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EU-auditors: resultaatgerichte financiering
cohesiebeleid nog niet gerealiseerd

in

De EU beschikt over beleid om de economische, sociale en territoriale cohesie van haar lidstaten te
versterken. In de periode 2014-2020 voerde zij drie specifieke instrumenten in om prestaties te
stimuleren. Volgens de Europese Rekenkamer (ERK), die vandaag een speciaal verslag over
resultaatgerichte financiering in het cohesiebeleid van de EU heeft gepubliceerd, moet er nog steeds
veel worden gedaan om ervoor te zorgen dat de financiering wordt verstrekt aan maatregelen en
projecten die de beste resultaten opleveren.

De EU streeft haar doelstellingen van het cohesiebeleid na door middel van cofinanciering van
investeringen in de lidstaten. De resultaten van deze investeringen zijn van cruciaal belang voor
de verwezenlijking van de EU-doelstellingen. Een meer resultaatgerichte financiering van het
cohesiebeleid zou de EU kunnen helpen de middelen aan de meest doeltreffende programma’s
en maatregelen te verstrekken en de beste resultaten te behalen.
Met de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen voor de periode 2014-2020
werden drie instrumenten ingevoerd die de lidstaten financiële stimulansen boden voor het
behalen van resultaten en het optimaliseren van hun gebruik van financiering. Daarin werd
bepaald dat er voorwaarden moesten worden vastgesteld om te zorgen voor een doeltreffend en
efficiënt gebruik van de ESI-fondsen (“ex-antevoorwaarden”). Er werd een prestatiereserve
ingesteld van 20 miljard EUR (6 % van de cohesie-uitgaven); deze middelen moesten in 2019
worden toegewezen aan succesvolle programmaprioriteiten voor de laatste twee jaar van de
periode. Ook werden resultaatgerichte financieringsmodellen ingevoerd die de financiële steun
van de EU in zekere mate afhankelijk stellen van de verwezenlijking van vooraf bepaalde output,
resultaten of voorwaarden.
De ERK heeft een controle uitgevoerd om te beoordelen hoe de Commissie en de lidstaten deze
nieuwe instrumenten voor resultaatgerichte financiering in de periode 2014-2020 hebben
gebruikt.
“We constateerden dat de invoering van het prestatiekader in de periode 2014-2020 had
bijgedragen tot een cultuurverandering in het financieel beheer van het cohesiebeleid”, aldus
Ladislav Balko, het ERK-lid dat verantwoordelijk is voor het verslag. “Toch constateerden we ook
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dat er op het gebied van cohesie nog steeds geen duidelijke koppeling bestaat tussen financiering
en programmaprestaties. De drie nieuwe instrumenten die met de verordening houdende
gemeenschappelijke bepalingen voor de periode 2014-2020 werden ingevoerd, leidden tot een
nieuwe uitvoeringsaanpak, maar maakten geen merkbaar verschil in de wijze waarop de EUfinanciering werd toegewezen en uitbetaald.”
De auditors doen een aantal aanbevelingen aan de Commissie inzake toekomstige verbeteringen. Zij
bevelen aan dat de randvoorwaarden (die vergelijkbaar zijn met de ex-antevoorwaarden die zij hebben
vervangen) in de programmeringsperiode 2021-2027 ten volle worden benut. Ze moedigen de
Commissie ook aan om in een vroeg stadium voorbereidingen te treffen voor een doeltreffende
tussentijdse evaluatie voor de periode 2021-2027. Ook stellen zij voor om twee zaken te
verduidelijken: de regels inzake het financieringsmodel “financiering die niet gekoppeld is aan kosten”
en de aanpak die wordt gevolgd bij het verschaffen van zekerheid inzake EU-financiering door middel
van dat model.
Achtergrondinformatie
Het resultaatgerichter maken van het cohesiebeleid is een gedeelde doelstelling van het Europees
Parlement, de Raad en de Commissie. De financiële middelen die zijn toegewezen voor de uitvoering
van het cohesiebeleid komen overeen met ongeveer een derde van de EU-begroting (357 miljard EUR
voor de financiële periode 2014-2020 en 373 miljard EUR voor de financiële periode 2021-2027). De
uitgaven zijn gebaseerd op een systeem van gedeelde verantwoordelijkheid tussen de Europese
Commissie en de nationale autoriteiten.
Speciaal verslag nr. 24/2021 ”Resultaatgerichte financiering in het cohesiebeleid: nastrevenswaardige
ambities, maar nog steeds belemmeringen in de periode 2014-2020” is in het Engels beschikbaar op de
website van de ERK; andere taalversies volgen binnenkort.
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