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Luxemburg, 12 april 2018

EU-steun voor productieve investeringen in
ondernemingen – meer aandacht voor duurzaamheid
nodig, aldus controleurs
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer werd er tussen 2000 en 2013 bij het
beheer van de EU-steun voor regionale ontwikkeling voor productieve investeringen in
Europese bedrijven te weinig nadruk gelegd op de duurzaamheid van de resultaten. De
controleurs concludeerden dat de resultaten van ongeveer één op de vijf projecten niet in
stand bleven na de afronding ervan, en dat ze bij nog eens één op de vier projecten slechts ten
dele duurzaam waren. Dit kwam voornamelijk doordat er bij het beheer van de steun te weinig
nadruk op duurzaamheid was gelegd.
Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling helpt investeringen in kapitaal of activa te financieren om
duurzame banen te creëren en te behouden door middel van maatregelen die ook de lokale en regionale
ontwikkeling stimuleren. Tussen 2000 en 2013 werd hiervoor meer dan 75 miljard euro uitgetrokken en
meer dan 68 miljard euro staat voor 2014 tot 2020 gepland.
De controleurs gingen na of deze financiering zodanig was beheerd dat de duurzaamheid van de output en
resultaten gewaarborgd was, en welke belangrijke factoren daarbij van invloed waren. Zij onderzochten
41 voltooide projecten inzake productieve investeringen die tussen 2000 en 2013 werden gecofinancierd in
Oostenrijk, de Tsjechische Republiek, Duitsland, Italië en Polen.
De controleurs constateerden dat de duurzaamheidsvereisten krachtens het EU-recht in alle
gecontroleerde regio's werden nageleefd. Bovendien hadden de gecontroleerde projecten over het
algemeen de geplande output opgeleverd, bestonden de aangekochte activa en andere output in de
meeste gevallen nog steeds en werden ze gebruikt. In veel gevallen werden echter geen langdurige
resultaten bereikt.
“De meeste onderzochte projecten hadden de verwachte directe resultaten opgeleverd, die voornamelijk
verband hielden met nieuwe werkgelegenheid, betere toegang tot financiering en leningen, en toegenomen
productie en productiviteit. Maar bij een vijfde ervan hielden de bij de voltooiing bereikte resultaten geen
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stand”, aldus Ladislav Balko, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor dit
verslag.
Bovendien was het voor nagenoeg de helft van de gecontroleerde projecten niet mogelijk om de
duurzaamheid aan het einde van de wettelijke duurzaamheidsperiode te beoordelen doordat er niet altijd
informatie was verzameld tijdens en na de uitvoering van het project en/of doordat de desbetreffende
documenten niet langer in het dossier zaten ten tijde van de controle.
In enkele gevallen was het ontbreken van blijvende resultaten toe te schrijven aan factoren die duidelijk
buiten de invloedssfeer van de autoriteiten en begunstigden vielen, zoals de economische crisis na
2007/2008 of wijzigingen in de nationale wetgeving. Vaak hield dit echter verband met tekortkomingen in
het beheer, zoals onvoldoende aandacht voor duurzaamheid op het niveau van de strategische planning,
gebrekkige projectselectie, monitoring- en verslagleggingsprocedures, en inconsistente toepassing van
corrigerende maatregelen door de autoriteiten wanneer nagestreefde doelstellingen niet werden bereikt.
De controleurs merken op dat het regelgevend kader verbeteringen heeft opgeleverd voor de periode
2014-2020. Er zijn echter verdere maatregelen nodig om te komen tot duurzame resultaten in de lopende
programmaperiode en om de opzet van de programma’s na 2020 te verbeteren.
De controleurs bevelen aan dat de lidstaten:
•
duurzame resultaten bevorderen door meer aandacht te besteden aan het identificeren en beperken van risico's en
door de behoeften van de verschillende soorten bedrijven beter te analyseren;
•

selectieprocedures en -criteria, evenals monitoring- en verslagleggingsregelingen verbeteren;

•
duidelijke corrigerende maatregelen vaststellen die gekoppeld zijn aan het behalen van streefcijfers op
projectniveau (waar deze bestaan), en deze consistent toepassen.
De Commissie dient:
•
in het bijzonder aandacht te besteden aan de wijze waarop de lidstaten de duurzaamheid van projectresultaten
tijdens het goedkeuringsproces voor operationele programma’s benaderen;
•
ervoor te zorgen dat de lidstaten consequent duidelijke corrigerende maatregelen, met inbegrip van
terugvorderingsregelingen, toepassen wanneer projecten niet aan de wettelijke duurzaamheidsvereisten van de EU
voldoen.
Bovendien moeten de Commissie en de lidstaten ervoor zorgen dat er bij evaluaties systematischer wordt
ingegaan op de duurzaamheid van projectresultaten met het oog op een betere voorbereiding van
toekomstige EU-bedrijfssteunregelingen.

Noot voor de redactie
Steun voor productieve investeringen uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling is nu beperkt tot
het mkb. Ook grote ondernemingen kunnen er echter van profiteren op voorwaarde dat ze daarbij
samenwerken met het mkb en dat dit bijdraagt tot de versterking van onderzoek, technologische
ontwikkeling en innovatie of dat dit de overgang naar een koolstofarme economie ondersteunt.
Speciaal verslag nr. 8/2018 “EU-steun voor productieve investeringen in ondernemingen – meer aandacht
voor duurzaamheid nodig” is in 23 EU-talen beschikbaar op de website van de ERK (eca.europa.eu).
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