezen, worden gespecificeerd in de GB-verordening en lopen uiteen qua reikwijdte.
3.

De impact van de strategische EAV’s over uitgaven voor cohesie hangt af van de

kwaliteit van deze langetermijnplannen of -strategieën, de afstemming ervan op de OP’s en
de verantwoordelijkheid en inzet van de lidstaten. Het mechanisch voldoen aan en naleven
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van de criteria die voor de bijbehorende EAV’s in de GB-verordening zijn vastgelegd, zal
duidelijk niet volstaan om betere resultaten te behalen.
Administratieve en institutionele capaciteit van EAV’s
4.

De administratieve en institutionele capaciteit van de autoriteiten van een lidstaat is

een cruciale factor voor een doeltreffend gebruik van uitgaven voor cohesie. 7 van de 29
thematische EAV’s vereisen maatregelen ter waarborging of verbetering van deze capaciteit
ter uitvoering van het beleid (voornamelijk op het gebied van informatie- en
communicatietechnologieën (TO2), vervoer (TO7), werkgelegenheid (TO8) en openbaar
bestuur in het algemeen (TO11)). Wij constateerden dat de in de GB-verordening
beschreven criteria om de naleving van deze criteria te beoordelen dubbelzinnig waren,
waardoor de lidstaten over een ruime discretionaire bevoegdheid beschikken bij de
uitvoering van hun zelfbeoordeling.
Regelgevende EAV’s
5.

Van de 29 thematische EAV’s zijn er 6 regelgevend. Ze hebben voornamelijk betrekking

op de gebieden hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en de water- en afvalsector:
-

EAV 4.1 “Bevordering van investeringen in energie-efficiëntie bij de bouw of de
renovatie van gebouwen” in samenhang met de Richtlijnen 2006/32/EG, 2010/31/EU,
2012/27/EU;

-

EAC 4.2 “Bevordering van het gebruik van hoogefficiënte warmtekrachtkoppeling” in
samenhang met Richtlijn 2004/8/EG;

-

EAV 4.3 “Bevordering van de productie en de distributie van hernieuwbare
energiebronnen” in samenhang met Richtlijn 2009/28/EG;

-

EAV 7.4 “Ontwikkelen van slimme energiedistributie-, opslag- en transmissiesystemen”
in samenhang met de Richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG, alsmede Verordening
(EG) nr. 714/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009 en Verordening (EU) nr. 347/2013;

-

EAV 6.1 “Watersector: het bestaan van een waterprijsbeleid” in samenhang met
Richtlijn 2000/60/EG; en
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-

EAV 6.2 “Afvalsector: bevordering van uit economisch en ecologisch oogpunt duurzame
investeringen in de afvalsector” in samenhang met Richtlijn 2008/98/EG.

6.

Uit onze analyse bleek dat de regelgevende EAV’s duidelijk gekoppeld kunnen worden

aan de omzetting van richtlijnen in nationale wetgeving. De criteria voor de beoordeling van
regelgevende EAV’s zijn ook wettelijk bindend. Deze EAV’s hebben dus, indien ze adequaat
worden uitgevoerd, de grootste kans om meetbare impact te hebben op uitgaven voor
cohesie en op de financiële levensvatbaarheid van de ondersteunde investeringen
(zie tekstvak).
Tekstvak – Voorbeelden van regelgevende EAV’s
EAV 4.1. vereist dat lidstaten “kosteneffectieve verbeteringen van de energie-efficiëntie bij het
eindgebruik, en van kosteneffectieve investeringen in energie-efficiëntie bij de bouw of de renovatie
van gebouwen” bevorderen. Deze maatregelen zouden een stimulans moeten zijn voor marktspelers
om energiediensten te kopen en maatregelen ter verbetering van de energie-efficiëntie uit te
voeren. Deze activiteiten worden ondersteund door de ESI-fondsen. Daarom stimuleert deze EAV de
vraag naar door de EU gecofinancierde maatregelen.
EAV 6.1. vereist een waterprijsbeleid met a) adequate prikkels voor gebruikers om de
watervoorraden efficiënt te benutten en b) een redelijke bijdrage van de diverse
watergebruikssectoren aan de terugwinning van de kosten van waterdiensten 1. Met de
desbetreffende bijdrage moet rekening worden gehouden bij het bepalen van de financieringskloof,
d.w.z. het verschil tussen de totale kosten van de investering en de nationale bijdrage die door de EU
kan worden gecofinancierd. Met andere woorden, de EU zal slechts het deel van de investeringen
cofinancieren dat niet kan worden gedekt door de bijdragen van de gebruikers van
waterinfrastructuur 2.

1

Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot
vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PB
L 327 van 22.12.2000, blz. 1).
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Nadere informatie over door de EU gefinancierde investeringen in
watervoorzieningsinfrastructuur is te vinden in ons Speciaal verslag nr. 12/2017 “Uitvoering van
de drinkwaterrichtlijn: betere kwaliteit van en toegang tot water in Bulgarije, Hongarije en
Roemenië, maar nog steeds aanzienlijke investeringen nodig”.
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BIJLAGE III
Afstemming van de mijlpalen en streefdoelen van de prestatiekaderindicatoren op
bijlage II van de GB-verordening (per prioritaire as) 1 voor de 14 bestudeerde OP’s met
betrekking tot TD1 en TD8
Fonds
EFRO/CF
ESF
Totaalaantal mijlpalen en streefdoelen per
prioritaire as

Indicatoren
Output Financieel
en KIS

Totaal

60

68

81

47

128

25
(42 %)
24
(40 %)
11
(18 %)

44
(65 %)
12
(18 %)
12
(18 %)

33
(41 %)
33
(41 %)
15
(19 %)

36
(77 %)
3
(6 %)
8
(17 %)

69
(54 %)
36
(28 %)
23
(18 %)

dat voldoet aan de volgende voorwaarden:
a.1) Realistisch en haalbaar
 Realistisch en haalbaar
 Informatie ontoereikend om conclusies
te trekken
 Niet realistisch en/of niet haalbaar

a.2) Relevant en geven essentiële
60
68
81
47
128
informatie weer over de vooruitgang bij
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)
een prioriteit
b) Sluiten aan bij de aard en het karakter
128
81
47
60
68
van de specifieke doelstellingen van de
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %)
prioriteit
c) Transparant, met objectief verifieerbare streefdoelen en duidelijk vermelde en, waar mogelijk, openbaar
toegankelijke brongegevens
128
81
47
60
68
 Vastgestelde brongegevens
(100 %)
(100 %)
(100 %)
(100 %) (100 %)
36
56
48
44
92
 Objectief verifieerbare streefdoelen
(60 %)
(82 %)
(60 %)
(94 %)
(72 %)
Voor alle indicatoren in de steekproef is de bron van de gegevens het door de
d) Verifieerbaar, maar
lidstaten ontwikkelde statistische systeem. De administratieve belasting die
brengen geen
met de verificatie van mijlpalen en streefdoelen gepaard kan gaan, houdt dus
onevenredige
rechtstreeks verband met het ontwerp van de systemen waarvan de
administratieve belasting
procedures niet zijn geanalyseerd.
mee
e) waar passend, zijn zij
consistent voor alle
programma's

1

Bij de outputindicatoren en KIS kon dit slechts voor één indicator worden
bevestigd, in alle andere gevallen werden verschillende indicatoren gebruikt.
We merken desondanks op dat de mijlpalen en streefdoelen slechts bij twee
van de zes onderzochte OP’s met cofinanciering uit het ESF per geslacht

De gepresenteerde cijfers komen overeen met het aantal malen dat een indicator in het
prestatiekader wordt gebruikt, d.w.z. ze worden per prioritaire as geteld.

2
werden uitgesplitst. Krachtens de rechtsgrondslag mogen de lidstaten zelf
bepalen of ze de mijlpalen naar geslacht uitsplitsen 2.
Bron: ERK, op basis van de OP’s en door de lidstaten verstrekte aanvullende informatie.
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Uitvoeringsverordening (EU) nr. 288/2014 van de Commissie, bijlage I, tabel 6.
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BIJLAGE IV
Regels die van toepassing zijn op de beoordeling van de bereikte mijlpalen en streefdoelen

Einde
2023

Streefdoel
bereikt

Ernstig tekortschieten in het bereiken van streefdoel
Bereiken van streefdoelen

Eind
2018

Hoogte van de financiële correctie

Geen correctie- of
stimuleringsmechanisme

Potentiële financiële correctie (25 %, 10 %, 5 %, al naargelang de

absorptiecoëfficiënt, met uitzonderingen)

25 %

Voorwaarden voor correcties:
- Het tekortschieten is te wijten aan duidelijk vastgestelde
tekortkomingen in de uitvoering, waarvan de Commissie na nauw
overleg met de betrokken lidstaat eerder melding heeft gemaakt;
- en aan het feit dat de lidstaat niet de nodige corrigerende
maatregelen heeft genomen om dergelijke tekortkomingen aan te
pakken (zoals de hertoewijzing van de reserve aan prioriteiten
waarvan de mijlpalen werden bereikt).
Uitzonderingen door externe factoren:
- Het niet halen van streefdoelen is te wijten aan de impact van
sociaal-economische of milieufactoren; ingrijpende veranderingen in
de economische of milieuomstandigheden in de betrokken lidstaat;
- het niet halen van streefdoelen is het gevolg van overmacht met
ernstige gevolgen voor de uitvoering van de prioriteiten in kwestie.

resultaat-/absorptiecoëfficiënt

𝑀𝐴𝑋 ∑𝑛𝑖=0

Mijlpaal
bereikt

Ernstig tekortschieten in het bereiken van mijlpaal
Bereiken van mijlpalen
Potentiële schorsing

2014

Voorwaarden voor schorsingen:
- Het nalaten is te wijten aan duidelijk vastgestelde tekortkomingen in
de uitvoering, waarvan de Commissie na nauw overleg met de
betrokken lidstaat eerder melding heeft gemaakt;
- en aan het feit dat de lidstaat niet de nodige corrigerende
maatregelen heeft genomen om dergelijke tekortkomingen aan te
pakken (zoals de hertoewijzing van de reserve aan prioriteiten
waarvan de mijlpalen werden bereikt).

10 % 5 %
<50 %

60 % >65 %

𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖
𝐾𝐼𝑆 𝑖
+
𝑠𝑡𝑟𝑒𝑒𝑓𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑒𝑓𝑑𝑜𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝐾𝐼𝑆𝑖
; 100%
𝑛
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖ë𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟
𝑀𝐴𝑋 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑒𝑓𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖ë𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 ; 100%

Mogelijkheden om de hoogte van de financiële correctie te
verminderen:
- Tot 50 %, per geval, afhankelijk van de mate waarin externe
factoren (andere dan die welke aanleiding geven tot
uitzonderingen) van invloed zijn op het ernstig
tekortschieten.
- Vermindering zonder limiet indien de correctie onevenredig
wordt geacht.

OPMERKINGEN:

Herschikking van de
prestatiereserve
Hertoewijzing
mogelijk aan
prioriteiten
waarvan de
mijlpalen wel zijn
bereikt.

65 % (1)

Prestatiereserve

1) Niet bereiken van ten minste 65 % van de mijlpaal-/streefwaarde voor
één indicator (bij prestatiekaders met twee indicatoren) of ten minste
twee indicatoren (bij prestatiekaders met meer dan twee indicatoren).
2) Ten minste 85 % van de mijlpaal/streefwaarde wordt behaald voor alle
indicatoren (behalve voor één, die 75 % mag bereiken ingeval het
prestatiekader over drie of meer indicatoren beschikt).

Percentage
behaalde
doelstellingen

85 % (2)

100 %

Bron: ERK, op basis van een evaluatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 215/2014 van de Commissie en van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 480/2014 van de
Commissie.

ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET SPECIAAL VERSLAG VAN DE
EUROPESE REKENKAMER
"EX-ANTEVOORWAARDEN EN PRESTATIERESERVE IN COHESIE: INNOVATIEVE
MAAR NOG GEEN DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN"
SAMENVATTING
IV. Met betrekking tot de veranderingen op het terrein als gevolg van ex-antevoorwaarden zou het
loutere feit dat minimumvoorwaarden worden opgelegd die in geen van de vorige kaders van het
cohesiebeleid bestonden, de doeltreffendheid en de efficiëntie van de uitgaven moeten verbeteren.
De Commissie zal het uiteindelijke effect van ex-antevoorwaarden kunnen beoordelen nadat de
projecten/programma’s zijn uitgevoerd.
Nadat de lidstaten verslag hebben uitgebracht in de jaarlijkse uitvoeringsverslagen (uiterlijk op
30 juni 2017) of voortgangsverslagen (uiterlijk op 30 augustus 2017), kan de Commissie
overeenkomstig de VGB betalingen schorsen wanneer het actieplan om aan ex-antevoorwaarden te
voldoen niet is voltooid.
De Commissie is van plan haar beoordeling in het najaar van 2017 af te ronden. Midden september
bedroeg het door de niet-voltooide actieplannen beïnvloede budget ongeveer 12 % van de
financiering voor cohesie.
V. Het prestatiekader en de prestatiereserve zijn vastgesteld om de focus op prestaties en de
verwezenlijking van de doelstellingen van de strategie van de Unie voor slimme, duurzame en
inclusieve groei te ondersteunen. Ze zijn niet bedoeld om tot een aanzienlijke herverdeling van de
uitgaven voor cohesie te leiden. Als programma’s er echter niet in slagen de in het prestatiekader
vastgestelde mijlpalen te verwezenlijken, kan de prestatiereserve worden herverdeeld over andere,
beter presterende programma’s. Bovendien is het prestatiekader slechts een van de aspecten van de
resultaatgerichtheid. Het merendeel van de voor de toewijzing van de prestatiereserve gebruikte
indicatoren zijn outputindicatoren, omdat het unfair zou zijn het programma te belonen of te
bestraffen voor resultaten die worden beïnvloed door externe factoren waarover de beheersautoriteit
van het programma geen controle heeft. Als de interventielogica van het programma echter goed is
ontwikkeld, zouden bepaalde outputs moeten bijdragen aan de verwezenlijking van de
doelstellingen in termen van resultaten.
VI. De Commissie analyseert momenteel de door de lidstaten in het kader van de jaarlijkse
uitvoeringsverslagen en voortgangsverslagen ingediende verslagen over de voltooiing van de
actieplannen om aan ex-antevoorwaarden te voldoen.
De regelgeving inzake prestatiebeoordeling en herverdeling van de prestatiereserve is juist bedoeld
om de prestaties te bevorderen en zo verkwistend en inefficiënt gebruik van middelen te
voorkomen.
VII. De Commissie kan in dit stadium geen specifieke verbintenissen aangaan met betrekking tot
wetgevingsvoorstellen voor de periode na 2020.
Aanbeveling 1: De Commissie kan in dit stadium geen specifieke verbintenissen aangaan met
betrekking tot wetgevingsvoorstellen voor de periode na 2020.
a) De Commissie aanvaardt de aanbeveling in hoofdzaak op voorwaarde dat de ex-antevoorwaarden
worden gehandhaafd voor de periode na 2020.
b) De Commissie aanvaardt deze aanbeveling ten dele op voorwaarde dat de ex-antevoorwaarden
worden gehandhaafd voor de periode na 2020 en rekening houdend met het specifieke karakter van
elk proces. De Commissie zal echter naar consistentie streven.
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c) De Commissie aanvaardt de aanbeveling in hoofdzaak op voorwaarde dat de ex-antevoorwaarden
worden gehandhaafd voor de periode na 2020.
d) De Commissie aanvaardt de aanbeveling in hoofdzaak op voorwaarde dat de ex-antevoorwaarden
worden gehandhaafd voor de periode na 2020.
Aanbeveling 2: De Commissie kan in dit stadium geen specifieke verbintenissen aangaan met
betrekking tot wetgevingsvoorstellen voor de periode na 2020.
De Commissie aanvaardt de aanbeveling op voorwaarde dat het prestatiekader en de
prestatiereserve worden gehandhaafd voor de periode na 2020.
c) De Commissie benadrukt dat haar voornaamste doelstelling erin bestaat de lidstaten te helpen de
fondsen naar behoren uit te voeren en zo onderprestaties te voorkomen. De Commissie zal
inspanningen blijven leveren om deze doelstelling te verwezenlijken, bijvoorbeeld door advies en
technische expertise te verlenen, voor mogelijkheden te zorgen om discussies te voeren en
ervaringen uit te wisselen, enz.
Er wordt slechts overgegaan tot opschortingen van betalingen en financiële correcties als alle
andere middelen gefaald hebben. De Commissie zal deze maatregelen evalueren en ook in de
toekomst blijven toepassen, maar ze zal haar inspanningen zoveel mogelijk op preventieve
maatregelen toespitsen.
INLEIDING
18. Een belangrijke uitvoeringsfase is een belangrijke fase bij de uitvoering van onder een prioriteit
vallende concrete acties, die nodig is om de doelstellingen voor 2023 te verwezenlijken. De
voltooiing ervan is verifieerbaar en kan worden uitgedrukt in een cijfer of een percentage.
OPMERKINGEN
29. De lidstaten konden verslag over de vervulling van ex-antevoorwaarden (EAC, ex-ante
conditionality) uitbrengen: tot juni 2017 in het kader van de jaarlijkse uitvoeringsverslagen en tot
augustus 2017 in het kader van de voortgangsverslagen.
De Commissie zal haar beoordeling van de resterende actieplannen in het najaar van 2017 afronden.
32. De Commissie wijst erop dat de lidstaten niet wettelijk verplicht zijn vóór juni/augustus 2017
verslag uit te brengen.
34. Opgemerkt zij dat voor de algemene ex-antevoorwaarden 4 en 5 en voor EAC 8.1 en 8.3 de
meeste ex-antevoorwaarden als vervuld werden beschouwd bij de goedkeuring van de PO/het OP:
- 15 van de 27 lidstaten die EAC 4 als toepasbaar beschouwden, beschouwden EAC 4 als vervuld
bij de goedkeuring;
- 22 van de 27 lidstaten die EAC 5 als toepasbaar beschouwden, beschouwden EAC 5 als vervuld
bij de goedkeuring;
- 22 van de 27 lidstaten die EAC 8.1 als toepasbaar beschouwden, beschouwden EAC 8.1 als
vervuld bij de goedkeuring;
- 9 van de 14 lidstaten die EAC 8.3 als toepasbaar beschouwden, beschouwden EAC 8.3 als vervuld
bij de goedkeuring;
De diensten van de Commissie hebben de zelfbeoordelingen van de lidstaten geanalyseerd. Ze zijn
besproken met de lidstaten.
35. Zie het antwoord van de Commissie op paragraaf 32.
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37. Elke thematische ex-antevoorwaarde is gekoppeld aan een specifieke investeringsprioriteit
binnen de thematische doelstelling. Niet elke investeringsprioriteit heeft een eigen exantevoorwaarde.
Zodra de Commissie haar beoordeling heeft afgerond, kan zij een diepgaande analyse voorleggen
van het aandeel van de fondsen dat onder de niet voltooide actieplannen valt.
39. Zoals de Commissie opmerkt in paragraaf 59 (cf. infra), hebben de ex-antevoorwaarden
minimumeisen en -voorwaarden geïntroduceerd die niet bestonden in de vorige wetgevingskaders
van het cohesiebeleid. Hoewel het effect van ex-antevoorwaarden pas aan het eind van de
programmaperiode kan worden beoordeeld, verwacht de Commissie dat het loutere feit dat
minimumvoorwaarden worden opgelegd de doeltreffendheid en de efficiëntie van de uitgaven zal
verbeteren. Dit betekent echter niet dat de voorwaarden niet veeleisender en ambitieuzer hadden
kunnen zijn (zoals voorgesteld door de Commissie in COM(2011)615).
41. De Commissie benadrukt dat in de richtsnoeren – een intern document voor haar personeel –
wordt toegelicht hoe elk aan de VGB ontleend criterium moet worden geïnterpreteerd met het oog
op consistentie bij de beoordeling van de ex-antevoorwaarden in alle lidstaten. De diensten van de
Commissie hebben de zelfbeoordelingen van de lidstaten geanalyseerd in overeenstemming met de
richtsnoeren van de Commissie, zodat de ruimte voor interpretatie aanzienlijk is beperkt.
47. De Commissie is van mening dat de genoemde criteria voor twee verschillende exantevoorwaarden die zijn gekoppeld aan twee verschillende investeringsprioriteiten (een
investeringprioriteit waarbij steun wordt verleend aan een actief arbeidsmarktbeleid dat aan
bepaalde minimumvoorwaarden voldoet, en een investeringsprioriteit waarbij steun wordt verleend
aan hervormingen met het oog op een actief arbeidsmarktbeleid), elkaar niet uitsluiten. Dit zou
alleen het geval zijn als elke verdere verbetering van het actief arbeidsmarktbeleid dat aan de
minimumvoorwaarden van EAC 8.1 voldoet, onmogelijk is en het zou niet door de Unie moeten
worden ondersteund.
48. Om de volgende redenen is de Commissie van mening dat de lidstaten de criteria voor EAC 8.1
als vervuld mogen beoordelen en de EU-financiering in het kader van de investeringsprioriteit met
betrekking tot EAC 8.3 mogen gebruiken om de capaciteit van de dienstverlening verder te
ontwikkelen:
- Een lidstaat kan aan EAC 8.1 voldoen via de investeringen en hervormingen in het kader van de
investeringsprioriteit waarop EAC 8.3 van toepassing is.
- Een lidstaat die reeds aan de minimumvoorwaarden van EAC 8.1 voldoet, kan het functioneren
van de openbare dienst voor arbeidsvoorziening nog verder willen verbeteren door te investeren in
de investeringsprioriteit inzake de hervorming van arbeidsmarktinstellingen, bijvoorbeeld om
gevolg te geven aan opmerkingen in het landenverslag. Een lidstaat die aan de
minimumvoorwaarden voldoet, kan niet worden verhinderd zijn arbeidsmarktinstellingen te
verbeteren en de diensten van de Commissie kunnen er zelfs op wijzen dat de situatie moet worden
verbeterd.
52. De Commissie gebruikt de kennis die ze op andere gebieden of bij gecoördineerde activiteiten
(bijvoorbeeld het Europees semester) heeft opgedaan, bij de voorbereiding en uitvoering van
programma’s.
Bij de beoordeling van de vervulling van de ex-antevoorwaarden moeten de lidstaat en de
Commissie zich beperken tot de criteria van bijlage XI bij de VGB. M.a.w. de ex-antevoorwaarden
mogen slechts betrekking hebben op kwesties die strikt verband houden met de uitvoering van het
cohesiebeleid.
De rechtsgrondslag liet de Commissie daarom niet toe de beoordeling van de ex-antevoorwaarden
volledig te coördineren met het Europees semester en andere informatiebronnen.
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53. Ex-antevoorwaarden zijn minimumvereisten. De vervulling ervan wordt – overeenkomstig
artikel 19, lid 3, van de VGB – uitsluitend beoordeeld op basis van de criteria van bijlage XI bij de
VGB. Het Europees semester is op een ander kader gebaseerd. De vervulling van een exantevoorwaarde betekent niet dat verdere verbeteringen niet mogelijk of zelfs niet noodzakelijk zijn
vanuit beleidsperspectief. Dit verklaart ook waarom het mogelijk is EAC 8.1 als vervuld te
beoordelen (omdat aan de minimumvoorwaarden van bijlage XI bij de VGB is voldaan), maar de
lidstaten hun actief arbeidsmarktbeleid toch nog willen verbeteren of de aanbeveling krijgen (in het
kader van het Europees semester) hun actief arbeidsmarktbeleid nog verder te verbeteren door
investeringen te doen in het kader van de investeringsprioriteit waaraan EAC 8.3 gekoppeld is.
Tekstvak 2 - Inconsistenties tussen ex-antevoorwaarden en landenspecifieke verslagen bij de
beoordeling van het actief arbeidsmarktbeleid van een lidstaat - het voorbeeld van Polen,
Spanje en Kroatië
De Commissie verwijst naar haar antwoord onder paragraaf 53.
55. De verwijzing naar speciaal verslag 24/2016 is gebaseerd op de bevindingen van de door DG
COMP gemonitorde stelsels voor staatssteun. De ex-postmonitoring is op steekproeven gebaseerd
en impliceert niet noodzakelijk financiering uit ESI-fondsen. De diensten van de Commissie hebben
de zelfbeoordelingen van de lidstaten geanalyseerd. Ze zijn besproken met de lidstaten.
De ex-antevoorwaarde inzake staatssteun vereist dat er basisvoorwaarden voor een doeltreffend en
efficiënt gebruik van de fondsen zijn vastgesteld. Met betrekking tot de kwaliteit van de naleving
moet worden opgemerkt dat volgens de VGB de "beoordeling door de Commissie van de vraag of
aan de voorwaarden is voldaan, beperkt is tot de criteria die zijn vastgelegd in de fondsspecifieke
voorschriften en in deel 2 van bijlage XI, en bij deze beoordeling de nationale en regionale
bevoegdheden worden geëerbiedigd om te beslissen over de specifieke en passende
beleidsmaatregelen, met inbegrip van de inhoud van strategieën" (artikel 19).
57. Zie het antwoord van de Commissie op paragraaf 32.
59. In een studie in opdracht van de Europese Commissie wordt geconcludeerd dat "ex-ante
conditionalities triggered changes at national and regional level, which would not have been put in
place or would have happened at a slower rate"1. Het werkdocument van de diensten van de
Commissie2 bevat andere voorbeelden van maatregelen van de lidstaten met een meerwaarde, op
voorwaarde dat de lidstaten voor een correcte uitvoering ervan en follow-up in de toekomst zorgen.
De nieuwe beleidsontwikkeling en de structurele hervormingen als gevolg van ex-antevoorwaarden
hebben een positief doorwerkingseffect op publieke en particuliere investeringen die los staan van
de investeringen in het kader van het cohesiebeleid.
Bovendien hebben de ex-antevoorwaarden minimumeisen en -voorwaarden geïntroduceerd die niet
bestonden in de vorige wetgevingskaders van het cohesiebeleid. Hoewel de door de Commissie in
COM (2011) 615 voorgestelde ambitieuze voorwaarden niet zijn gehandhaafd in het verdere
verloop van de wetgevingsprocedure, zal de vaststelling van minimumvoorwaarden de
doeltreffendheid en efficiëntie van de uitgaven naar verwachting verbeteren.

1

2

Studie van een consortium onder leiding van Metis in opdracht van de Europese Commissie, blz. 121,
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2016/the-implementation-of-the-provisions-in-relationto-the-ex-ante-conditionalities-during-the-programming-phase-of-the-european-structural-and-investment-esi-funds
Werkdocument van de diensten van de Commissie "The value added of Ex ante Conditionalities in the European Structural and
Investment Funds" SWD(2017)127.
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61. Overeenkomstig artikel 19, lid 5, van de VGB heeft de Commissie de mogelijkheid (maar is zij
niet verplicht) tussentijdse betalingen te schorsen wanneer de programma’s worden vastgesteld, als
zulks nodig is om aanzienlijke schade aan de doeltreffendheid en efficiëntie van de verwezenlijking
van de specifieke doelstellingen te voorkomen.
De Commissie analyseert momenteel de door de lidstaten in het kader van de jaarlijkse
uitvoeringsverslagen en voortgangsverslagen ingediende verslagen over de voltooiing van de
actieplannen om aan ex-antevoorwaarden te voldoen.
Pas na de analyse van deze documenten kan de Commissie schorsingen overwegen wanneer de
actieplannen niet zijn voltooid.
70. De prestatiekaders van de vastgestelde programma’s omvatten verschillende indicatoren om
ervoor te zorgen dat de programma’s de overeengekomen doelstellingen verwezenlijken. De meeste
indicatoren zijn outputindicatoren en belangrijke uitvoeringsfasen, maar ook de financiële
indicatoren zijn opgenomen met het oog op approximatie aan de algemene voortgang van de
prioritaire as. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat het prestatiekader alleen geen betere resultaten
waarborgt. Het moet vergezeld gaan van andere elementen van de resultaatgerichtheid.
72. De resultaatgerichtheid van programma’s hangt af van een aantal interagerende elementen, zoals
een goede analyse van de behoeften, een betrouwbare interventielogica met duidelijke en specifieke
doelstellingen, goed gekozen resultaatindicatoren die tot uitdrukking komen in de selectiecriteria,
en een degelijk prestatiekader met realistische en haalbare mijlpalen en streefdoelen.
Resultaatindicatoren zijn mogelijk ongeschikt om in het prestatiekader in het kader van het EFRO
en het Cohesiefonds te worden opgenomen vanwege het tijdstip waarop resultaten kunnen worden
verwezenlijkt en door het systeem geabsorbeerd. Afhankelijk van de aard van de indicator kan een
beoordeling nodig zijn om de effecten van het beleid te isoleren van de factoren die niets met het
programma te maken hebben.
74. Het is wettelijk vereist dat het prestatiekader voor een prioritaire as een financiële indicator en
een outputindicator omvat en – waar van toepassing – ook een resultaatindicator (zie punt 2 van
bijlage II bij de VGB).
75. De belangrijkste uitvoeringsfasen geven een belangrijke fase bij de uitvoering van onder een
prioriteit vallende concrete acties aan die nodig is om de streefdoelen voor 2023 te verwezenlijken,
en niet alleen het begin van de uitvoering.
79. Bij de vaststelling van het programma is gecontroleerd of de mijlpalen en streefdoelen
beantwoorden aan de criteria van bijlage II bij de VGB. De lidstaten kunnen om een herziening van
de mijlpalen en streefdoelen verzoeken als deze onder- of overschat zijn als gevolg van onjuiste
veronderstellingen. Een dergelijk verzoek moet volgens de in artikel 30 van de VGB vastgestelde
procedure voor het wijzigen van programma's worden ingediend en alleen de lidstaten kunnen een
verzoek indienen.
Tekstvak 4 - Voorbeeld van waarden die niet konden worden gecontroleerd voor de twee
Spaanse OP’s "Slimme groei" en "Andalusië EFRO".
De voor de twee Spaanse EFRO-programma's ingediende documenten bevatten informatie over de
berekeningsmethode, het met elke indicator corresponderende EFRO-bedrag en de voorgestelde
waarden voor de mijlpalen en streefdoelen. Er worden echter geen eenheidskosten vermeld om deze
waarden te controleren. Opgemerkt zij echter dat de beoordeling door de Commissie ook een
kwalitatief deel omvat op basis van het oordeel van deskundigen.
80. Krachtens artikel 4, lid 3, van Verordening 215/2014 moeten de beheersautoriteiten deze
informatie op verzoek van de Commissie verstrekken. Wegens de verscheidenheid van de
indicatoren die kunnen worden gebruikt, was er geen template voor het verstrekken van informatie
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over de methoden en criteria die zijn toegepast bij het selecteren van de indicatoren en het
vaststellen van mijlpalen en streefdoelen. Het is daarom mogelijk dat de hoeveelheid details
verschilt van document tot document.
82. De Commissie merkt op dat dit de vereisten zijn van de vigerende rechtsgrondslag. De
Commissie is gebonden aan de rechtsgrondslag. De definitie van het bereiken van mijlpalen in
artikel 6, lid 2, van de uitvoeringsverordening van de Commissie voorziet in enige speelruimte om
rekening te houden met de complexiteit van de meeste maatregelen die onder de ESI-fondsen
vallen. Dit is gekoppeld aan het feit dat het prestatiekader een nieuwe oplossing is en de toewijzing
van de reserve een automatisch proces.
85. Bij het ontwerp van het huidige systeem voor de toewijzing van de prestatiereserve was de
Commissie van mening dat de belangrijkste doelstelling van het cohesiebeleid (d.w.z. het vergroten
van de economische, sociale en territoriale samenhang) en de doelstellingen van artikel 176 VWEU
worden nageleefd als de reserve op nationaal niveau wordt gehouden.
Zie ook het antwoord van de Commissie op paragraaf 72.
86. Artikel 22, leden 4 en 5, en artikel 30, lid 3, van VGB voorzien in grenzen voor deze
flexibiliteit: de prestatiereserve moet worden overgeheveld van de prioriteiten die hun mijlpalen niet
hebben bereikt, naar de prioriteiten die hun mijlpalen wel hebben bereikt. In de regel moet de
nieuwe toewijzing consistent zijn met de in deze verordening en de fondsspecifieke voorschriften
vastgestelde vereisten inzake thematische concentratie en minimumtoewijzingen. De voorgestelde
nieuwe toewijzing moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke regels en consistent zijn met
de ontwikkelingsbehoeften van de lidstaat of de regio en mag geen aanzienlijk risico inhouden dat
de in het voorstel vervatte doelstellingen en streefdoelen niet kunnen worden gehaald.
87. De Commissie merkt op dat de betalingen alleen worden geschorst als alle andere maatregelen
om de uitvoering van het programma te verbeteren niet de vereiste waarden hebben opgeleverd.
Voordat de betalingen worden geschorst, zijn er andere maatregelen die de lidstaten verplichten
tussenbeide te komen en de tekortkomingen bij de uitvoering van het programma ongedaan te
maken. Dit proces maakt deel uit van de monitoring door de Commissie van de uitvoering van het
programma.
88. In deze gevallen kunnen de lidstaten voorstellen de waarde van een mijlpaal te veranderen.
Deze verandering wordt echter pas goedgekeurd, nadat de Commissie de voorgestelde wijziging
van het programma heeft aangenomen.
89. In het geval van het EFRO en het Cohesiefonds meten de resultaatindicatoren veranderingen die
het gevolg zijn van de door de overheidsinterventie (bijvoorbeeld de interventie van de fondsen)
medegefinancierde maatregelen en van andere factoren. Als de verandering van de waarde van de
resultaatindicator niet uitsluitend afhankelijk is van de interventie van de fondsen, kan de
Commissie geen corrigerende maatregelen ten aanzien van de beheersautoriteiten nemen omdat ze
er niet in geslaagd zijn iets te verwezenlijken waarover ze geen controle hebben.
91. De grenzen voor de toepassing van financiële correcties zijn vastgesteld om te voorkomen dat
beheersautoriteiten worden bestraft voor veranderingen waarover ze geen volledige controle
hebben. Aangezien het lang duurt voordat de streefdoelen worden verwezenlijkt, is de
onvoorspelbaarheid van externe factoren toegenomen.
93. De grenzen voor de toepassing van financiële correcties en schorsingen van betalingen zijn
vastgesteld om te voorkomen dat beheersautoriteiten worden bestraft voor veranderingen waarover
ze geen volledige controle hebben. Bovendien zijn de in het prestatiekader voorziene sancties niet
de enige beschikbare mechanismen. Een lage absorptie kan leiden tot de vrijmaking van fondsen
tijdens de programmeringsperiode op basis van de N+3-regel.
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
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96. Het feit dat een actieplan niet als "voltooid" wordt gerapporteerd betekent niet dat het actieplan
niet is uitgevoerd.
De Commissie wijst erop dat de lidstaten niet wettelijk verplicht zijn vóór juni/augustus 2017
verslag uit te brengen.
97. Bij de beoordeling van de vervulling van de ex-antevoorwaarden moeten de lidstaat en de
Commissie zich beperken tot de criteria van bijlage XI bij de VGB. Alle elementen die verder gaan
dan deze criteria waarmee rekening kan worden gehouden in het kader van het Europees semester,
kunnen niet worden gebruikt voor de beoordeling van de vervulling van de ex-antevoorwaarden.
De Commissie benadrukt ook dat haar oorspronkelijke voorstel over de criteria voor de exantevoorwaarden talrijke kwalitatieve elementen bevatte.
Het gebruik van de richtsnoeren van de Commissie over ex-antevoorwaarden, dat verplicht was
voor de diensten van de Commissie, heeft de speelruimte bij de interpretatie van de criteria in de
VGB aanzienlijk beperkt.
98. Overeenkomstig artikel 19, lid 5, van de VGB heeft de Commissie de mogelijkheid (maar is zij
niet verplicht) tussentijdse betalingen te schorsen wanneer de programma’s worden vastgesteld, als
zulks nodig is om aanzienlijke schade aan de doeltreffendheid en efficiëntie van de verwezenlijking
van de specifieke doelstellingen te voorkomen.
De Commissie analyseert momenteel de door de lidstaten in het kader van de jaarlijkse
uitvoeringsverslagen en voortgangsverslagen ingediende verslagen over de voltooiing van de
actieplannen om aan ex-antevoorwaarden te voldoen.
Pas na de analyse van deze documenten kan de Commissie schorsingen overwegen wanneer de
actieplannen niet zijn voltooid.
100. De Commissie heeft verschillende initiatieven genomen om het mechanisme van exantevoorwaarden op het terrein te beoordelen, bijvoorbeeld via een studie over ex-antevoorwaarden
en het werkdocument van de diensten van de Commissie (dat de Commissie zal gebruiken bij de
voorbereiding van het wetgevingsvoorstel voor de programmaperiode na 2020).
103. De voorwaarden voor de toewijzing van de prestatiereserve zijn vastgesteld in de
desbetreffende wetgeving. De Commissie zal de wettelijke voorschriften naleven met betrekking tot
de mate waarin de mijlpalen moeten zijn bereikt alvorens de prestatiereserve wordt toegewezen. De
definitie van het bereiken van mijlpalen in artikel 6, lid 2, van de uitvoeringsverordening van de
Commissie voorziet in enige speelruimte om rekening te houden met de complexiteit van de meeste
maatregelen die onder de ESI-fondsen vallen. De reden voor deze regels is dat het prestatiekader in
zijn huidige vorm een nieuwe oplossing is.
104. Het prestatiekader en de prestatiereserve zijn niet bedoeld om tot een aanzienlijke herverdeling
van de uitgaven voor cohesie te leiden. Het zijn instrumenten om de beheersautoriteiten te
stimuleren volgens plan te zorgen voor de outputs waarover ze controle hebben. Samen met andere
interagerende elementen van de resultaatgerichtheid – een goede analyse van de behoeften, een
betrouwbare interventielogica met duidelijke en specifieke doelstellingen, goed gekozen
resultaatindicatoren die tot uitdrukking komen in de selectiecriteria – moeten ze ervoor dat alle
programma's goed functioneren en hun doelstellingen bereiken.
Bovendien zijn resultaatindicatoren mogelijk ongeschikt voor het prestatiekader vanwege het
tijdstip waarop resultaten kunnen worden verwezenlijkt en door het systeem geabsorbeerd.
Afhankelijk van de aard van de indicator kan een beoordeling nodig zijn om de effecten van het
beleid te isoleren van de factoren die niets met het programma te maken hebben.
105. Bij het ontwerp van het huidige systeem voor de toewijzing van de prestatiereserve was de
Commissie van mening dat de belangrijkste doelstelling van het cohesiebeleid (d.w.z. het vergroten
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van de economische, sociale en territoriale samenhang) en de doelstellingen van artikel 176 VWEU
worden nageleefd als de reserve op nationaal niveau wordt gehouden.
De resultaatgerichtheid van programma’s hangt af van een aantal interagerende elementen, zoals
een goede analyse van de behoeften, een betrouwbare interventielogica met duidelijke en specifieke
doelstellingen, goed gekozen resultaatindicatoren die tot uitdrukking komen in de selectiecriteria,
en een degelijk prestatiekader met realistische en haalbare mijlpalen en streefdoelen.
106. Het prestatiekader steunt op verschillende indicatoren om ervoor te zorgen dat de programma’s
de overeengekomen doelstellingen verwezenlijken. Resultaatindicatoren zijn mogelijk ongeschikt
(voor EFRO/Cohesiefonds) omdat het tijdstip waarop resultaten kunnen worden verwezenlijkt en
door het systeem geabsorbeerd, niet verenigbaar is met het verplichte tijdsbestek voor een zinvolle
toewijzing van de prestatiereserve.
107. De belangrijkste uitvoeringsfasen geven een belangrijke fase bij de uitvoering van onder een
prioriteit vallende concrete acties aan. Ze zijn nodig om de streefdoelen voor 2023 te
verwezenlijken en vormen niet louter een indicatie van het begin van de uitvoering.
108. Krachtens artikel 4, lid 3, van Verordening 215/2014 moeten de beheersautoriteiten deze
informatie op verzoek van de Commissie verstrekken. Wegens de verscheidenheid van de
indicatoren die kunnen worden gebruikt, was er geen template voor het verstrekken van informatie
over de methoden en criteria die zijn toegepast bij het selecteren van de indicatoren en het
vaststellen van mijlpalen en streefdoelen. Het is daarom mogelijk dat de hoeveelheid details
verschilt van document tot document.
109. De grenzen voor de toepassing van financiële correcties en schorsingen van betalingen zijn
vastgesteld om te voorkomen dat de beheersautoriteiten worden bestraft voor veranderingen die
niets met het programma de maken hebben en waarover ze geen volledige controle hebben.
Bovendien zijn de in het prestatiekader voorziene sancties niet de enige beschikbare mechanismen.
Een vertraagde start en uitvoering van de projecten kan met name leiden tot een lage absorptie en
daarna tot de vrijmaking van fondsen tijdens de programmeringsperiode op basis van de N+3-regel.
Dit betekent dat de lage uitvoeringsgraad kan leiden tot minder beschikbare financiële middelen.
111. De Commissie kan in dit stadium geen specifieke verbintenissen aangaan met betrekking tot
wetgevingsvoorstellen voor de periode na 2020.
Aanbeveling 1 - Verder ex-antevoorwaarden ontwikkelen voor de periode na 2020
De Commissie kan in dit stadium geen specifieke verbintenissen aangaan met betrekking tot
wetgevingsvoorstellen voor de periode na 2020.
a) De Commissie aanvaardt de aanbeveling in hoofdzaak op voorwaarde dat de ex-antevoorwaarden
worden gehandhaafd voor de periode na 2020.
b) De Commissie aanvaardt deze aanbeveling ten dele op voorwaarde dat de ex-antevoorwaarden
worden gehandhaafd voor de periode na 2020 en rekening houdend met het specifieke karakter van
elk proces. De Commissie zal echter naar consistentie streven.
c) De Commissie aanvaardt de aanbeveling in hoofdzaak op voorwaarde dat de ex-antevoorwaarden
worden gehandhaafd voor de periode na 2020.
d) De Commissie aanvaardt de aanbeveling in hoofdzaak op voorwaarde dat de ex-antevoorwaarden
worden gehandhaafd voor de periode na 2020.
Aanbeveling 2 - Overwegen om de prestatiereserve voor de periode na 2020 tot een meer
resultaatgericht instrument om te vormen

8

De Commissie kan in dit stadium geen specifieke verbintenissen aangaan met betrekking tot
wetgevingsvoorstellen voor de periode na 2020.
De Commissie aanvaardt de aanbeveling op voorwaarde dat het prestatiekader en de
prestatiereserve worden gehandhaafd voor de periode na 2020.
c) De Commissie benadrukt dat haar voornaamste doelstelling erin bestaat de lidstaten te helpen de
fondsen naar behoren uit te voeren en zo onderprestaties te voorkomen. De Commissie zal
inspanningen blijven leveren om deze doelstelling te verwezenlijken, bijvoorbeeld door advies en
technische expertise te verlenen, voor mogelijkheden te zorgen om discussies te voeren en
ervaringen uit te wisselen, enz.
Er wordt slechts overgegaan tot opschortingen van betalingen en financiële correcties als alle
andere middelen gefaald hebben. De Commissie zal deze maatregelen evalueren en ook in de
toekomst blijven toepassen, maar ze zal haar inspanningen zoveel mogelijk op preventieve
maatregelen toespitsen.
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Gebeurtenis

Datum

Vaststelling controleplan ("APM")/begin van de controle

7.12.2016

Ontwerpverslag officieel verzonden aan de Commissie (of andere
gecontroleerde)
Vaststelling van het definitieve verslag na de contradictoire
procedure
Officiële antwoorden in alle talen ontvangen van de Commissie (of
andere gecontroleerde)

13.7.2017
4.10.2017
21.11.2017

Met het wetgevingspakket voor de
programmeringsperiode 2014–2020 werden twee
specifieke instrumenten geïntroduceerd om uitgaven voor
cohesie resultaatgerichter te maken: ex-antevoorwaarden
en de prestatiereserve. Terwijl bij het eerstgenoemde
bepaalde voorwaarden worden gespecificeerd waaraan
moet worden voldaan voordat het programma wordt
uitgevoerd, vereist het tweede dat bij de meeste
programma’s van de ESI-fondsen 6 % van de totale
financiering voor elke lidstaat opzij wordt gezet; dit
bedrag zal definitief worden toegewezen op basis van de
uitkomst van een evaluatie van de prestaties in 2019. In dit
verslag hebben we onderzocht of deze twee instrumenten
doeltreffend werden gebruikt om de lidstaten te
stimuleren uitgaven voor cohesie beter te besteden.
We constateerden dat de ex-antevoorwaarden een
consistent kader boden voor de beoordeling van de
gereedheid van de lidstaten om EU-middelen aan te
wenden. De beoordeling was echter een langdurig en
tijdrovend proces en het blijft onzeker in welke mate ze tot
veranderingen in de praktijk hebben geleid en zullen
leiden. De handhaving van de ex-antevoorwaarden is
afhankelijk van de inzet en de verantwoordelijkheid van
de lidstaten. Wij zijn ook van oordeel dat het
prestatiekader en de prestatiereserve weinig stimulans
bieden om OP’s meer resultaatgericht te maken, want ze
zijn voornamelijk gebaseerd op uitgaven en output.
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