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Prestaties van de EU-uitgavenprogramma's: gemengde resultaten
tegen de achtergrond van de COVID-19-pandemie
De rapportage van de Europese Commissie over de prestaties van de EU-uitgavenprogramma’s
laat gemengde resultaten zien op verschillende financieringsterreinen en de indicatoren die de
vooruitgang in de richting van de streefdoelen meten, zijn niet voldoende op resultaten gericht.
Dit zijn enkele van de conclusies van de Europese Rekenkamer, die haar verslag voor 2020 over
de prestaties van een selectie van EU-uitgavenprogramma’s heeft gepubliceerd. Hoewel een
aantal van de onderzochte uitgavenprogramma’s in 2020 werd getroffen door de COVID-19pandemie, blijkt uit de beschikbare informatie dat er bij sommige vooruitgang is geboekt wat
betreft de prestaties ervan. De beoordeling van de auditors is tamelijk positief wat betreft het
vermogen van de Europese Commissie (en de medewetgevers) om lering te trekken uit de
uitvoering van programma’s in het verleden om de opzet en prestaties van uitgavenprogramma’s
voor de periode 2021-2027 te verbeteren. Zij benadrukken echter ook dat de Commissie beter
gebruik moet maken van effectbeoordelingen en follow-upacties die voortvloeien uit evaluaties.
De auditors hebben onderzocht of de Commissie, het Parlement en de Raad de lessen die zijn
getrokken (bijv. uit evaluaties, effectbeoordelingen en controles) hebben toegepast om de opzet
en prestaties van de nieuwe uitgavenprogramma’s voor de periode 2021-2027 te verbeteren. Op
basis van de voor 2020 ingediende indicatoren en recente evaluaties door de Commissie,
aangevuld met hun eigen controlewerkzaamheden, zijn de auditors nagegaan of geselecteerde
programma’s op hoofdgebieden van de begroting op schema lagen wat betreft het behalen van de
doelstellingen ervan.
“Het Europees Parlement en de Raad willen weten welke resultaten worden geboekt met de EUbegroting”, aldus François-Roger Cazala, het ERK-lid dat verantwoordelijk is voor de coördinatie
van het verslag. “Het is goed om te zien dat de lessen die zijn getrokken uit de uitvoering van
uitgavenprogramma’s in het verleden vaak worden gebruikt om de opzet en uitvoering van
toekomstige uitgavenprogramma’s te verbeteren. Uit de beschikbare informatie blijkt dat er bij
sommige programma’s vooruitgang is geboekt in de richting van de programmadoelstellingen,
maar dat er al te vaak geen resultaatgerichtheid is. Ook zagen we bewijs van de effecten van de
COVID-19-pandemie op de prestaties van sommige programma’s.”
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Op het gebied van cohesie hebben de auditors de informatie over prestaties in het kader van het
Europees Sociaal Fonds (ESF) onderzocht. Zij hebben vastgesteld dat er door het prestatiekader
meer informatie over prestaties beschikbaar was, maar dat de nadruk op financiële input en output
bleef liggen in plaats van op resultaten. De vooruitgang in de richting van de streefdoelen, die in
een aantal gevallen werden verlaagd in 2018 voor de meeste prestatie-indicatoren, lag op schema.
De auditors merkten echter ook op dat het in het kader van activiteiten die worden gefinancierd
uit het ESF nog steeds moeilijk is om mensen te bereiken die ver van de arbeidsmarkt afstaan, zoals
jongeren die geen onderwijs of opleiding volgen en geen werk hebben. Sommige streefdoelen,
zoals het Europa 2020-streefdoel voor het verminderen van het aantal mensen in de EU dat risico
op armoede of sociale uitsluiting loopt, zullen waarschijnlijk niet worden gehaald, wat nog wordt
verergerd door de COVID-19-pandemie.
Het gebied van groei en werkgelegenheid werd ook getroffen door de COVID-19-pandemie. De
beperkingen inzake reizen en fysiek onderwijs hadden een grote impact op het voor controle
geselecteerde programma op dit gebied, het Erasmus+-programma. De auditors concluderen dat
Erasmus+ een populair programma is dat vooral individuele deelnemers ten goede komt, maar dat
er ruimte voor verbetering is, bijvoorbeeld door het aantal IT-instrumenten te verminderen, de
programmagids begrijpelijker te maken, de aanvraagprocedure te vereenvoudigen en
gendergelijkheid aan te pakken. De in het kader van het programma ondersteunde mobiliteit biedt
vele soorten toegevoegde waarde, die allemaal te lijden hadden onder de pandemie. Ook
constateerden de auditors dat andere acties in het kader van het Erasmus+-programma ter
ondersteuning van innovatieve praktijken vaak succesvol waren op zichzelf, maar zelden een
innovatief effect hadden buiten de begunstigde organisaties.
Op het gebied van natuurlijke hulpbronnen hebben de auditors het Europees Fonds voor
maritieme zaken en visserij (EFMZV) geselecteerd. Met het EFMZV worden de doelstellingen van
het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) ondersteund, zoals het aanpakken van niet-duurzame
visserij en het voorkomen van de achteruitgang van het mariene milieu. Ook hier constateerden
de auditors dat de informatie van de Commissie over prestaties grotendeels gericht is op de
financiële bijdrage van het fonds aan de GVB-doelstellingen, en niet op resultaten. Er was weinig
informatie beschikbaar over de bijdrage van het EFMZV aan milieudoelstellingen.
Om de prestaties op het gebied van Europa als wereldspeler te beoordelen, analyseerden de
auditors het instrument voor pretoetredingssteun II (IPA II), een instrument waarmee
pretoetredingssteun wordt verleend aan kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten. De
door de Commissie gerapporteerde indicatoren wijzen op bescheiden prestaties. De auditors
stelden onder meer vast dat de vooruitgang in de richting van politieke hervormingen in het kader
van het instrument was gestagneerd: de indicatoren inzake politieke hervormingen zijn
verslechterd ten opzichte van hun uitgangswaarden en geen ervan lag op schema om het
streefdoel te bereiken. De auditors concluderen dat de EU-steun doeltreffender is geweest bij het
bevorderen van fundamentele hervormingen dan bij het waarborgen van de uitvoering daarvan.
Op het gebied van veiligheid en burgerschap analyseerden de auditors de prestaties van het Fonds
voor interne veiligheid — Grenzen en visa, een instrument ter ondersteuning van
grensmaatregelen. Zij concludeerden dat de indicator waarmee de vooruitgang in de richting van
de overkoepelende doelstelling van het instrument wordt gemeten, te ruim is gedefinieerd, wat
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afbreuk doet aan de conclusies over de algehele prestaties van het fonds. De specifiekere
indicatoren wijzen op vooruitgang op het gebied van visa-infrastructuur en belangrijke IT-systemen
die worden gebruikt voor grenstoezicht; de opleiding en capaciteitsopbouw voor consulaten en
grenswachters liggen evenwel achter op schema, wat gedeeltelijk kan worden toegeschreven aan
de COVID-19-pandemie.
Wat het algemene prestatiekader betreft, constateerden de auditors dat het kader voor betere
regelgeving nuttig is om lessen te trekken en ervoor te zorgen dat deze worden meegenomen in
het ontwerp van toekomstige programma’s. Het beginsel van “eerst evalueren”, dat deel uitmaakt
van het kader voor betere regelgeving, wordt redelijk consequent toegepast, maar niet altijd. De
algemene conclusie van de auditors is dat de geleerde lessen over het algemeen goed in kaart
worden gebracht en in aanmerking worden genomen bij latere wetgevingsvoorstellen. De auditors
bevelen de Commissie aan haar effectbeoordelingen te verbeteren en de relevante follow-upacties
die voortvloeien uit evaluaties duidelijk vast te stellen.
Het verslag van de Europese Rekenkamer betreffende de prestaties van de EU-begroting en een
samenvattend document, “Prestatieverslag 2020 in het kort”, zijn in het Engels beschikbaar op de
website van de ERK. Andere taalversies volgen binnenkort.
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