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EU-controleurs wijzen op belangrijke terreinen voor de 
vereenvoudiging van het cohesiebeleid na 2020 
De regels vereenvoudigen voor uitgaven voor cohesie vormt een van de belangrijkste 
uitdagingen voor de periode na 2020. In een nieuw briefingdocument van de Europese 
Rekenkamer beschrijven de controleurs een aantal beginselen die gevolgd moeten worden en 
belangrijke gebieden die aandacht vereisen van de Europese Commissie, het Europees 
Parlement en de lidstaten bij het bepalen van nieuwe regels.  

“In de loop der jaren is de uitvoering van het cohesiebeleid te complex geworden, ondanks de 
inspanningen van de Europese Commissie”, aldus Ladislav Balko, het lid van de Europese 
Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het briefingdocument. “Men is het erover eens dat 
een verdere vereenvoudiging na 2020 noodzakelijk is, maar er moet ook duidelijkheid zijn over de 
doelstellingen van de vereenvoudiging en de wijze waarop de vereenvoudiging moet worden 
doorgevoerd.” 

Over het algemeen stellen de controleurs voor dat de leidende beginselen voor de 
vereenvoudiging van het beleid na 2020 een duidelijk omschreven strategie moeten omvatten 
met een empirisch onderbouwde en gestructureerde aanpak. Teneinde een doeltreffende 
vereenvoudiging te bereiken moeten de Commissie, het Europees Parlement, de Raad en de 
lidstaten allemaal blijk geven van hun inzet; ze dienen zich ook te realiseren dat vereenvoudiging 
geen doel op zich is en geen reeds bereikte verbeteringen van interne controles in gevaar mag 
brengen.  

De controleurs identificeren vijf belangrijke gebieden die extra aandacht vereisen van de 
Commissie, het Europees Parlement, de Raad en de lidstaten. 

• Eenvoudige, duidelijke en stabiele regels en de harmonisatie van de regels voor 
verschillende fondsen en programma’s.  

• De beheersstructuur van operationele programma’s. De huidige regelingen omvatten 
meer dan 390 programma’s en zo’n 1 400 autoriteiten staan in voor het beheer en de controle 
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ervan. Dit zorgt voor een onnodige complexiteit en belemmert een doeltreffende uitvoering van 
het beleid.  

• “Gold-plating” (waardoor de complexiteit op lidstaatniveau toeneemt) en 
administratieve ondoelmatigheid in de selectie van projecten en monitoring van programma’s. 
Door beter gebruik te maken van moderne technologie zijn in potentie aanzienlijke besparingen 
mogelijk. 

• Het gebruik van vereenvoudigde kostenopties en andere maatregelen gebaseerd op 
voorwaarden. De Commissie en de lidstaten moeten meer belang hechten aan prestaties 
wanneer betalingen verricht worden bij vervulling van voorwaarden.  

• De doelmatigheid en doeltreffendheid van controles. De Commissie moet duidelijke 
regelingen vastleggen voor de reikwijdte en de frequentie van de verificaties op alle niveaus. 
Lidstaten moeten problemen zoals de noodzaak om dezelfde documenten meermaals in te 
dienen, aanpakken.  

Noot voor de redactie 

Een briefingdocument is geen controleverslag, maar een evaluatie op basis van openbare 
informatie en het werk van de controleurs op het beleidsterrein. 

Het cohesiebeleid is erop gericht de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van lidstaten en 
regio’s te verminderen. De totale begroting voor het Cohesiefonds, het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds bedraagt 350 miljard EUR voor de periode 
2014-2020. 

Er wordt verwacht dat de Commissie morgen haar wetgevingsvoorstellingen voor het 
cohesiebeleid zal voorstellen. 

Het briefingdocument van de ERK “Simplification in post-2020 delivery of Cohesion Policy” 
(vereenvoudiging van de uitvoering van het cohesiebeleid na 2020) is momenteel in het Engels 
beschikbaar op de website van de ERK (eca.europa.eu); overige talen zullen te zijner tijd 
beschikbaar komen. 
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