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Uitgavenplannen van de lidstaten gericht op Europa 2020-
doelstellingen, maar prestatiemetingen te complex, aldus 
controleurs 
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer zijn er, ondanks enkele moeilijkheden 
in het begin, in de tussen de Europese Commissie en de EU-lidstaten overeengekomen 
uitgavenplannen met succes nationale investeringsbehoeften, doelstellingen en verwachte 
resultaten vastgesteld. De plannen zijn ook gericht op het ondersteunen van de Europa 2020-
strategie voor groei en banen. Er zijn echter te veel prestatie-indicatoren ontwikkeld en een 
aantal belangrijke definities zijn niet geharmoniseerd.  

EU-lidstaten ondertekenen zogeheten “partnerschapovereenkomsten” met de Europese 
Commissie. Dit zijn strategische investeringsplannen waarin hun nationale uitgavenprioriteiten 
worden aangegeven in het kader van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het 
Cohesiefonds en het Europees Sociaal Fonds. De door de drie fondsen ondersteunde en via 
operationele programma’s uitgevoerde investeringen zullen tussen 2014 en 2020 naar 
verwachting circa 350 miljard euro bedragen, wat ongeveer een derde van de EU-begroting is.  

De controleurs zijn nagegaan of de Commissie doeltreffend had onderhandeld over deze 
overeenkomsten en operationele programma’s om de EU-financiering beter te richten op de 
prioriteiten van de Europa 2020-strategie, en of de vaststelling van prestatievoorwaarden 
adequaat was geweest. Ze bezochten Spanje, Ierland, Kroatië, Polen, Roemenië en Denemarken. 

“De wetgeving inzake cohesiebeleid is vlak voor de start van de programmeringsperiode 
2014-2020 goedgekeurd”, aldus de heer Ladislav Balko, het voor het verslag verantwoordelijke 
lid van de Europese Rekenkamer. “Ondanks dit probleem heeft de Commissie op doeltreffende 
wijze de partnerschapsovereenkomsten en operationele programma’s vastgesteld en de EU-
middelen gericht op groei en banen, die worden bevorderd door de Europa 2020-strategie. Maar 
om resultaten te bereiken zijn ook substantiële bijdragen uit nationale begrotingen en structurele 
hervormingen nodig. Hieruit blijkt dat de Commissie steeds meer gebruikmaakt van deze fondsen 
om het economisch bestuur in de lidstaten te beïnvloeden.” 

Volgens de controleurs zijn de Commissie en de lidstaten er bij de meeste onderzochte 
programma’s voor 2014-2020 in geslaagd specifieke doelstellingen en methoden om die te 
verwezenlijken vast te leggen. Er is echter geen gemeenschappelijke definitie van “output” en 
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“resultaat” en geen geharmoniseerde benadering bij alle fondsen van het gebruik van 
gemeenschappelijke indicatoren. Daarnaast kunnen de duizenden door de lidstaten gecreëerde, 
specifieke prestatie-indicatoren niet op EU-niveau worden geaggregeerd. Bovendien brengt de 
structuur van de programma’s een toename van de hoeveelheid gegevens die moet worden 
verzameld met zich mee. Dit zal leiden tot extra administratieve lasten, terwijl niet duidelijk is 
hoe de gegevens zullen worden gebruikt.  

De controleurs doen een aantal aanbevelingen aan de Commissie en de lidstaten om de werking 
van de partnerschapsovereenkomsten en operationele programma’s te verbeteren. 

De lidstaten moeten: 

• de Commissie de financiële informatie verstrekken die nodig is om de naleving van de 
uitgavenregels doeltreffend te monitoren; 

• onnodige programmaspecifieke indicatoren schrappen; 

• ervoor zorgen dat de relevante gegevens voor het vaststellen van de effecten van de 
gecofinancierde steunmaatregelen worden verzameld. 

De Commissie moet: 

• ervoor zorgen dat haar wetgevingsvoorstellen voor de periode na 2020 tijdig worden 
gepresenteerd; 

• ervoor zorgen dat de lidstaten de uitgavenregels nakomen; 

• gemeenschappelijke terminologie definiëren voor “output” en “resultaat” en voorstellen 
doen voor opname daarvan in het Financieel Reglement; 

• vaststellen welke indicatoren het geschiktst zijn voor het bepalen van de impact van EU-
financiering voor 2014-2020; 

• goede praktijken van de lidstaten voor het evalueren van de impact van EU-optreden 
verspreiden en benchmarking bevorderen; 

• in voorkomende gevallen het concept van een prestatiegerichte begroting toepassen, 
waarbij middelen aan resultaten zijn gekoppeld.  

 

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” is beschikbaar in 23 EU-talen. 

 


