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Algemene inleiding
0.1. Voor het begrotingsjaar 2019 hebben wij ons jaarverslag in twee afzonderlijke
delen opgesplitst. Dit gedeelte betreft de prestaties met betrekking tot
uitgavenprogramma’s in het kader van de EU-begroting.

0.2. Bij wijze van proef bespreken we — voor het eerst in onze jaarlijkse

verslaglegging — het jaarlijks beheers- en prestatieverslag (Annual Management and
Performance Report, AMPR), het belangrijkste prestatieverslag over de EU-begroting
op hoog niveau van de Commissie. Aangezien dit prestatieverslag eind juni van
jaar n+1 wordt gepubliceerd, konden we dit in het verleden niet bespreken in ons
Jaarverslag, dat normaliter begin oktober wordt gepubliceerd.

0.3. Dit verslag bestaat uit zeven hoofdstukken:
o

Hoofdstuk 1 heeft betrekking op een belangrijk aspect van het prestatiekader van
de EU-begroting: de verslaglegging op hoog niveau van de prestaties door de
Commissie door middel van het AMPR en programmaverklaringen. We hebben
onderzocht of de Commissie over een gedegen procedure beschikt voor het
opstellen van deze verslagen en of deze een duidelijk, alomvattend en
evenwichtig overzicht geven van de prestaties van de EU-uitgavenprogramma’s.
Om hierop een antwoord te krijgen, analyseerden we de desbetreffende
verslagen en interne procedures van de Commissie en spraken we met
personeelsleden van de Commissie.

o

In de hoofdstukken 2 tot en met 6 onderzoeken we de in het kader van EUprogramma’s behaalde resultaten onder de respectievelijke rubrieken 1a, 1b, 2, 3
en 4 van het meerjarig financieel kader 2014-2020. Ons doel was vast te stellen
hoeveel relevante informatie over prestaties beschikbaar is en op basis daarvan te
beoordelen hoe goed de uitgavenprogramma’s van de EU daadwerkelijk hebben
gepresteerd. Van de 58 uitgavenprogramma’s selecteerden we er 9 die samen
goed zijn voor ongeveer drie kwart van alle betalingen die tot eind 2019 waren
verricht uit hoofde van de vastleggingen in het kader van het meerjarig financieel
kader 2014-2020. Wij baseerden onze beoordeling op de van de Commissie
afkomstige prestatiegegevens (met inbegrip van het AMPR, prestatie-indicatoren
en -evaluaties) en — indien beschikbaar — recente bevindingen van onze eigen
controle- en analysewerkzaamheden. We controleerden de informatie over
prestaties van de Commissie op aannemelijkheid en consistentie met onze
bevindingen, maar controleerden de betrouwbaarheid ervan niet. Bij de analyse
van de prestatie-indicatoren hebben we deze ingedeeld in input-, output-,
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resultaat- en impactindicatoren. We beoordeelden ook of zij ”op schema” lagen,
d.w.z. of zij waarschijnlijk hun streefdoelen zouden behalen. Ook beoordeelden
we de prestaties van een steekproef van verrichtingen die wij controleerden met
het oog op de betrouwbaarheidsverklaring.
o

In hoofdstuk 7 worden de resultaten gepresenteerd van onze follow-up van de
controleaanbevelingen die wij hebben gedaan in speciale verslagen die in 2016
werden gepubliceerd.

0.4. We lichten onze aanpak en methodologie voor het opstellen van dit verslag toe
in het aanhangsel.

0.5. Wij streven ernaar onze opmerkingen helder en beknopt weer te geven. We
kunnen niet altijd vermijden termen te gebruiken die specifiek zijn voor de EU, haar
beleid en begroting, of voor financiële verslaglegging en controle. Op onze website
hebben wij een woordenlijst gepubliceerd 1 met definities en een toelichting op de
meeste van deze specifieke termen. De termen die in de woordenlijst worden
gedefinieerd, worden de eerste keer dat zij in elk hoofdstuk voorkomen cursief
gedrukt.

0.6. Wij danken de Commissie voor haar uitstekende medewerking bij de

voorbereiding van dit verslag. De antwoorden van de Commissie op onze opmerkingen
worden bij dit verslag gevoegd.

1

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GLOSSARY-AR_2019/GLOSSARYAR_2019_NL.pdf
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Inleiding
1.1. De Europese Unie (EU) voert haar beleid uit door een combinatie van

uitgavenprogramma’s (zoals het Cohesiefonds of Horizon 2020), die gedeeltelijk of
geheel worden gefinancierd uit de EU-begroting, en begrotingsneutrale
beleidsinstrumenten (voornamelijk regelgeving).

1.2. Het huidige meerjarig financieel kader (MFK) bestrijkt een periode van zeven jaar

(2014–2020) en omvat 1 092 miljard EUR aan uitgaven. In tabel 1.1 is te zien dat het
MFK in vijf operationele rubrieken en 58 uitgavenprogramma’s is onderverdeeld. Elk
programma omvat een aantal doelstellingen die in de wetgeving zijn vastgelegd.

Tabel 1.1 — Het MFK 2014-2020
MFK-rubriek

Maximum
2014-2020
(miljard euro’s)

Aantal programma’s

1a — Concurrentievermogen

142,1

23

1b — Cohesie

371,4

4

2 — Natuurlijke hulpbronnen

420,0

5

3 — Veiligheid en burgerschap

17,7

11

4 — Europa als wereldspeler

66,3

15

Administratie en speciale
instrumenten

74,7

N.v.t.

TOTAAL

1 092,2

58

Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie.

1.3. Figuur 1.1 bevat een overzicht van de prestatieverslagen op hoog niveau van de
Commissie:
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o

het jaarlijks beheers- en prestatieverslag (AMPR) is het belangrijkste verslag van
de Commissie over de prestaties van de EU-begroting. Het maakt deel uit van het
pakket geïntegreerde financiële en verantwoordingsverslagen 1 en vormt essentiële
input voor de jaarlijkse kwijtingsprocedure. Het is gebaseerd op de jaarlijkse
activiteitenverslagen van de directeuren-generaal van de Commissie en andere
gedelegeerd ordonnateurs. Het bestaat uit twee delen:
o

deel 1 — Prestaties en resultaten: hierin wordt de voortgang bij de
verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen beoordeeld, rekening houdend
met de prestatie-indicatoren 2;

o

deel 2 – Interne controle en financieel beheer: hierin wordt beschreven wat
de Commissie heeft gedaan betreffende het beheer en de bescherming van de
EU-begroting;

o

de programmaverklaringen geven de voortgang bij de verwezenlijking van de
doelstellingen van elk uitgavenprogramma weer aan de hand van een aantal
indicatoren en bijbehorende informatie over de uitvoering van het programma.
Deze spelen een belangrijke rol bij de procedure voor het vaststellen van de
begroting. De Commissie moet 3 deze ter rechtvaardiging van het bedrag aan
gewenste kredieten bij de ontwerpbegroting voegen. De programmaverklaringen
omvatten ruim 1 000 indicatoren;

o

de jaarlijkse activiteitenverslagen (JAV’s) zijn beheersverslagen die de
directeuren-generaal van de Commissie (en andere gedelegeerd ordonnateurs) bij
het college van commissarissen indienen. Het voornaamste doel is verslag uit te
brengen van de prestaties van het desbetreffende directoraat-generaal (DG), en
niet zozeer van de programma’s die daardoor worden beheerd. Deze JAV's
bevatten ook financiële en beheersgegevens, waaronder een
betrouwbaarheidsverklaring die door elke directeur-generaal is ondertekend.
Daarin wordt aangegeven dat de ingestelde controleprocedures de vereiste
garantie bieden dat de uitgaven wettig en regelmatig waren en dat de middelen

1

Artikel 247 van het Financieel Reglement. Het pakket geïntegreerde financiële en
verantwoordingsverslagen omvat verder: de geconsolideerde rekeningen, een
langetermijnraming van toekomstige in- en uitstromen voor de volgende vijf jaar, het jaarlijks
internecontroleverslag en het verslag over de follow-up die aan de kwijting is gegeven.

2

Artikel 318 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en
artikel 247, lid 1, sub e), van het Financieel Reglement.

3

Artikel 41, lid 1, en lid 3, sub h), van het Financieel Reglement.
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voor het beoogde doel en in overeenstemming met het beginsel van goed
financieel beheer zijn aangewend;
o

het Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Europese Unie reikt verder
dan de EU-begroting en bestrijkt het bredere EU-beleid, gegroepeerd in
thematische hoofdstukken, overeenkomstig de tien prioriteiten van de CommissieJuncker (2014–2019).

Figuur 1.1 — Belangrijkste prestatieverslagen van de Commissie
Gerealiseerde resultaten/impact van EU-maatregelen

ASPECTEN VAN
PRESTATIES

Prestaties van de
Commissie als
beheerder van
EU-programma’s

Uitgavenprogramma’s

Regelgeving en
andere begrotingsneutrale beleidsinstrumenten

Algemeen verslag over de werkzaamheden
van de Europese Unie
Jaarlijks beheers- en prestatieverslag (AMPR)
Belangrijkste
jaarlijkse
prestatieversla
gen van de
Commissie

AMPR
Deel 2
Interne controle en
financieel beheer

AMPR
Deel 1
Prestaties en
resultaten
Bijlage 1 bij het AMPR
— Prestatieoverzicht
van de programma’s
(PPO)

verslagen die in
dit hoofdstuk
aan de orde
komen

Programmaverklaringen
51 jaarlijkse
activiteitenverslagen
(JAV's)
(inclusief 33 van de DG’s van de Commissie)

Bron: ERK.

1.4. Dit hoofdstuk betreft de twee belangrijkste verslagen die rechtstreeks

betrekking hebben op de prestaties van de EU-begroting en de bijbehorende
uitgavenprogramma’s: het AMPR (deel 1) en de programmaverklaringen. Wij hebben
negen uitgavenprogramma’s geselecteerd en onder de loep genomen; deze bestrijken
samen 74 % van alle betalingen tot eind 2019 onder de vijf operationele MFK-rubrieken.
We hebben in het aanhangsel uiteengezet welke methodologie wij hebben gevolgd.
Bijlage 1.1 bevat de resultaten van de follow-up van de aanbevelingen die in
hoofdstuk 3 van ons Jaarverslag 2016 werden gedaan.

15

Procedure voor het opstellen van
prestatieverslagen van hoog niveau
De opzet van de prestatieverslaglegging wordt steeds beter

1.5. In figuur 1.2 is te zien hoe de prestatieverslaglegging door de Commissie zich van
een verzameling losse verslagen heeft ontwikkeld tot een samenhangender pakket.
Deze ontwikkeling is weliswaar positief, maar voldoet nog niet helemaal aan de
verbeterpunten 4 die wij in het verleden door middel van onze opmerkingen over de
toegankelijkheid van de informatie over prestaties hebben aangevoerd.

Figuur 1.2 — De prestatieverslaglegging door de Commissie in de loop der
tijd
MFK 2014-2020
Begrotingsjaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kwijtingsprocedure
voor de begroting

Verslag over de evaluatie van de
financiën van de Unie op basis
van de bereikte resultaten
Gepubliceerd in juni n+1

Synthese van de beheersresultaten van de Commissie
= samenvatting van de jaarlijkse activiteitenverslagen
Gepubliceerd in juni n+1

Jaarlijks beheers- en
prestatieverslag (Annual
Management and
Performance Report —
AMPR)
Gepubliceerd in juni n+1

Prestatieoverzi
cht van de
programma’s
(PPO)
(extract van
programmaver
klaringen)

Procedure voor de
vaststelling van de
begroting

Activiteitenoverzichten

AMPR
met
PPO
als
bijlage
(juni 20
20)

Programmaverklaringen voor ontwerpbegroting
Gepubliceerd in juni n-1

Jaar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ontwerpbegroting
MFK 2014-2020

Bron: ERK.

1.6. In de procedure voor het opstellen van de ontwerpbegroting voor 2019 is een

nieuw element geïntroduceerd: een prestatieoverzicht van de programma’s waarin de
Commissie een samenvatting van de programmaverklaringen geeft. In dit document
wordt elk uitgavenprogramma kort aangestipt op basis van enkele indicatoren van de
programmaverklaringen.
4

Zie paragraaf 3.73, punt 6, van ons Jaarverslag 2016.
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1.7. De verslagen van dit jaar (gepubliceerd in 2020) zijn op drie belangrijke punten
verbeterd:
o

het prestatieoverzicht van de programma’s is als bijlage aan het AMPR toegevoegd
en vormt daarmee een schakel tussen de procedure voor het vaststellen van de
begroting en de kwijtingsprocedure. De begrotingsautoriteit kan dan de uitvoering
van de begroting beoordelen op basis van de indicatoren van de
programmaverklaringen in het prestatieoverzicht van de programma's, aangezien
zij twee jaar eerder dezelfde indicatoren gebruikte om haar goedkeuring van de
begroting te onderbouwen;

o

zowel de programmaverklaringen als het prestatieoverzicht van de programma’s
bevatten nu aparte gedeelten waarin de Commissie een expliciete beoordeling van
de prestaties van elk programma beoogt te geven;

o

hoewel de programmaverklaringen bij de ontwerpbegroting voor 2021 al
betrekking hebben op de volgende MFK-periode (2021-2027), worden toch
indicatoren en verslagen van de prestaties van programma’s uit het huidige MFK
(2014-2020) gepresenteerd. Dit is anders dan aan het einde van de voorgaande
periode (2007-2013): in de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting voor
2014 (gepubliceerd in 2013) bleven de prestaties van de programma’s uit de
periode 2007-2013 namelijk buiten beschouwing. Het betreft hier een nuttige
verandering omdat programma’s tot lang na het einde van de desbetreffende MFKperiode effect sorteren, zoals blijkt uit figuur 1.3.

Figuur 1.3 — Uitgavenprogramma’s blijven ook na het einde van de MFKperiode effect sorteren

MFK 2014-2020

MFK 2021-2027

MFK 2028-2034

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Deze figuur vormt een illustratie van de tijd die ongeveer verstrijkt voordat de uitgaven voor een programma
resultaat opleveren. Het werkelijke tijdsverloop tussen uitgaven en gerealiseerde resultaten verschilt per
programma en per MFK-periode.

Bron: ERK.
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De Commissie heeft goede procedures voor het opstellen van
prestatieverslagen op hoog niveau

1.8. Het AMPR en de programmaverklaringen komen volgens goed gedefinieerde en

jaarlijks geactualiseerde procedures tot stand; daarbij zijn twee centrale diensten van de
Commissie (het Secretariaat-generaal en het directoraat-generaal Begroting (DG BUDG))
betrokken, alsmede de diverse DG’s die verantwoordelijk zijn voor het beheer van
uitgavenprogramma’s en het college van commissarissen. De rol van de diverse
betrokkenen wordt uitgelegd in tabel 1.2.

Tabel 1.2 — De prestatieverslagen op hoog niveau van de Commissie
komen volgens goed gedefinieerde procedures tot stand
Prestatieverslag

Centrale diensten
(DG BUDG/SG)
o stellen verslag op

AMPR

o volgen de strategische
beleidsoriëntaties van
de bestuursraad
o raadplegen de
verantwoordelijke DG’s
o stellen verslag op
o selecteren op te nemen
indicatoren van de
programmaverklaringen

Prestatieoverzicht van
de programma’s (bijlage
bij het AMPR)

o ontwerpen de
methodologie voor het
berekenen van de
vooruitgang richting het
streefdoel
o raadplegen de
verantwoordelijke DG’s

Programmaverklaringen

o verstrekken
modellen/instructies/
richtsnoeren
(“begrotingscirculaire”)
en verzorgen trainingen

DG’s
o geven de belangrijkste
knelpunten/boodschapp
en voor het AMPR, hun
programmaverklaringen
en hun JAV's aan
o geven feedback op
concepten
o geven in hun
programmaverklaringen
en hun JAV's de
belangrijkste
kwesties/boodschap
voor het
prestatieoverzicht van
de programma’s aan

College
o bewaakt de
consistentie van
politieke
boodschappen
o stelt verslag vast

o bewaakt de
consistentie van
politieke
boodschappen
o stelt verslag vast
(als onderdeel van
het AMPR)

o geven feedback op
concepten

o verzamelen gegevens
voor indicatoren
o stellen deze op

o stelt verslag vast
(als onderdeel van
de voorgestelde
ontwerpbegroting)
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Prestatieverslag

Centrale diensten
(DG BUDG/SG)

DG’s

College

o kijken conceptversies na
en sturen de
verantwoordelijke DG’s
feedback
o verstrekken
modellen/instructies/
richtsnoeren
o kijken conceptversies na
en geven de
verantwoordelijke DG’s
feedback

JAV

o stellen verslag op
o tekenen verslag af
(directeuren-generaal)

o bepaalt de followup

o regelen collegiale
toetsing
Bron: ERK.

1.9. De basisvereisten voor de prestatieverslaglegging door de Commissie zijn

vastgelegd in het VWEU, het Financieel Reglement en andere wetgeving. Daarnaast
bieden de richtsnoeren voor betere regelgeving5 normen voor twee belangrijke bronnen
voor de programmaverklaringen en het AMPR: monitoringgegevens (met inbegrip van
prestatie-indicatoren) en evaluaties (van de impact van beleidsmaatregelen).

5

Better Regulation Guidelines, SWD(2017)350.
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1.10. De centrale diensten van de Commissie vertalen deze vereisten elk jaar naar
uitgebreide instructies, richtsnoeren en modellen, onder meer over:
o

veranderingen van de inhoud en structuur van de verslagen;

o

het gebruik van prestatiegegevensbronnen, met inbegrip van prestatie-indicatoren,
evaluaties en verslagen van de Rekenkamer;

o

afspraken over het nakijken door de centrale diensten en over peerreviews door
andere DG’s om kwaliteit en harmonisatie te waarborgen;

o

mijlpalen met duidelijke deadlines om tijdige publicatie te verzekeren.

1.11. De centrale diensten geven geen instructies voor het AMPR zelf (inclusief het

prestatieoverzicht van de programma's), aangezien zij zelf rechtstreeks verantwoordelijk
zijn voor het opstellen daarvan. Ze krijgen echter wel richtsnoeren van de bestuursraad
van de Commissie.

1.12. De centrale diensten selecteren tevens de indicatoren van de

programmaverklaringen die in het AMPR moeten worden opgenomen (in de bijlage, het
prestatieoverzicht van de programma’s). Bij de negen onderzochte
uitgavenprogramma’s hebben wij gemerkt dat de geselecteerde indicatoren in het
prestatieoverzicht van de programma's een positiever beeld schetsten dan de complete
reeks indicatoren in de programmaverklaringen. Zoals uit tabel 1.3 blijkt, hebben wij
geconstateerd dat 68 % van de indicatoren in het prestatieoverzicht van de
programma's op schema ligt, terwijl dat voor de indicatoren in de
programmaverklaringen 44 % is. Daarnaast wezen de geselecteerde indicatoren voor
het prestatieoverzicht van de programma's bij de verwezenlijking van het streefdoel op
een gemiddelde vooruitgang van 64 %, terwijl dit voor de gezamenlijke indicatoren in de
programmaverklaringen 46 % bedroeg.
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Tabel 1.3 — De geselecteerde indicatoren voor het prestatieoverzicht van
de programma's schetsen een positiever beeld dan de indicatoren in de
programmaverklaringen
Indicatoren in de
programmaverklaringen

Voor het
prestatieoverzicht van de
programma's
geselecteerde indicatoren

Alle indicatoren

258

71

Indicatoren op schema

114 (44 %)

48 (68 %)

Gemiddelde vooruitgang
richting streefdoel

46 %

64 %

Bron: ERK, gebaseerd op de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting voor 2021 en het AMPR
voor 2019 (bijlage 1: Prestatieoverzicht van de programma’s, blz. 73-215).

De Commissie heeft geen volledige controle over de
betrouwbaarheid van de prestatiegegevens en kan de
betrouwbaarheid evenmin garanderen

1.13. Het AMPR en de programmaverklaringen zijn gebaseerd op
monitoringgegevens en programma-evaluaties.

Monitoringgegevens van de lidstaten zijn niet volledig betrouwbaar, maar
de Commissie probeert de risico’s in te perken

1.14. De meeste monitoringgegevens die als input voor prestatie-indicatoren

worden gebruikt, zijn afkomstig uit verslagen van lidstaten of gegevens die zijn
gegenereerd door het DG dat verantwoordelijk is voor een bepaald programma.
Sommige gegevens worden door Eurostat of internationale organisaties geproduceerd.
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1.15. Toen wij de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting voor 2020

afzetten tegen de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting voor 2021, bleken
voor een derde van alle indicatoren in onze steekproef de gegevens die al vorig jaar
waren gerapporteerd, dit jaar te zijn gewijzigd (zie tabel 1.4). Een derde van deze
wijzigingen viel meer dan 50 % hoger dan de oorspronkelijk gerapporteerde waarde uit.
Bijstellingen naar boven kwamen twee keer zo vaak voor als bijstellingen naar beneden.
Dergelijke frequente wijzigingen, of het nu gaat om correcties van invoerfouten of het
beschikbaar komen van actuelere, nauwkeuriger gegevens, zijn een indicatie dat wij
voorzichtig moeten omgaan met gerapporteerde waarden.

Tabel 1.4 — Bij een derde van alle indicatoren moesten de
gerapporteerde gegevens worden gecorrigeerd
Bijstellingen naar beneden van
meer dan
50 %
3%

10-50 %

Bijstellingen naar boven van

1-10 %
5%

1-10 %
4%

10-50 %
7%

meer dan
50 %

5%

8%

Bron: ERK, gebaseerd op de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting voor 2020 en de
programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting voor 2021.

1.16. Het directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling (DG AGRI) en

het directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling (DG REGIO) hebben het
risico van onbetrouwbare gegevens ingeperkt. Beide DG’s hebben de gegevens voor het
merendeel van hun indicatoren van lidstaten verkregen. Zowel DG AGRI als DG REGIO
bleek automatische kwaliteitscontroles uit te voeren op de gegevens die zij van lidstaten
ontvingen. Gecontroleerd werden aspecten als de volledigheid, aannemelijkheid en
consistentie van de gegevens. Wanneer daarbij problemen werden gesignaleerd,
werden deze bij de relevante instanties in de desbetreffende lidstaat opgevolgd.

1.17. DG REGIO voerde bovendien nog een reeks thematische controles in lidstaten

uit waarbij de nadruk op de betrouwbaarheid van prestatiegegevens lag (zie kader 1.1).
Deze controles hadden betrekking op een eenmalige gebeurtenis in 2019: de toewijzing
van de prestatiereserve uit het Cohesiefonds, een budgettaire toewijzing voor
prioriteiten waarvan de mijlpalen waren behaald (zie ook paragraaf 3.23). Het doel was
om het risico in te perken dat onjuiste of opgeblazen outputs en resultaten werden
gerapporteerd, wat tot de onjuiste toewijzing van de prestatiereserve kon leiden.
DG AGRI heeft geen soortgelijke controles uitgevoerd.
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Kader 1.1
Voorbeelden van problemen met de betrouwbaarheid van gegevens,
gesignaleerd bij controles door DG REGIO in lidstaten
Met het oog op de vrijmaking van de prestatiereserve heeft DG REGIO
26 controles in 14 lidstaten uitgevoerd. In acht gevallen 6 zijn materiële
tekortkomingen vastgesteld, zoals:
o

handmatige (in plaats van automatische) gegevensaggregatie en geen
duidelijke procedures voor het aggregeren en valideren van
indicatorgegevens, wat resulteerde in fouten;

o

ontbrekend controletraject;

o

discrepanties tussen de prestatiegegevens in IT-systemen en de bronnen van
die gegevens;

o

onvoldoende instructies voor begunstigden;

o

geen of onvoldoende beheersverificaties.

Bij de controles werden ook goede praktijken gesignaleerd, zoals:
o

de ontwikkeling van een platform voor de elektronische uitwisseling van
informatie tussen begunstigden en programma-autoriteiten in verschillende
regio’s en tussen fondsen;

o

het opzetten van een speciaal team voor monitoring en evaluatie, waardoor
de beheersautoriteit expertise kan opbouwen en behouden.

1.18. DG’s worden onderworpen aan controles door de dienst Interne Audit (IAS)
van de Commissie. Dit heeft de betrouwbaarheid van prestatiegegevens verbeterd.
o

In 2016 voerde de IAS een controle uit van de opzet van het
prestatiemetingssysteem van DG AGRI; daarbij heeft de IAS ernstige
tekortkomingen opgemerkt bij de vaststelling van doelstellingen, de door dat DG
gebruikte indicatoren en verrichte gegevensverzameling. De conclusie luidde dat
DG AGRI door deze tekortkomingen mogelijk wordt belemmerd in het monitoren
en evalueren van en rapporteren over de prestaties van het gemeenschappelijk

6

Bron: Betrouwbaarheid van prestatie-indicatoren — feedback naar aanleiding van controles
door de Europese Commissie, bijeenkomst Evaluation Network, Brussel, REGIO C.3 (Audit II),
20 juni 2018.
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landbouwbeleid 2014-2020 7. Sindsdien heeft DG AGRI volgens de IAS de
verzameling en beschikbaarheid van gegevens verbeterd 8 door richtsnoeren 9 op te
stellen en meer gegevens over indicatoren te publiceren 10.
o

In 2019 heeft de IAS de prestatiemonitoring door DG REGIO, het directoraatgeneraal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie (DG EMPL) en het directoraatgeneraal Maritieme Zaken en Visserij (DG MARE) gecontroleerd 11. Deze
constateerde tekortkomingen in de betrouwbaarheid van prestatiegegevens bij
DG REGIO en DG EMPL. De IAS heeft DG REGIO aanbevolen duidelijke instructies
voor auditautoriteiten op te stellen en op basis van hun werk aan de
betrouwbaarheid van prestatiegegevens te bepalen welke zekerheid hieraan kan
worden ontleend 12. DG REGIO en DG EMPL hebben vervolgens een
gemeenschappelijk actieplan opgesteld, dat momenteel wordt uitgevoerd.
DG REGIO gaf in zijn JAV over 2019 aan dat het redelijke zekerheid had over de
betrouwbaarheid van prestatiegegevens voor de meeste programma’s (71 %), maar
dat er nog een aanzienlijke lacunes bestaan vanwege ontoereikend controlewerk
(26 % van alle programma’s) en dat enkele ernstige tekortkomingen nog steeds
bestaan (2 %) 13.

7

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad, Jaarverslag aan de
kwijtingsautoriteit over de in 2016 uitgevoerde interne controles (artikel 99, lid 5, van het
Financieel Reglement) (COM(2017) 497), blz. 8.

8

Werkdocument van de diensten van de Commissie, Annual report to the Discharge Authority
on internal audits carried out in 2019 bij het Verslag van de Commissie aan het Europees
Parlement, de Raad en de Rekenkamer, Jaarverslag aan de kwijtingsautoriteit over de in 2019
uitgevoerde interne controles (COM(2020)268 final), blz. 57.

9

Bijvoorbeeld richtsnoer “Assessment of RDP Results: How to Prepare for Reporting on
Evaluation in 2017”, 2016.

10

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/cmef_indicators.html

11

JAV 2019 van DG REGIO, blz. 46.

12

Werkdocument van de diensten van de Commissie, Annual report to the Discharge Authority
on internal audits carried out in 2019 bij het Verslag van de Commissie aan het Europees
Parlement, de Raad en de Rekenkamer, Jaarverslag aan de kwijtingsautoriteit over de in 2019
uitgevoerde interne controles (COM(2020)268 final), blz. 8.

13

JAV 2019 van DG REGIO, blz. 39.
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De Raad voor regelgevingstoetsing brengt bij 40 % van de onderzochte
evaluaties een negatief advies uit

1.19. Een evaluatie is een instrument om de impact van beleidsmaatregelen (zoals
uitgavenprogramma’s) te beoordelen. Overeenkomstig het Financieel Reglement 14
moeten “programma’s en activiteiten die aanzienlijke uitgaven met zich brengen”
worden onderworpen “aan een evaluatie vooraf en achteraf”. In wetgeving inzake
afzonderlijke uitgavenprogramma’s wordt meestal aangegeven welke type evaluaties
wanneer moet worden uitgevoerd; in sommige gevallen wordt voorzien in een
tussentijdse evaluatie die enkele jaren na de start moet worden uitgevoerd.

1.20. Evaluaties worden uitgevoerd door de directoraten-generaal die voor het

desbetreffende programma verantwoordelijk zijn en worden in de vorm van een
werkdocument van de diensten van de Commissie gepubliceerd. Ze worden meestal
gestaafd door studies waarvoor externe experts zijn ingeschakeld; deze studies worden
samen met de evaluaties gepubliceerd. De Commissie beschrijft de opdracht voor
dergelijke studies overeenkomstig de richtsnoeren voor betere regelgeving. In deze
richtsnoeren zijn basisconcepten en -beginselen vastgelegd, zoals het vereiste dat
evaluaties door bewijs moeten worden gestaafd en dat elke evaluatie volgens vijf
criteria moet worden uitgevoerd.
o

Hoe doeltreffend zijn de EU-maatregelen geweest?

o

Hoe efficiënt zijn de EU-maatregelen geweest?

o

Hoe relevant zijn de EU-maatregelen?

o

Hoe coherent zijn de EU-maatregelen onderling en ten opzichte van andere (EU)maatregelen?

o

Wat is de toegevoegde waarde van de maatregelen?

14

Artikel 34 van het Financieel Reglement.
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1.21. De Raad voor regelgevingstoetsing (RRT) van de Commissie, die bestaat uit vier

hooggeplaatste ambtenaren van de Commissie (inclusief de voorzitter) en drie externe
deskundigen, controleert de kwaliteit van ontwerpevaluaties. De RRT heeft ongeveer
een vijfde van alle uitgevoerde evaluaties getoetst 15 en bracht voor ongeveer 40 %
daarvan in eerste instantie een negatief advies uit. Volgens de RRT zelf 16 leiden zijn
toetsingen regelmatig tot verbeteringen in de presentatie van de evaluaties of in de
geldigheid van de daarin opgenomen conclusies, maar de RRT is vaak te laat om
tekortkomingen te verhelpen in de opzet of methodologie die de beoordeling van de
doeltreffendheid, efficiëntie, samenhang, relevantie en toegevoegde waarde van EUbeleid en -programma’s kunnen beïnvloeden.

De Commissie geeft de betrouwbaarheid van prestatiegegevens niet
duidelijk aan in het AMPR en de programmaverklaringen

1.22. De Commissie geeft de betrouwbaarheid van prestatiegegevens niet duidelijk

aan in het AMPR en de programmaverklaringen (zie ook paragraaf 3.73, punt 5, van ons
Jaarverslag 2016). Het Europees Parlement gaf in zijn kwijting voor 2018 17 aan te
betreuren dat “het college van commissarissen […] de algehele politieke
verantwoordelijkheid voor het beheer van de Uniebegroting op zich neemt, maar niet
voor de informatie over de prestaties en resultaten”.

1.23. In het AMPR wordt met betrekking tot specifieke indicatoren niets gezegd over

de betrouwbaarheid van gegevens. In de programmaverklaringen neemt de Commissie
af en toe een disclaimer op over de betrouwbaarheid of kwaliteit van bepaalde
indicatoren. Van de 258 indicatoren die wij hebben onderzocht, hadden er zes een
dergelijke disclaimer. In tegenstelling tot de JAV’s (zie kader 1.2) zijn dergelijke
disclaimers in programmaverklaringen volgens de relevante instructies niet vereist. Het
is dan ook niet zeker dat ze alle indicatoren omvatten waarvan de betrouwbaarheid of
kwaliteit in twijfel wordt getrokken.

15

Analyse nr. 02/2020 van de Europese Rekenkamer, “Wetgeven in de Europese Unie: de
balans na bijna 20 jaar betere regelgeving”.

16

Raad voor regelgevingstoetsing, Jaarverslag 2019.

17

Resolutie van het Europees Parlement van 14 mei 2020 met de opmerkingen die een
integrerend deel uitmaken van de besluiten over het verlenen van kwijting voor de uitvoering
van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III –
Commissie en uitvoerende agentschappen (2019/2055(DEC)).
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Kader 1.2
Betrouwbaarheidsverklaring in JAV’s
JAV’s bevatten een betrouwbaarheidsverklaring die door de desbetreffende
directeur-generaal is ondertekend en waarin wordt verklaard dat het JAV een
betrouwbare, volledige en correcte weergave van de stand van zaken bij het
DG/uitvoerend agentschap 18 is. Voordat een directeur-generaal een
betrouwbaarheidsverklaring ondertekent, wordt hij of zij geacht te beoordelen of
de gegevens voor de indicatoren 19:
—

afkomstig zijn uit een internationaal erkende bron;

—

onderworpen zijn aan een gedegen en gedocumenteerde
kwaliteitsborgingsprocedure voor gegevens;

—

reproduceerbaar zijn (d.w.z. niet arbitrair).

Als een indicator onbetrouwbaar wordt geacht, moet het DG de tekortkomingen
toelichten en nadere maatregelen treffen; die kunnen bijvoorbeeld inhouden dat
helemaal wordt afgezien van verslaglegging over die onbetrouwbare indicator, er
wel verslag wordt uitgebracht maar met een disclaimer, of dat een
kwaliteitsborgingsprocedure voor gegevens wordt ingevoerd.

18

Modelformulier voor het JAV 2019, voetnoot 28, blz. 39.

19

Bijlagen bij het modelformulier voor het JAV 2019, bijlage 12 — Prestatietabellen, blz. 22 en
23.
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Kwaliteit van prestatieverslagen van
hoog niveau
Ondanks verbeteringen blijft de kwaliteit van bepaalde
prestatie-indicatoren een uitdaging

1.24. Vanwege hun inherente beperkingen kunnen prestatie-indicatoren over het

algemeen slechts een onvolledig beeld van de programmaprestaties geven. Bepaalde
aspecten van die prestaties kunnen ze niet of slechts in mindere mate weergeven.
Daarentegen zijn niet alle indicatoren relevant voor het beoordelen van de prestaties
(zie de voorbeelden in de paragrafen 4.20 en 4.21), omdat ze niet aan de
programmadoelstellingen gekoppeld zijn of omdat ze niet door de maatregelen in het
kader van het programma worden beïnvloed (zie figuur 1.4).

Figuur 1.4 — Indicatoren kunnen geen volledig beeld van de prestaties
geven
Programmaprestaties

Prestatie-indicatoren

Bron: ERK.
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1.25. Wij hebben de kwaliteit van de prestatie-indicatoren in ons Jaarverslag 201820

onderzocht aan de hand van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting voor
2019, en hebben een aantal problemen gesignaleerd. Ook hebben wij aanbevelingen
gedaan voor verbeteringen van de kwaliteit van de prestatie-indicatoren
(aanbevelingen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 21). Uit onze analyse van de programmaverklaringen
voor de ontwerpbegroting voor 2020 en voor 2021 blijkt dat er weliswaar vooruitgang is
geboekt, maar dat er nog steeds uitdagingen bestaan:
o

evenwicht tussen de verschillende soorten indicatoren: ongeveer 60 % van alle
indicatoren in onze steekproef zijn input- en outputindicatoren. De overige
indicatoren zijn resultaat- en impactindicatoren. Aangezien indicatoren voor de
gehele duur van een MFK-periode gelden, kunnen wij hier geen verbetering
melden. Resultaatindicatoren zijn met name nuttig voor een doorlopende
beoordeling van programmaprestaties, omdat ze het hiaat tussen de onmiddellijke
outputs van een programma en de verwachte langetermijnimpact opvullen;

o

beschikbaarheid van recente gegevens: de gegevens voor ongeveer een kwart van
de indicatoren in de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting voor 2019
dateerden uit 2015 of eerder of waren überhaupt niet beschikbaar. Dit werd
aanzienlijk beter in de programmaverklaringen voor de ontwerpbegrotingen voor
2020 en voor 2021. In tabel 1.5 is te zien dat het aandeel indicatoren met oude of
helemaal geen gegevens de afgelopen twee jaar met 18 procentpunt is gedaald;

20

Zie de paragrafen 3.21–3.35 en 3.80–3.83 van ons Jaarverslag 2018.

21

Zie paragraaf 3.85 van ons Jaarverslag 2018.
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Tabel 1.5 — Minder indicatoren met oude of helemaal geen gegevens
Programmaverklaringen voor
ontwerpbegroting
2019

2020

2021

gepubliceerd in
2018

2019

2020

Aandeel indicatoren waarvoor de meest
recente beschikbare gegevens minimaal drie
jaar oud zijn

10 %

8%

6%

Aandeel indicatoren waarvoor geen gegevens
beschikbaar zijn

15 %

4%

1%

TOTAAL

25 %

12 %

7%

Bron: ERK.

o

berekenen van de vooruitgang in de richting van het streefdoel van het
programma: in ons Jaarverslag 2018 stelden wij vast dat voor meer dan 40 % van
de indicatoren in onze steekproef de vooruitgang bij de verwezenlijking van het
streefdoel onmogelijk kon worden berekend omdat er geen gekwantificeerde
referentiewaarden, streefdoelen of gegevens waren over hetgeen er was bereikt.
De twee daaropvolgende reeksen programmaverklaringen (voor de
ontwerpbegrotingen voor 2020 en voor 2021) lieten een geleidelijke verbetering
zien wat betreft de volledigheid van de gegevens. Het aandeel indicatoren
waarvoor de vooruitgang bij de verwezenlijking van het streefdoel niet kan worden
berekend, is met 16 procentpunt gedaald. Desalniettemin blijft dit aandeel met
26 % behoorlijk groot;

o

streefdoelen stellen: in ons Jaarverslag 2018 hebben wij opgemerkt dat 14 % van
de indicatoren in onze steekproef ambitieloze streefdoelen had. In het onderhavige
verslag gaan wij na hoe de streefdoelen zijn bepaald en bijgesteld. Wij hebben
globaal vier soorten procedures voor het stellen van streefdoelen geïdentificeerd,
met uiteenlopende gradaties in transparantie (zie tabel 1.6). Ook hebben wij
opgemerkt dat van ongeveer de helft van de door ons onderzochte indicatoren de
streefdoelen zijn bijgesteld sinds het begin van het MFK.

30

Tabel 1.6 — Transparantie bij het stellen van streefdoelen
Procedures voor
het stellen van
streefdoelen

Mate van
transparantie

Frequentie

Wetgeving

Zeer hoog

Zeldzaam, behalve in het EFSI

Omzetting van
internationale EUafspraken

Zeer hoog

Zeldzaam, behalve in het DCI

Nationale/regionale
Hoog
programma’s
Verantwoordelijk
DG

Laag

Veelvuldig, vooral in het Cohesiefonds, EFRO,
Elfpo en AMIF
Veelvuldig, vooral in Horizon 2020, het EFSI,
ELGF, DCI en ENI

Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie.
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Enige vooruitgang bij de verslaglegging over verschillende
reeksen doelstellingen

1.26. De Commissie brengt verslag uit over afzonderlijke reeksen doelstellingen die
de EU zich op verschillende niveaus heeft gesteld 22 (zie figuur 1.5).

Figuur 1.5 — De EU streeft diverse reeksen doelstellingen na
BELANGRIJKE
INTERNATIONALE
VERBINTENISSEN VAN DE EU

Overeenkomst van Parijs
Doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling
Europa 2020

UITGAVEN EN
REGELGEVING

UITGAVEN

Europese Raad:
Strategische agenda voor
de Unie in tijden van
verandering
Commissie-Juncker:
tien prioriteiten

Europese Raad: Een nieuwe
strategische agenda 2019-2024
Commissie-Von der Leyen:
zes prioriteiten

Doelstellingen uitgavenprogramma’s +
gemainstreamde doelstellingen
MFK 2014-2020
2014 2015

2016

2017

2018

Doelstellingen uitgavenprogramma’s +
gemainstreamde doelstellingen
MFK 2021-2027

2019 2020 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Bron: ERK.

1.27. Zowel de programmaverklaringen als deel 1 van het AMPR hebben betrekking

op de prestaties van de EU-begroting en de bijbehorende uitgavenprogramma’s; ze zijn
gericht op de algemene en specifieke doelstellingen van deze programma’s zoals die in
de relevante wetgeving zijn vastgelegd. Deze documenten bevatten aparte, duidelijk
herkenbare gedeelten waarin ook informatie wordt verstrekt over de bijdrage van de
EU-uitgavenprogramma’s tot transversale doelstellingen (klimaatactie, biodiversiteit en
schone lucht). Er wordt echter slechts beperkte informatie gegeven over de bijdrage van
de EU-uitgavenprogramma’s aan gendergelijkheid 23 en de
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties24. Af en toe wordt in de
programmaverklaringen en deel 1 van het AMPR ook verwezen naar de kerndoelen van
Europa 2020 en de Overeenkomst van Parijs.

22

Zie ook paragraaf 13 van onze Analyse nr. 06/2018, “Het voorstel van de Commissie voor het
meerjarig financieel kader voor de periode 2021-2027” (briefingdocument).

23

Er wordt momenteel een controle over gendermainstreaming in EU-programma’s
uitgevoerd.

24

Zie ook Evaluatie nr. 07/2019 van de Rekenkamer, Verslaglegging over duurzaamheid: een
inventaris van de stand van zaken bij EU-instellingen en -agentschappen.
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1.28. Wij hebben een belangrijke positieve verandering in de verslaglegging over

doelstellingen in het AMPR vastgesteld. Voorheen bestond bijlage 1 van het AMPR uit
een momentopname van de prestatie-indicatoren die aan de tien prioriteiten van de
Commissie-Juncker waren gekoppeld (die niet dezelfde waren als de doelstellingen van
de uitgavenprogramma’s). Met ingang van dit jaar is de oude bijlage 1 echter vervangen
door het prestatieoverzicht van de programma's, waarin verslag wordt uitgebracht over
de doelstellingen van de uitgavenprogramma’s (evenals in deel 1 van het AMPR).
Hierdoor sluiten het verslag en de bijlage daarbij beter op elkaar aan.

In het AMPR en de programmaverklaringen wordt meer
gerapporteerd over doeltreffendheid en minder over efficiëntie
en zuinigheid

1.29. Krachtens het VWEU25 dient de Commissie de begroting in samenwerking met
de lidstaten uit te voeren, overeenkomstig de beginselen van goed financieel beheer. In
het Financieel Reglement 26 zijn deze beginselen als volgt verwoord:
o

doeltreffendheid — de mate waarin de nagestreefde doelstellingen door de
activiteiten worden verwezenlijkt;

o

efficiëntie — de beste verhouding tussen de ingezette middelen, de uitgevoerde
activiteiten en de verkregen resultaten;

o

zuinigheid — middelen tijdig, in passende hoeveelheid en kwaliteit en tegen de
best mogelijke prijs beschikbaar stellen.

1.30. In het AMPR en de programmaverklaringen komen de drie aspecten van goed
financieel beheer niet allemaal even uitgebreid aan bod:
o

de programmaverklaringen zijn op aspecten van de doeltreffendheid van de
programma’s gericht. Er wordt wat informatie over efficiëntie verstrekt, zij het niet
systematisch. De informatie over zuinigheid blijft beperkt tot de bedragen die voor
elk programma zijn uitgegeven. De programmaverklaringen verwijzen ook naar
recente evaluaties waarvoor de doeltreffendheid en efficiëntie van programma’s
verplichte criteria zijn (zie paragraaf 1.20);

25

Artikel 317 van het VWEU.

26

Zie artikel 33, lid 1, de letters a) t/m c), van het Financieel Reglement.
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o

in deel 1 van het AMPR worden de uitgavenprogramma’s met de hoogste
begrotingstoewijzing per MFK-rubriek kort onder de loep genomen. De
belangrijkste eigenschappen van de programma’s worden toegelicht, evenals de
vooruitgang in de richting van de verwezenlijking van de algemene doelstellingen,
geïllustreerd aan de hand van voorbeelden van activiteiten die dat jaar zijn
uitgevoerd. Verwijzingen naar de prestaties zijn vooral van algemene aard, zonder
dat de efficiëntie en zuinigheid aan de orde komen. Het prestatieoverzicht van de
programma’s (een bijlage bij het AMPR) bevat meer details; daarin zijn aan elk
uitgavenprogramma enkele bladzijden gewijd. Net als de programmaverklaringen is
het prestatieoverzicht van de programma's gericht op de doeltreffendheid.

Context en externe factoren worden in het AMPR en de
programmaverklaringen in uiteenlopende mate toegelicht

1.31. De EU-uitgavenprogramma’s worden door externe factoren beïnvloed, wat de

resultaten en impact ervan in uiteenlopende mate kan beïnvloeden. Het kan
bijvoorbeeld gaan om het bestaan van soortgelijke uitgavenprogramma’s van nationale,
regionale en lokale overheden in landen in de EU of daarbuiten of de bredere
economische, maatschappelijke, ecologische en veiligheidsgerelateerde context van de
activiteiten. Wij hebben onderzocht in hoeverre in de verslagen op hoog niveau een
toelichting werd gegeven op relevante externe factoren en de impact daarvan op de
prestaties.

1.32. Onze analyse leverde een gemengd beeld op. De programmaverklaringen en

het prestatieoverzicht van de programma's bevatten vrij weinig informatie over externe
factoren met betrekking tot Horizon 2020, het Europees Fonds voor strategische
investeringen (EFSI), het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het Cohesiefonds. Met
betrekking tot het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI), het
Europees nabuurschapsinstrument (ENI), het Fonds voor asiel, migratie en integratie
(AMIF) en het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) daarentegen werd uitgelegd
welk effect externe factoren hadden op de algehele operationele context en de
verwezenlijking van de doelstellingen, zoals de voorbeelden van goede praktijken in
kader 1.3 illustreren.
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Kader 1.3
Voorbeelden van externe factoren die in het prestatieoverzicht van
de programma's en de programmaverklaringen in aanmerking zijn
genomen (ENI)
In het Zuidelijk Nabuurschap wordt de vooruitgang belemmerd door externe
factoren, zoals politieke instabiliteit en de veiligheidssituatie. De samenwerking
met partnerlanden in Noord-Afrika is een uitdaging en is vooral in Libië afhankelijk
van een voortdurend veranderende situatie. In het hele Midden-Oosten zorgt de
invloed van slepende conflicten, onzekerheid en slecht bestuur voor de
destabilisering van de EU-partners, de ontwrichting van de handel en
investeringen en de beperking van de mogelijkheden voor de bevolking. Deze
structurele tekortkomingen worden nog eens versterkt door het grote aantal
vluchtelingen en ontheemden.27
Over het geheel genomen geeft de trend in het nabuurschapschommelingen te
zien, maar ook verbetering in vergelijking met de referentiewaarde. Er spelen ook
veel externe factoren mee (zoals politieke instabiliteit en de veiligheidssituatie) die
van invloed kunnen zijn op de algehele scores. Deze indicatoren worden dan ook
alleen indirect beïnvloed door EU-maatregelen.28

De Commissie is met systematische prestatiebeoordelingen
begonnen

1.33. In de laatste reeks verslagen op hoog niveau die in juni 2020 werd

gepubliceerd, werden nieuwe gedeelten geïntroduceerd waarin de beschikbare
prestatiegegevens voor elk programma worden geanalyseerd:
o

In de programmaverklaringen wordt dit gedeelte aangeduid met “Programme
performance” (programmaprestaties). De Commissie beoogt hiermee een kort
overzicht van de belangrijkste informatie over prestaties te bieden bij wijze van
samenvatting van de programmaprestaties tot dan toe 29.

27

Prestatieoverzicht van de programma's van het ENI, juni 2020, blz. 183.

28

Programmaverklaring ENI voor de ontwerpbegroting voor 2021, specifieke doelstelling 1,
indicator 2, “ENI weighted score based on eight external sources”, blz. 11.

29

Zie de begrotingscirculaire 2020, blz. 78, Afdeling III, 3. “Performance information —
assessment of the performance of the programme”.
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o

De Commissie heeft voor elk programma in het prestatieoverzicht van de
programma's een dergelijk gedeelte met een prestatiebeoordeling ingevoegd. De
analyse is in wezen dezelfde als in de programmaverklaringen, maar meestal korter
en minder gedetailleerd.

1.34. In veel gevallen leidt deze analyse tot conclusies over de vooruitgang die tot

dan toe is geboekt bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de programma’s. Wij
achten dit een belangrijke positieve stap in de richting van een duidelijker,
transparanter en uitvoeriger jaarlijkse verslaglegging over programmaprestaties.

De nieuwe prestatiebeoordelingen bestrijken slechts gedeeltelijk
specifieke doelstellingen

1.35. Wij hebben onderzocht of de nieuwe gedeelten over prestaties in de

programmaverklaringen alle programmadoelstellingen bestrijken. De
programmaverklaringen bleken voor alle algemene programmadoelstellingen een
analyse te bevatten. Op specifieke programmadoelstellingen daarentegen werd niet
altijd even uitvoerig ingegaan; dit varieerde van een volledige analyse (bijv. voor het DCI
en het Elfpo) tot een gedeeltelijke analyse (bijv. voor het ELGF, het ENI en
Horizon 2020).

De gedeelten over prestaties bevatten niet altijd een gedetailleerde
analyse

1.36. Volgens de instructies van de Commissie moeten de gedeelten over prestaties

het volgende bevatten: belangrijkste resultaten, belangrijkste uitdagingen bij de
uitvoering en een toelichting wanneer van mijlpalen en streefdoelen is afgeweken. In
sommige door ons geanalyseerde gedeelten over prestaties zijn deze instructies gevolgd
en wordt een breder beeld van de prestaties geschetst. Sommige andere gedeelten
waren minder informatief omdat deze vrijwel alleen de indicatoren betreffen of uit een
beschrijving van de uitgevoerde activiteiten bestaan, wat de lezer niets zegt over de
prestaties van het programma.
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Sommige conclusies over prestaties zijn niet duidelijk genoeg

1.37. Op basis van een prestatiebeoordeling moet de lezer zich er een beeld van

kunnen vormen of een programma al dan niet op schema ligt bij de verwezenlijking van
de doelstellingen tegen het eind van de uitvoeringsperiode. Duidelijke conclusies
aangaande de algemene en specifieke doelstellingen kunnen in dat opzicht uitkomst
bieden. In de door ons onderzochte gedeelten over prestaties was dit op verschillende
manieren aangepakt: sommige waren goed gestructureerd en bevatten duidelijke
conclusies, terwijl andere lastiger te volgen en minder informatief waren, zoals te zien is
in kader 1.4.

Kader 1.4
Voorbeeld van een duidelijk geformuleerde conclusie
Prestatieoverzicht EFRO, algemene doelstelling
De algehele prestaties van het programma zijn bevredigend. Hoewel het resultaat
van de meeste indicatoren minder dan de helft van de streefwaarde voor 2023
bedraagt, kunnen wij uit de aanhoudend positieve trends voor vrijwel alle
doelstellingen opmaken dat de verwezenlijking van de streefdoelen van het EFRO
goed op schema ligt.
o

Waar indicatoren slechte resultaten aantonen, kan dit vaak worden
toegeschreven aan de trage opstartfase van een programma en het feit dat
het even duurt voordat besluiten tot projectinvesteringen resultaat
opleveren. Dankzij het hoge selectietempo van projecten zullen de resultaten
later in de programmaperiode waarschijnlijk een steeds positievere trend te
zien geven, waardoor de reeds waargenomen trends zich duidelijker zullen
aftekenen.

o

Het niveau van projectselectie versus de gerapporteerde resultaten blijft een
uitdaging. Op sommige investeringsterreinen laten de resultaten niet de
verwachte stijgende lijn zien – hierbij valt te denken aan bepaalde
investeringen in het spoor, gebruikers van slimme energienetten, het
terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, de capaciteit van
afvalrecycling en landherstel – wat de toename van positieve resultaten kan
afzwakken. Aangezien de uitvoering van het programma nu pas op de helft is,
zullen de langetermijneffecten mogelijk nog aantrekken.
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Voorbeeld van een vage conclusie (prestatieoverzicht van de
programma’s Horizon 2020)
Prestatieoverzicht voor Horizon 2020
Het gedeelte over prestaties in de programmaverklaringen voor het Horizon 2020programma bevat conclusies voor elk aandachtsgebied of elke “pijler”, niet voor
specifieke doelstellingen:
Wetenschap op topniveau — vooruitgang in de richting van de streefdoelen, die
waarschijnlijk wel behaald worden.
Industrieel leiderschap — maatregelen liggen goed op schema.
Maatschappelijke uitdagingen — de vooruitgang is veelbelovend.
Deze conclusies zijn algemeen en vaag. De lezer kan er niet uit opmaken of de
doelstellingen van de drie pijlers wel worden bereikt, en zo niet, waarom niet.

De verslagen worden evenwichtiger

1.38. In ons Jaarverslag 2016 hebben wij de Commissie aanbevolen30 de

verslaglegging over prestaties beter in evenwicht te brengen door informatie te
presenteren over de belangrijkste uitdagingen bij het behalen van resultaten. De
instructies van de Commissie voor de JAV’s over 2019 en voor de
programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting voor 2021 zijn aangepast conform
deze aanbeveling 31.

1.39. De prestatiegegevens die in de hoofdtekst van het AMPR worden

gepresenteerd, zijn echter nog steeds vooral gericht op doorgaans positieve, niet al te
evenwichtige boodschappen op hoog niveau. In de programmaverklaringen en het
prestatieoverzicht van de programma's wordt de informatie over prestaties nu echter
wel evenwichtiger gepresenteerd dan voorheen: zowel de positieve als negatieve
elementen komen naar voren (zie kader 1.5). Dit evenwicht is echter nog niet in alle
programma’s voldoende aanwezig; hier is dus ruimte voor verdere verbetering.

30

Aanbeveling 2 van hoofdstuk 3 van ons Jaarverslag 2016.

31

Zie de begrotingscirculaire voor 2021, “Standing Instructions” (20 december 2019), blz. 77, en
“Instructions for the preparation of the 2019 Annual Activity Reports”, blz. 4 en 10.
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Kader 1.5
Voorbeelden van evenwichtige verslaglegging in
programmaverklaringen en prestatieoverzicht van de programma's
Programmaverklaringen DCI voor de ontwerpbegroting voor 2021, blz. 682: Wat
betreft de vooruitgang bij de verwezenlijking van de tweede specifieke doelstelling
betreffende de consolidatie van democratie, de rechtsstaat, goed bestuur en
mensenrechten zijn de indicatoren minder veelbelovend. Gelet op de score van de
Wereldbank voor de rechtsstaat is de situatie sinds 2014 gestaag verslechterd.
Qua aandeel van de zetels dat in nationale parlementen door vrouwen wordt
ingenomen, is de bescheiden vooruitgang die tussen 2015 en 2018 was geboekt, in
2019 weer tenietgedaan.
Programmaverklaringen ELGF voor de ontwerpbegroting voor 2021, blz. 354:
Ondanks de positieve bijdrage van het GLB tot het verbeteren van de
milieuvriendelijkheid van de landbouwsector in de EU doen zich op milieugebied
nog aanzienlijke uitdagingen voor. De EU heeft nog verdergaande toezeggingen
gedaan wat het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen betreft, maar de
essentiële natuurlijke hulpbronnen bodem, lucht en water staan in veel gebieden
nog steeds onder druk; de beschikbare indicatoren voor landbouw- en
bosbiodiversiteit zijn ook nog steeds niet bepaald rooskleurig te noemen. De EUburgers verwachten dat het GLB een grotere bijdrage levert tot de zorg voor
milieu en klimaat. Bovendien behoeven de doeltreffendheid en de doelgerichtheid
van het beleid verbetering.

Voorbeelden van minder evenwichtige verslaglegging in
programmaverklaring en prestatieoverzicht van de programma's
De programmaverklaring voor Horizon 2020 ten behoeve van de
ontwerpbegroting voor 2021 en het prestatieoverzicht van de programma's van
2019 zijn minder evenwichtig. De prestatiebeoordeling en de bijbehorende
conclusies betreffen vrijwel alleen de positieve resultaten van het programma; er
wordt met geen woord gerept over uitdagingen, indicatoren die minder
vooruitgang laten zien of doelstellingen die waarschijnlijk niet worden gehaald.
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Conclusies en aanbevelingen
1.40. De verslaglegging van de Commissie over de prestaties van EU-

uitgavenprogramma’s in de vorm van het AMPR, het prestatieoverzicht van de
programma's en programmaverklaringen laat gestage verbetering zien (zie de
paragrafen 1.5-1.7). Het prestatieoverzicht van de programma’s is onlangs als bijlage
aan het AMPR toegevoegd en bevat een aantal geselecteerde indicatoren uit de
programmaverklaringen. Hierdoor is de verslaglegging over de prestaties van de EUbegroting samenhangender geworden. Wij hebben gezien dat in de
programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting voor 2021 (het eerste jaar van de
volgende MFK-periode) nog steeds wordt gerapporteerd over de prestatie-indicatoren
voor het huidige MFK. Dit is een verbetering ten opzichte van de prestatieverslagen van
de Commissie die in de eerste jaren van de huidige MFK-periode zijn gepubliceerd en
waarin de prestaties van programma’s in het kader van het voorgaande MFK buiten
beschouwing werden gelaten.

1.41. De prestatieverslagen van de Commissie komen op basis van goede

procedures tot stand (zie de paragrafen 1.8-1.12). De centrale diensten van de
Commissie werken de richtsnoeren en instructies elk jaar bij en zorgen daarmee voor
een consistente aanpak, onder meer door gebruik te maken van een aantal relevante
bronnen (waaronder verslagen van de ERK), het uitvoeren van kwaliteitsbeoordelingen
en het stellen van duidelijke deadlines om tijdige publicatie te waarborgen.

1.42. De Commissie heeft geen volledige controle over de betrouwbaarheid van de

prestatiegegevens en kan de betrouwbaarheid evenmin garanderen, maar treft op
specifieke beleidsterreinen maatregelen om de risico’s in te perken (zie de
paragrafen 1.13-1.23). De monitoringgegevens die als input voor prestatie-indicatoren
worden gebruikt, zijn niet volledig betrouwbaar. De Commissie voert automatische
verificaties en controles op de gegevens van lidstaten uit om het risico van
onbetrouwbare gegevens in te perken. Bij evaluaties worden de richtsnoeren voor
betere regelgeving aangehouden en de kwaliteit van ongeveer een vijfde wordt ook
door de Raad voor regelgevingstoetsing (RRT) getoetst. Voor ongeveer 40 % daarvan
wordt in eerste instantie een negatief advies uitgebracht. De RRT meent dat zijn
toetsingen regelmatig tot verbeteringen in de presentatie van de evaluaties en in de
geldigheid van de daarin opgenomen conclusies leiden, maar komt hier vaak te laat mee
om tekortkomingen in de opzet of methodologie te verhelpen.
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1.43. De kwaliteit van bepaalde prestatie-indicatoren blijft een uitdaging, ondanks

recente verbeteringen (zie paragraaf 1.24). In hoofdstuk 3 van ons Jaarverslag 2018
hebben wij de kwaliteit van de prestatie-indicatoren onderzocht en hebben wij een
aantal problemen gesignaleerd in verband met de selectie van indicatoren, de
beschikbaarheid van recente gegevens, de berekening van de vooruitgang in de richting
van het streefdoel en het stellen van streefdoelen. Hoewel deze problemen nog steeds
spelen, hebben wij gezien dat recente gegevens nu steeds vaker beschikbaar zijn.

1.44. In de prestatieverslagen van de Commissie komen verschillende reeksen

doelstellingen nu duidelijker aan bod (zie de paragrafen 1.26 en 1.27). In de
programmaverklaringen en het AMPR wordt voornamelijk verslag uitgebracht van de
doelstellingen van uitgavenprogramma’s die in sectorale wetgeving zijn vastgelegd. In
aparte, duidelijk herkenbare gedeelten worden echter ook diverse horizontale
doelstellingen onder de loep genomen. Nu het prestatieoverzicht van de programma’s
als bijlage aan het AMPR is toegevoegd, ligt de nadruk in het verslag duidelijker op de
prestaties van uitgavenprogramma’s.

1.45. De verslagen op hoog niveau zijn vooral op doeltreffendheid gericht, terwijl de

andere aspecten van goed financieel beheer (efficiëntie en zuinigheid) minder aandacht
krijgen (zie de paragrafen 1.29 en 1.30). De prestaties van de EU-uitgavenprogramma’s
worden door externe factoren beïnvloed. In de programmaverklaringen en het AMPR
wordt niet altijd een toelichting gegeven op dergelijke factoren en de impact daarvan op
de programmaprestaties (zie de paragrafen 1.31 en 1.32).

1.46. Zowel de programmaverklaringen als het prestatieoverzicht van de

programma's bevatten nu een gedeelte met een prestatiebeoordeling van het
programma (zie de paragrafen 1.33-1.37). Dit is een belangrijke positieve stap in de
richting van een duidelijker, transparanter en uitvoeriger jaarlijkse verslaglegging van
programmaprestaties. De kwaliteit van deze beoordelingen varieert echter. Sommige
hebben een overzichtelijke structuur, zijn voldoende gedetailleerd en leiden tot
duidelijke conclusies, terwijl andere lastiger te volgen en minder informatief zijn.

41

1.47. De prestatieverslaglegging door de Commissie is evenwichtiger geworden (zie

de paragrafen 1.38 en 1.39). In zowel de programmaverklaringen als het AMPR wordt
niet alleen verslag uitgebracht over de resultaten van een programma, maar ook over
gebieden waar het programma achterligt op schema en over hardnekkige uitdagingen.
Dit evenwicht is nog niet in alle programma’s voldoende aanwezig; hier is dus ruimte
voor verdere verbetering. Bovendien zijn de prestatiegegevens die in de hoofdtekst van
het AMPR (in deel 1) worden gepresenteerd, vooral gericht op boodschappen op hoog
niveau; dit is minder evenwichtig dan de gedetailleerdere verslaglegging in het
prestatieoverzicht van de programma's en de programmaverklaringen.

1.48. Op basis van onze conclusies voor 2019 doen wij de volgende aanbevelingen:
Aanbeveling 1:
De Commissie moet verslag blijven uitbrengen van de prestaties van de EUuitgavenprogramma’s zolang er aanzienlijke betalingen in het kader van een bepaalde
MFK-periode worden gedaan, dat wil zeggen ook nadat de desbetreffende MFK-periode
is verstreken. Dit betekent dat de Commissie gedurende enige tijd na de start van
programma’s in het kader van en nieuw MFK parallel over twee reeksen programma’s
verslag moet uitbrengen.
Tijdpad: vanaf de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting voor 2022 en het
AMPR voor 2020

Aanbeveling 2:
De Commissie moet de betrouwbaarheid van de prestatiegegevens in de
programmaverklaringen en het AMPR verder verbeteren (bijv. door middel van
kwaliteitscontroles, het delen van goede praktijken en vaste instructies voor
programmaverklaringen) en systematisch aangeven of er problemen zijn geconstateerd.
Tijdpad: vanaf de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting voor 2023 en het
AMPR voor 2021
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Aanbeveling 3:
De Commissie moet de lering die uit toetsingen door de RRT wordt getrokken
verspreiden, zodat tekortkomingen zich bij toekomstige evaluaties niet herhalen, vooral
wat de opzet en methodologie betreft.
Tijdpad: vanaf 2021

Aanbeveling 4:
Om de transparantie te verhogen moet de Commissie in de programmaverklaringen
toelichten hoe de streefdoelen voor de indicatoren zijn bepaald en waar de
onderliggende gegevens vandaan komen.
Tijdpad: vanaf de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting voor 2022 en het
AMPR voor 2020

Aanbeveling 5:
De Commissie moet het volgende opnemen in haar prestatieverslagen:
a)

meer analyse van de efficiëntie en zuinigheid van programma’s wanneer informatie
beschikbaar komt;

b)

een systematischer analyse van de belangrijke externe factoren die de
programmaprestaties beïnvloeden;

c)

van alle prestatie-indicatoren waarvan verslag wordt uitgebracht, een duidelijke
beoordeling of de verwezenlijking van de streefdoelen op schema ligt;

d)

duidelijke en evenwichtige beoordelingen van de prestaties die alle
programmadoelstellingen voldoende gedetailleerd bestrijken.

Tijdpad: vanaf de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting voor 2023 en het
AMPR voor 2021
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Bijlagen
Bijlage 1.1 – Follow-up van aanbevelingen
Door de ERK verrichte analyse van de geboekte
vooruitgang
Jaar

Aanbeveling van de ERK

Volledig
uitgevoerd

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

Aanbeveling 1: stroomlijn de
verslaglegging over prestaties

2016

a) door het aantal
doelstellingen en indicatoren
dat zij voor haar verschillende
prestatieverslagen gebruikt,
verder te verminderen en
door zich op die
doelstellingen en indicatoren
te richten waarmee de
prestaties van de EUbegroting het best kunnen
worden gemeten. Bij het
voorbereiden van het
volgende meerjarig financieel
kader moet de Commissie
minder maar wel geschiktere
indicatoren voorstellen voor
het wettelijk kader van de
volgende generatie
programma’s. In dit verband
moet zij ook de relevantie
nagaan van indicatoren
waarvoor pas na een aantal
jaren informatie kan worden
verkregen;

X

Aanbeveling 1: stroomlijn de
verslaglegging over prestaties

2016

b) door financiële informatie
zodanig te presenteren dat
deze kan worden vergeleken
met de informatie over
prestaties, zodat het verband
tussen de uitgaven en de
prestaties duidelijk is.

X

In enkele
opzichten
uitgevoerd

Niet
uitgevoerd
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Door de ERK verrichte analyse van de geboekte
vooruitgang
Jaar

Aanbeveling van de ERK

Volledig
uitgevoerd

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

Aanbeveling 1: Stroomlijn de
verslaglegging over prestaties

2016

c) door de algehele
samenhang tussen haar twee
reeksen doelstellingen en
indicatoren voor
programma’s enerzijds, en
DG’s anderzijds uit te leggen
en te verbeteren.

2016

Aanbeveling 2: breng de
verslaglegging over prestaties
beter in evenwicht door in de
belangrijkste verslagen over
de prestaties duidelijk
informatie te presenteren
over de belangrijkste
uitdagingen bij het behalen
van resultaten.

2016

Aanbeveling 3: verbeter de
gebruiksvriendelijkheid van
de verslaglegging over
prestaties verder door meer
methoden en instrumenten te
gebruiken zoals grafieken,
samenvattende tabellen,
kleurcodering, infographics en
interactieve websites.

X

X

X

Aanbeveling 4: laat beter zien
dat de evaluatieresultaten
goed worden gebruikt door:
2016

a) te vereisen dat evaluaties
altijd conclusies bevatten
waarnaar gehandeld kan
worden, of aanbevelingen
waaraan de Commissie
vervolgens follow-up moet
geven.

X

In enkele
opzichten
uitgevoerd

Niet
uitgevoerd
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Door de ERK verrichte analyse van de geboekte
vooruitgang
Jaar

Aanbeveling van de ERK

Volledig
uitgevoerd

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele
opzichten
uitgevoerd

Aanbeveling 4: laat beter zien
dat de evaluatieresultaten
goed worden gebruikt door:
2016

b) een nieuwe studie te
(laten) verrichten naar het
gebruik en de gevolgen, met
inbegrip van de tijdigheid, van
de evaluaties op het niveau
van de instelling.

X

2016

Aanbeveling 5: geef in de
belangrijkste verslagen over
de prestaties aan of naar
beste weten de kwaliteit van
de verstrekte
prestatiegegevens toereikend
is.

X

2016

Aanbeveling 6: maak
prestatiegegevens
gemakkelijker toegankelijk
door een specifiek
webportaal en een
zoekmachine te ontwikkelen.

X

Niet
uitgevoerd
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Hoofdstuk 2
Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid
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Inleiding
2.1. De 23 programma's die worden gefinancierd in het kader van de MFK-rubriek

“Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid” hebben tot doel een
inclusieve samenleving en groei te stimuleren en werkgelegenheid in de EU te creëren.
De programma's met de meeste uitgaven zijn Horizon 2020 voor de ondersteuning van
onderzoek en innovatie (O&I) en Erasmus+ voor de ondersteuning van onderwijs,
opleiding, jongeren en sport. In het kader van deze MFK-rubriek worden ook grote
infrastructuurinvesteringen gefinancierd via programma's zoals de Connecting Europe
Facility (CEF) en de ruimtevaartprogramma's Galileo (het wereldwijde
satellietnavigatiesysteem van de EU) en Egnos (de European Geostationary Navigation
Overlay Service — het Europees overlaysysteem voor geostationaire navigatie).
Beroepen op het garantiefonds van het Europees Fonds voor strategische investeringen
(EFSI) en de financiering van verschillende andere programma's vallen eveneens onder
deze MFK-rubriek.

2.2. In de periode 2014-2020 bedragen de totale geplande uitgaven in het kader
van deze rubriek 142,1 miljard EUR, waarvan eind 2019 83,3 miljard EUR was
uitgekeerd (zie figuur 2.1).

Figuur 2.1 — Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid:
betalingen in 2014-2019 voor lopende MFK-vastleggingen, als aandeel
van de totale betalingen en uitgesplitst
(in miljard EUR)

Concurrentievermogen
83,3
(13,1 %)

Horizon 2020
41,3 (49,6 %)
CEF
9,9 (11,9 %)

635,9
miljard
EUR

Erasmus+
8,2 (9,8 %)
EFSI
6,5 (7,8 %)
Overige programma's
17,4 (20,9 %)

Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie.
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Reikwijdte en aanpak
2.3. In het aanhangsel wordt de methodologie beschreven voor de evaluatie- en

controlewerkzaamheden voor dit hoofdstuk.

2.4. We hebben voor onze analyse twee programma's geselecteerd: Horizon 2020

en het EFSI. Deze keuze is gebaseerd op het feit dat deze twee programma's 47,2 %
van de totale begroting in betalingen voor deze MFK-rubriek vertegenwoordigen en
dat we in de afgelopen jaren speciale verslagen over deze programma's hebben
gepubliceerd. Voor Horizon 2020 hebben we ook de verslaglegging van de Commissie
over de prestaties van 62 projecten beoordeeld.

2.5. Bijlage 2.1 bevat een lijst van alle doelstellingen van Horizon 2020 en het EFSI

waarbij is aangegeven welke doelstellingen we in onze steekproef hebben
opgenomen. In totaal namen we zes doelstellingen voor Horizon 2020 en één
doelstelling voor het EFSI in onze steekproef op.

2.6. Dit hoofdstuk is grotendeels gebaseerd op een evaluatie van informatie van de
Commissie, aangevuld met bevindingen uit onze eigen controleverslagen en analyses,
indien beschikbaar. In de hele tekst verwijzen we naar onze bronnen.
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Horizon 2020
Doel en werking van Horizon 2020

2.7. Horizon 2020 is het EU-programma voor onderzoek en innovatie. Als het

grootste transnationale programma voor financiering van onderzoek ter wereld stelt
het zo'n 80 miljard EUR aan financiering beschikbaar over een periode van zeven jaar
(2014-2020).

2.8. De algemene doelstelling van Horizon 2020 is het bijdragen tot de opbouw van

een samenleving en een economie die berusten op kennis en innovatie in de gehele
Unie en tegelijkertijd een bijdrage tot duurzame ontwikkeling leveren. Horizon 2020 is
opgezet rond drie hoofdpijlers (“elkaar wederzijds versterkende prioriteiten”):
excellente wetenschap, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen. Van
de 18 specifieke doelstellingen van het programma hebben we ons op zes
doelstellingen gericht (zie tabel 2.1), twee van elke pijler.

Tabel 2.1 – Geselecteerde specifieke doelstellingen van Horizon 2020
Horizon 2020pijler:
Excellente
wetenschap

Industrieel
leiderschap

Maatschappelijke
uitdagingen

Geselecteerde specifieke doelstelling
Specifieke doelstelling 1: Europese Onderzoeksraad (ERC): versterken van
grensverleggend onderzoek
Specifieke doelstelling 3: Marie Skłodowska-Curie-acties — versterken van
vaardigheden, opleiding en loopbaanontwikkeling
Specifieke doelstelling 5: het industriële leiderschap van Europa versterken
door het bevorderen van onderzoek, technologische ontwikkeling,
demonstratie en innovatie
Specifieke doelstelling 7: stimuleren van innovatie bij kleine en middelgrote
ondernemingen (kmo’s)
Specifieke doelstelling 8: de gezondheid en het welbevinden van iedereen,
gedurende het hele leven, verbeteren
Specifieke doelstelling 10: de overstap maken naar een betrouwbaar,
betaalbaar, algemeen aanvaard, duurzaam en concurrerend energiesysteem

Bron: Verordening (EU) nr. 1291/2013 en programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.

2.9. Figuur 2.2 geeft een bondig overzicht van Horizon 2020 en de achtergrond

daarvan, op basis van de desbetreffende wetgeving en documenten van de Commissie.
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Figuur 2.2 — Overzicht van Horizon 2020
Behoeften
Binnen de Europese Unie:
• Onvoldoende bijdrage van
onderzoek en innovatie tot het
aanpakken van maatschappelijke
uitdagingen
• Onvoldoende capaciteiten op het
gebied van technologisch
leiderschap en innovatie bij
bedrijven
• Noodzaak tot versterking van de
wetenschappelijke basis
• Onvoldoende
grensoverschrijdende coördinatie

Doelstellingen
De algemene doelstelling van
Horizon 2020 is het bijdragen tot de
opbouw van een samenleving en
een economie die berusten op
kennis en innovatie in de gehele
Unie en tegelijkertijd
een bijdrage tot duurzame
ontwikkeling leveren.
Het programma heeft 18 specifieke
doelstellingen, waarvan er 14 deel
uitmaken van een van de volgende
drie pijlers: excellente wetenschap,
industrieel leiderschap en
maatschappelijke uitdagingen.
Andere specifieke doelstellingen
hebben bijvoorbeeld betrekking op
"het verbreden van de deelname" in
de hele EU en op het JRC en het EIT.
We hebben zes specifieke
doelstellingen geselecteerd om
nader te onderzoeken, twee van elk
van de drie pijlers.

Input
• Financiële ondersteuning van
indirecte acties: subsidies,
prijzen, aanbesteding en
financiële instrumenten.
• Financiële ondersteuning van
directe acties van het JRC
• Financiële kosten voor
deskundigengroepen,
onderzoeken en evenementen
• Programmabeheer (IT-,
technische en administratieve
kosten gemaakt door diensten
van de EC, waaronder voor
communicatie)

Context en externe factoren
EU-context
Verschillende andere EUbeleidslijnen en -programma's,
zoals:
• Europees Fonds voor strategische
investeringen (EFSI)
• ESIF ("structuurfondsen")
• Gemeenschappelijk
landbouwbeleid
• COSME voor kmo's
• Erasmus+
• Extern beleid en
ontwikkelingsbeleid van de EU
Context op lidstaatniveau
Beleid, wetgeving en/of regelgevend
kader van de lidstaten
Externe factoren
• Sociaal-economische
omstandigheden die van invloed
zijn op de beschikbaarheid van
financiering op EU-, nationaal,
regionaal en lokaal niveau
(publiek en privaat)
• Prijsvolatiliteit van energie en
grondstoffen
• Internationale overeenkomsten,
in het bijzonder de SDG's van de
VN voor 2030

Processen
Actoren
29 verschillende organen houden
zich bezig met het beheer en de
uitvoering van het Horizon 2020programma, namelijk:
• Tien DG's van de Commissie
• Vier uitvoerende agentschappen
• Vijf publiek-publieke
partnerschappen
• Acht publiek-private
partnerschappen
• Het EIT
• De EIB en het EIF
Wijze van beheer en
activiteiten
De financieringsmogelijkheden
(direct beheer) in het kader van
Horizon 2020 worden beschreven in
meerjarige werkprogramma's;
hieronder valt het merendeel van de
beschikbare steun. In de
werkprogramma's worden bij de
bepaling van prioriteiten de
beleidsdoelstellingen van de Unie
geïntegreerd.

Verwachte uitkomsten
Impact
Wetenschappelijke impact
• Excellente wetenschap in de EU,
onder andere
grensoverschrijdende en
sectoroverschrijdende
inspanningen op O&I-gebied
Innovatie/economische impact
• EU-bedrijven worden
innovatiever en concurrerender,
wat leidt tot werkgelegenheid en
groei
Maatschappelijke impact
• Aanpakken van maatschappelijke
uitdagingen in de EU en in de
wereld
Resultaten
• Sterkere en EU-breed
geïntegreerde O&I-capaciteiten
• Verspreiding van innovatie in
producten, diensten en
processen
• Banen, groei en
concurrentievermogen van
deelnemers (waaronder kmo's)
• Uitkomsten op maatschappelijk
en milieugebied
• Innovatie in beleidsvorming
• Internationale positionering

Verwachte output
• Ontwikkeling van menselijk
kapitaal: opleiden en aantrekken
van onderzoekers
• Nieuwe en gemoderniseerde
onderzoeksinfrastructuren die
toegankelijk zijn voor
onderzoekers
• Partnerschappen en
internationale openheid
• Output voor kennisoverdracht,
zoals verslagen, publicaties en
conferenties
• Vroegtijdige output voor latere
innovatie, zoals nieuwe
onderzoeksinstrumenten en technieken
• Output voor onderzoek of
marktintegratie zoals
technologieroutekaarten en
nieuwe/verbeterde normen
• Output die dichter bij de markt
staat zoals proofs of concept en
ondernemingsplannen
• Output voor de bredere
maatschappij, zoals ethische
normen en
bewustmakingsevenementen
• Beleidsoutput: advies,
samenwerking en dialoog

Bron: ERK, op basis van de interventielogica zoals gepresenteerd in SWD(2017) 220 en op basis van
COM(2019) 400 (programmaverklaringen inzake beleidsuitgaven).
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Gepubliceerde informatie over prestaties

2.10. In aanvulling op de gebruikelijke jaarlijkse verslaglegging over de prestaties

door middel van het jaarlijks beheers- en prestatieverslag (Annual Management and
Performance Report, AMPR), de programmaverklaringen en het jaarlijks
activiteitenverslag (JAV) (zie paragraaf 1.3) heeft de Commissie met betrekking tot
Horizon 2020 de volgende evaluatieverslagen ter beschikking gesteld (zie figuur 2.3).
Monitoringgegevens, inclusief input- en outputindicatoren, zijn via het online Horizondashboard van de Commissie beschikbaar voor het publiek. Met de serie Monitoring
Flash 1 worden de gegevens van het dashboard aangevuld met gedetailleerde analyses
van essentiële aspecten van Horizon 2020.

Figuur 2.3 — Tijdschema voor de belangrijkste evaluaties en bestreken
perioden
MFK
2014-2020

MFK
2007-2013
2008

2010

2012

Publicatie

2015

2017

MFK
2021-2027
2019

2022

2024

2026

Bestreken periode
Effectbeoordeling voor
Horizon 2020
Evaluatie achteraf van KP7
Tussentijdse evaluatie van Horizon 2020

Effectbeoordeling voor Horizon Europa
Evaluatie achteraf van
Horizon 2020
Bron: ERK (op basis van documenten van de Commissie).

1

https://ec.europa.eu/info/publications/horizon-2020-monitoring-flash_en
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Beoordeling van de prestaties van Horizon 2020 op basis van
gepubliceerde informatie over prestaties
Algemene opmerkingen

2.11. Figuur 2.4 biedt een overzicht van alle in de programmaverklaring

opgenomen Horizon 2020-indicatoren. Figuur 2.5 toont de indicatoren die verband
houden met de algemene doelstelling van Horizon 2020. In de figuren 2.6, 2.7 en 2.8
wordt een gedetailleerder overzicht gegeven (per Horizon 2020-pijler). In
paragraaf 1.24 bespreken we enkele algemene beperkingen 2 die van toepassing zijn bij
de interpretatie van deze indicatoren. Onze beoordeling van de vraag of een bepaalde
indicator “op schema” ligt, heeft met name betrekking op de waarschijnlijkheid dat het
streefdoel voor deze indicator wordt bereikt. Bij deze beoordeling wordt geen
rekening gehouden met de vraag of en hoe nauw een bepaalde indicator samenhangt
met de acties en doelstellingen van Horizon 2020, en evenmin met de vraag of het
voor deze indicator vastgestelde streefdoel voldoende ambitieus is. Daarom is het
slechts een eerste stap in de analyse van de prestaties van Horizon 2020. Ook de
betrouwbaarheid van de onderliggende gegevens hebben we niet gecontroleerd, maar
we gaan hier in hoofdstuk 1 op in (zie de paragrafen 1.13-1.23).

2.12. Twee van de indicatoren voor de algemene doelstelling van het programma

zijn: “het streefcijfer inzake O&O van de Europa 2020-strategie (3 % van het bbp)” en
“Aandeel van onderzoekers in de actieve bevolking van de EU”. Beide indicatoren zijn
contextindicatoren en geen maatstaf voor de uitkomst van Horizon 2020 als zodanig.
Het aandeel van onderzoekers in de actieve bevolking van de EU ligt op schema om het
streefdoel van 1,33 % te realiseren, met een meest recente waarde van 1,23 %. Het
O&O-streefcijfer van de Europa 2020-strategie ligt echter niet op schema, want het
meest actuele resultaat is 2,12 % 3. Het feit dat het O&O-streefcijfer van de
Europa 2020-strategie niet wordt gerealiseerd, onderstreept het belang van O&Ifinancieringsprogramma's zoals Horizon 2020.

2

Zie ook de paragrafen 3.21-3.35 van ons Jaarverslag 2018.

3

ERK, Speciaal verslag nr. 16/2020: "Het Europees Semester — Landspecifieke
aanbevelingen hebben betrekking op belangrijke kwesties, maar moeten beter worden
uitgevoerd".
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Figuur 2.4 — Overzicht van alle in de programmaverklaring opgenomen
Horizon 2020-indicatoren

Liggen de Horizon 2020-indicatoren volgens de gegevens van de
Commissie op schema om hun streefdoelen te behalen?
Input en
output

Uitkomstindicatoren van
het programma
Resultaat

Impact

algemene doelstelling

Pijler 1: "Excellente wetenschap"

Pijler 2: "Industrieel leiderschap"

Pijler 3: "Maatschappelijke
uitdagingen"

Horizontale aspecten
Liggen de indicatoren op schema om hun streefdoelen te
behalen?
OP SCHEMA

NIET OP SCHEMA

ONDUIDELIJK

Indicatoren met gekwantificeerde
streefdoelen
Indicatoren zonder gekwantificeerde
streefdoelen

NB: Onze analyse is gebaseerd op gegevens van de Commissie die wij niet hebben gecontroleerd.
De bovenstaande illustratie van de vraag of de indicatoren al dan niet “op schema” liggen, heeft
betrekking op onze beoordeling van de waarschijnlijkheid dat een bepaalde indicator het streefdoel zal
halen. Het kan echter zijn dat een indicator geen invloed ondervindt van de acties die in het kader van
het programma worden uitgevoerd, of dat de indicator niet relevant is voor de doelstelling van het
programma — en het streefdoel van de indicator niet ambitieus genoeg is. Bijgevolg betekent het feit
dat een indicator “op schema” ligt om het streefdoel te halen, niet noodzakelijkerwijs dat het
programma zelf op schema ligt om de doelstellingen te halen. Zie ook het aanhangsel (punt 18).
Bron: ERK, op basis van programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.
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Figuur 2.5 — Overzicht van indicatoren die verband houden met de
algemene doelstelling van Horizon 2020
Liggen de indicatoren volgens de gegevens van de Commissie op schema om
hun streefdoelen te behalen?
Input en
output

Resultaat

Impact

ja
houdt verband
met de algemene
nee
doelstelling onduidelijk

Indicatoren die verband houden met de algemene doelstelling van
Horizon 2020

Indicator
Het O&O-streefcijfer van de
Europa 2020-strategie (3 % van het
bbp)

Outputindicator voor innovatie

Aandeel onderzoekers in de actieve
bevolking van de EU

Vooruitgang in de richting van het
Op
streefdoel
schema?
5 % (2017)
2013

mijlpaal
49 % (2016)
2020


nee

N.v.t. (geen streefdoel):
N/A (2017)
referentiewaarde: 102,1 (2013)
streefdoel: niet gespecificeerd
onduidelijk
2013
2020
meest recente gegevens: 103,1 (2017)
47 % (2016)
2013

mijlpaal
37 % (2016)
2020


ja

Type

impact

impact

impact

Bron: ERK, op basis van programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.

2.13. 14 indicatoren liggen wel op schema, maar 17 indicatoren niet. Dit is

gebaseerd op onze analyse van de informatie in de programmaverklaring, waaruit
blijkt dat de streefwaarden uiterlijk in 2020 moeten worden gerealiseerd. In
werkelijkheid worden in het kader van Horizon 2020 gefinancierde acties echter pas
een aantal jaren na 2020 afgerond.
Vereenvoudiging draagt bij tot doelmatigheid

2.14. Vergeleken met het vorige programma zijn er in Horizon 2020 diverse

wijzigingen doorgevoerd om het programma te vereenvoudigen, waardoor de
doelmatigheid van het programma is toegenomen. In 2018 hebben we een speciaal
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verslag 4 over deze vereenvoudigingsmaatregelen voor Horizon 2020 gepubliceerd
(zie kader 2.1). De doelmatigheid is tevens toegenomen door de inzet van uitvoerende
agentschappen voor de operationele uitvoering van het programma 5.

Kader 2.1
Onze opvatting over de vereenvoudingsmaatregelen van
Horizon 2020
In Speciaal verslag nr. 28 uit 2018 hebben we de vereenvoudigingsmaatregelen
beoordeeld.
Hierbij hebben we het volgende geconcludeerd: “[h]et merendeel van de door de
Commissie getroffen vereenvoudigingsmaatregelen heeft bijgedragen tot de
vermindering van de administratieve lasten voor begunstigden in het kader van
Horizon 2020, maar niet alle maatregelen hebben het gewenste resultaat
opgeleverd, zodat er nog steeds ruimte is voor verbetering”. Onze enquête onder
begunstigden leverde ook interessante inzichten op, aangezien daarin werd
aangegeven dat er behoefte was aan gebruiksvriendelijkere richtsnoeren en
instrumenten. Ook spoorden de begunstigden de Commissie aan het gebruik van
nieuwe financieringsregelingen zoals vaste bedragen verder te onderzoeken.
Daarnaast bleek uit de controle dat het veelvuldig wijzigen van de regels leidt tot
onzekerheid en fouten in kostendeclaraties van begunstigden.
De Commissie meldt dat zij na de publicatie van ons speciaal verslag en de
tussentijdse evaluatie verdere stappen in de richting van vereenvoudiging heeft
gezet door middel van meer communicatie met belanghebbenden, de
ontwikkeling van gebruiksvriendelijkere richtsnoeren en instrumenten en een
verhoogd gebruik van financiering op grond van vaste bedragen.
Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van onderzoek levert
toegevoegde waarde op

2.15. Door het ontwerp en de opzet als een programma met een sterke focus op
grensoverschrijdend onderzoek en grensoverschrijdende innovatie in
samenwerkingsverband heeft Horizon 2020 duidelijk toegevoegde waarde ten
opzichte van financiering op nationaal niveau. Hiervan getuigt ook het feit dat derde

4

ERK, Speciaal verslag nr. 28/2018 “Het merendeel van de in het kader van Horizon 2020
ingevoerde vereenvoudigingsmaatregelen heeft het gemakkelijker gemaakt voor
begunstigden, maar er is nog steeds ruimte voor verbetering”.

5

Commissie, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020", SWD(2017) 220 final, blz. 48.
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landen hebben besloten mee te doen als geassocieerd land van het programma 6. Door
de grotere concurrentie om subsidies en de samenwerking worden aanzienlijke
wetenschappelijke vorderingen en innovatie mogelijk gemaakt.
Vanwege de populariteit van Horizon 2020 worden goede voorstellen mogelijk
afgewezen

2.16. De aantrekkelijkheid van Horizon 2020 blijkt duidelijk uit de populariteit van

het programma. Toch wordt er aan slechts 12 % van de subsidiabele voorstellen
subsidie verleend 7, wat betekent dat de aanzienlijke inspanningen voor het opstellen
van projectvoorstellen vaak geen vruchten afwerpen en dat zelfs goede
projectvoorstellen geen financiering ontvangen, wat leidt tot gemiste kansen.

2.17. De onder het kmo-instrument en Marie Skłodowska-Curie-acties (MSCA)

ingediende projectvoorstellen die vanwege budgettaire beperkingen 8 niet uit
Horizon 2020 kunnen worden gefinancierd, ontvangen een “excellentiekeurmerk”. Dit
keurmerk zou aanvragers moeten helpen bij het verkrijgen van financiering van andere
regelingen. Het keurmerk is ook bedoeld om de samenhang te versterken aangezien er
een sterkere koppeling ontstaat tussen Horizon 2020 en andere
financieringsregelingen. Dit initiatief is echter nog niet algemeen opgepikt en het
keurmerk wordt nog niet breed erkend in nationale financieringsregelingen 9.
De opzet met drie pijlers is bevorderlijk voor de samenhang binnen Horizon 2020

2.18. Onder samenhang wordt verstaan dat de onderdelen van Horizon 2020 goed

op elkaar zijn afgestemd en dat er sprake is van complementariteit en synergieën met
andere beleidslijnen en financiering van de EU en de lidstaten. De opzet met drie
pijlers is bevorderlijk voor de interne samenhang10 van het programma. Er is
verbetering mogelijk op het gebied van rationalisatie van de grote hoeveelheid aan EUfinancieringsinstrumenten voor onderzoek en innovatie, zodat de begunstigden een
beter overzicht hebben van de mogelijke EU-financiering en beter weten welk
6

Commissie, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020", SWD(2017) 220 final.

7

"Jaarlijks beheers- en prestatieverslag voor de EU-begroting 2018", blz. 33.

8

Cijfers afkomstig uit het "Horizon Dashboard".

9

ERK, Speciaal verslag nr. 28/2018 “Het merendeel van de in het kader van Horizon 2020
ingevoerde vereenvoudigingsmaatregelen heeft het gemakkelijker gemaakt voor
begunstigden, maar er is nog steeds ruimte voor verbetering”, blz. 38.

10

Commissie, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020", SWD(2017) 220 final.
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instrument geschikt is voor hen. Ook de afstemming met financiering en beleid op het
niveau van de lidstaten kan verder worden verbeterd 11.
De doeltreffendheid van onderzoek en innovatie is moeilijk te meten

2.19. De doeltreffendheid van Horizon 2020 is gekoppeld aan de resultaten en de

impact van de gefinancierde projecten. Activiteiten op het gebied van onderzoek en
innovatie hebben pas echt impact als de resultaten worden verspreid en er
daadwerkelijk gebruik van wordt gemaakt. Er verloopt tijd tussen het afronden van
een onderzoeksproject en het verspreiden en benutten van de resultaten ervan. Er
spelen ook externe factoren 12. Hoewel de resultaten en impact meestal nog niet zijn
gerealiseerd of nog niet meetbaar zijn, laten enkele op basis van de indicatoren
gemeten outputs vooruitgang zien in de richting van het bereiken van de
programmadoelstellingen. In het AMPR wordt geen overzicht gegeven van de
doeltreffendheid van het programma in de vorm van bereikte resultaten. In het
prestatieoverzicht van de programma's (programme performance overview, PPO)
wordt gedetailleerdere informatie gegeven en op beknopte wijze ingegaan op de
prestaties van elk van de pijlers van Horizon 2020 aan de hand van enkele gegevens die
blijken uit de indicatoren.

Excellente wetenschap

2.20. Figuur 2.6 biedt een overzicht van de indicatoren uit de

programmaverklaring die verband houden met de pijler voor excellente wetenschap.

11

Commissie, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020", SWD(2017) 220 final, blz. 171.

12

Commissie, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020", SWD(2017) 220 final, blz. 13.

60

Figuur 2.6 — Overzicht van de indicatoren die verband houden met
excellente wetenschap
Liggen de indicatoren volgens de gegevens van de Commissie
op schema om hun streefdoelen te behalen?
Input en
output

Resultaat

Impact

ja
nee
onduidelijk

Selectie van indicatoren in verband met "Excellente wetenschap"
Vooruitgang in de
richting van het
streefdoel

Indicator
Aandeel publicaties van door de
ERC gefinancierde projecten die
behoren tot de 1 % meest
geciteerde per wetenschapsgebied
Grens- en sectoroverschrijdende
mobiliteit van onderzoekers, met
inbegrip van promovendi

Grens- en sectoroverschrijdende
mobiliteit van promovendi

100 % (2019)

mijlpaal
83 % (2018)
2020



90 % (2019)
2013

mijlpaal
82 % (2019)
2020

89 % (2019)
2013

mijlpaal
86 % (2019)
2020

Op schema?


ja


ja


ja

Type

output

output

output

Bron: ERK, op basis van programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.

2.21. Binnen de pijler voor excellente wetenschap is de via de Europese

Onderzoeksraad (ERC) verleende steun gericht op meer gevestigde onderzoekers die
zich richten op meer fundamenteel onderzoek. Anderzijds wordt via de MSCA
voornamelijk steun verleend aan onderzoekers in de beginfase van hun loopbaan. Uit
de ERC-indicator blijkt dat de prestaties van het programma goed zijn. Ook de waarden
voor de indicatoren van de MSCA zijn goed: sinds het begin van het programma
hebben 58 200 onderzoekers geprofiteerd van sectoroverschrijdende en
grensoverschrijdende mobiliteit, en konden zij dankzij MSCA-steun tijdelijk in andere
organisaties of in het buitenland onderzoek doen.
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Ondersteuning van excellentie en mobiliteit is bevorderlijk voor Europees onderzoek

2.22. Aangezien de ERC voornamelijk fundamenteel onderzoek financiert, kan het

bijzonder lang duren voordat de resultaten en impact zichtbaar zijn. Desalniettemin
blijkt uit output in de vorm van wetenschappelijke publicaties en doorbraken dat de
ERC resultaten boekt. Pan-Europese concurrentie is bedoeld om subsidies toe te wijzen
aan projecten waarin excellent onderzoek kan worden uitgevoerd, al gaat dit ten koste
van een gelijkmatige geografische spreiding13. De MSCA bieden onderzoekers de
mogelijkheid om ervaring met mobiliteit op te doen, wat ten goede komt aan zowel de
individuele onderzoekers als de betrokken onderzoeksorganisaties en het Europese
onderzoekstelsel als geheel 14.
Horizon 2020 biedt toegevoegde waarde door het unieke en pan-Europese karakter
van de verleende steun

2.23. De focus en de schaal van de ECR en de MSCA lopen dermate uiteen dat er

binnen en buiten het programma weinig overlappingen bestaan. Omdat ze niet
vergelijkbaar zijn met acties op nationaal niveau, bieden ze een duidelijke toegevoegde
waarde. Pan-Europese concurrentie en mobiliteit vormen eveneens een toegevoegde
waarde 15.

Industrieel leiderschap

2.24. Figuur 2.7 biedt een overzicht van de indicatoren uit de

programmaverklaring die verband houden met de pijler voor industrieel leiderschap.

13

Commissie, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020", bijlage 2, SWD(2017) 221 final,
blz. 56.

14

Commissie, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020", bijlage 2, SWD(2017) 221 final,
blz. 176.

15

Commissie, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020", bijlage 2, SWD(2017) 221 final,
blz. 68, 71 en 177.
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Figuur 2.7 — Overzicht van de indicatoren die verband houden met
industrieel leiderschap
Liggen de indicatoren volgens de gegevens van de Commissie op schema om hun
streefdoelen te behalen?
Input en
output

Resultaat

Impact

ja
nee
onduidelijk

Selectie van
indicatoren in verband
met in
"Industrieel
leiderschap"
Indicator
Vooruitgang
de richting van
het streefdoel
Octrooiaanvragen en toegekende
octrooien in de verschillende
ontsluitende en industriële
technologieën
Aandeel deelnemende bedrijven
die innovaties op de markt of
binnen het bedrijf introduceren

Aantal gezamenlijke publiekprivate publicaties

Aandeel deelnemende kmo's die
innovaties op de markt of binnen
het bedrijf introduceren

16 % (2019)

mijlpaal
100 % (2019)
2020

2013

N.v.t. (geen streefdoel):
N/A
referentiewaarde:
0
streefdoel: niet gespecificeerd
meest recente gegevens: ongeveer
2020 15 400 (2019)
N.v.t. (geen streefdoel):
N/A
referentiewaarde:
0
streefdoel: niet gespecificeerd
meest recente gegevens: ruim
2020 5 700 (2019)
N/A

mijlpaal
40 % (2017)
2020

Op
schema?


nee

Type

resultaat

onduidelijk

resultaat

onduidelijk

output


onduidelijk

resultaat

N/A

Groei en werkgelegenheid in
deelnemende kmo's

N.v.t. (geen streefdoel):
referentiewaarde: 0
2020
streefdoel: niet gespecificeerd
meest recente gegevens: 431 (2019)

onduidelijk

resultaat

Bron: ERK, op basis van programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.

2.25. Specifieke doelstelling 5 heeft betrekking op industrieel leiderschap van

Europa via onderzoek, technologische ontwikkeling, demonstratie en innovatie in een
aantal ontsluitende en industriële technologieën. Uit de programmaverklaring blijkt
dat het programma niet op schema ligt wat betreft het bereiken van het streefdoel
voor octrooiaanvragen. In de programmaverklaring wordt ook informatie verstrekt
over de verleende octrooien, wat een betere maatstaf voor de prestaties is. Er worden
echter geen streefdoelen of mijlpalen gegeven.
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2.26. Een andere indicator voor deze doelstelling is het “aandeel deelnemende

bedrijven die innovaties op de markt of binnen het bedrijf introduceren”. Omdat er in
de programmaverklaring noch mijlpalen noch een streefdoel voor deze indicator
worden genoemd, kan deze niet worden gebruikt om te beoordelen of het programma
op schema ligt, waardoor het nut van deze indicator beperkter is.
Innovatiesteun is populair, hoewel kmo's stuiten op belemmeringen

2.27. Met de acties in het kader van industrieel leiderschap worden onderzoek en

innovatie gefinancierd die zijn gericht op ontsluitende technologieën. Dergelijke
technologieën vormen de basis voor latere innovaties en daardoor kost het tijd
voordat de financiering daadwerkelijk resultaten en impact oplevert. In het algemeen
worden de acties gekenmerkt door een goede marktoriëntering en zijn ze populair bij
een groot aantal aanvragers, waaronder kmo's. Steun voor innovatie door kmo's is een
specifieke doelstelling binnen industrieel leiderschap, al kunnen kmo's ook deelnemen
aan en financiering ontvangen uit hoofde van andere specifieke doelstellingen. In ons
speciaal verslag over de vereenvoudiging van Horizon 2020 16 hebben we echter
vastgesteld dat kmo's te maken hebben met belemmeringen in het aanvraagproces en
lasten bij de uitvoering van projecten vanwege de complexe regelgeving, bijvoorbeeld
voor de verslaglegging over de kosten.
Duidelijke toegevoegde waarde van de EU door kritische massa

2.28. Wat betreft de financiering van onderzoeks- en innovatieprojecten op het

gebied van industrieel leiderschap biedt Horizon 2020 de mogelijkheid een kritische
massa op te bouwen waarmee projecten op een grotere schaal kunnen worden
opgezet. De projecten hebben meerdere deelnemers, zoals bedrijven,
onderzoeksorganisaties en universiteiten, uit meerdere landen en kunnen daardoor de
benodigde kennis en deskundigheid bijeenbrengen die mogelijk niet in een afzonderlijk
land beschikbaar zijn 17.

16

ERK, Speciaal verslag nr. 28/2018: “Het merendeel van de in het kader van Horizon 2020
ingevoerde vereenvoudigingsmaatregelen heeft het gemakkelijker gemaakt voor
begunstigden, maar er is nog steeds ruimte voor verbetering”.

17

Commissie, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020", bijlage 2, SWD(2017) 221 final,
blz. 290, 358 en 427.
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Maatschappelijke uitdagingen

2.29. Figuur 2.8 biedt een overzicht van de indicatoren uit de

programmaverklaring die verband houden met de pijler voor maatschappelijke
uitdagingen.

Figuur 2.8 — Overzicht van de indicatoren die verband houden met
maatschappelijke uitdagingen
Liggen de indicatoren volgens de gegevens van de Commissie op
schema om hun streefdoelen te behalen?
Input en
output

Resultaat

Impact

ja
nee
onduidelijk

Selectie van indicatoren in verband met "Maatschappelijke uitdagingen"
Indicator
Publicaties in invloedrijke
tijdschriften met collegiale toetsing
op het gebied van gezondheid en
welzijn
Octrooiaanvragen en toegekende
octrooien op het gebied van
gezondheid en welzijn
Publicaties in invloedrijke
tijdschriften met collegiale toetsing
op het gebied van veilige, schone en
efficiënte energie
Octrooiaanvragen en toegekende
octrooien op het gebied van veilige,
schone en efficiënte energie

Vooruitgang in de
richting van het
streefdoel
30 % (2019)
2013

mijlpaal
100 % (2019)

2020

16 % (2019)

mijlpaal
100 % (2019)

2020

11 % (2019)

mijlpaal
100 % (2019)

Op
schema?


nee


nee


nee

Type

output

resultaat

output

2020

30 % (2019)

mijlpaal
100 % (2019)


nee

resultaat

2020

Bron: ERK, op basis van programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.

2.30. De pijler voor maatschappelijke uitdagingen heeft betrekking op zeven

verschillende gebieden. De eerste twee indicatoren in figuur 2.8 hebben betrekking op
gezondheid en welzijn. De waarde voor het streefdoel is vermeld onder de rubriek
voor het jaar 2020, maar volgens de programmaverklaring moet dit zo worden opgevat
dat deze waarde in feite moet zijn bereikt wanneer de laatste in het kader van

65

Horizon 2020 gefinancierde acties zijn afgerond. Verder wordt in de
programmaverklaring gesteld dat de streefdoelen gelden voor de volledige pijler van
maatschappelijke uitdagingen (specifieke doelstellingen 8-14) en niet per afzonderlijke
specifieke doelstelling. Daardoor verliest de vergelijking tussen de werkelijke waarde
en de streefwaarde zijn betekenis.
Een antwoord bieden op maatschappelijke problemen

2.31. In de pijler van maatschappelijke uitdagingen van Horizon 2020 komen

problemen op gebieden als gezondheid en welzijn gedurende het hele leven en
duurzame energie uitdrukkelijk aan de orde. In de evaluaties van de Commissie werd
geconcludeerd dat deze pijler van groot algemeen belang is doordat de financiering is
gericht op onderzoek en innovatie die tot doel hebben problemen aan te pakken
waarmee de maatschappij wordt geconfronteerd 18. De acties met betrekking tot
maatschappelijke uitdagingen zijn gericht op projecten met een hoger “niveau van
technologische paraatheid”, wat betekent dat de technologieën sneller zullen leiden
tot praktische toepassingen, en vormen zo een goede aanvulling op het meer
fundamentele onderzoek. Voor het antwoord op maatschappelijke uitdagingen op de
langere termijn is echter ook meer basisonderzoek op dit gebied vereist 19. In het
algemeen vormen de Europese projecten een goede aanvulling op de inspanningen
van de lidstaten 20.

Resultaten van de prestatietoetsing van verrichtingen

2.32. We hebben de verslaglegging van de Commissie over de prestaties van

62 Horizon 2020-projecten beoordeeld. Van deze projecten waren er 26 al afgerond.
Wij hebben de kwaliteit van het verrichte onderzoek of de impact van de projecten
wat betreft de verwezenlijking van de beleidsdoelstelling om onderzoek en innovatie
te verbeteren, niet rechtstreeks beoordeeld.

18

Commissie, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020", SWD(2017) 220 final, blz. 31.

19

Commissie, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020", SWD(2017) 220 final, blz. 170.

20

Commissie, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020”, bijlage 2, SWD(2017) 221 final,
blz. 656 en 813.
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2.33. Voor elk project hebben we verschillende verslagen geëvalueerd, waaronder
het beoordelingsverslag dat door de projectmedewerker van de Commissie wordt
ingevuld in het kader van de controles die vóór de vergoeding van de gedeclareerde
kosten worden uitgevoerd. Waar mogelijk hebben we ook de begunstigde gevraagd
naar de prestaties van het project.

2.34. Alle 62 projecten die we hebben beoordeeld, sluiten aan bij de doelstellingen

van het programma en het toepasselijke werkprogramma. De meeste projecten
houden verband met slechts één specifieke doelstelling, met uitzondering van drie
projecten die verband houden met twee specifieke doelstellingen. We stellen echter
vast dat er nog 22 aan één specifieke doelstelling gekoppelde projecten zijn die
bijdragen aan een of meer andere specifieke doelstellingen. Dit is bijvoorbeeld vaak
het geval bij ERC-projecten (vallend onder SD1) of MSCA-projecten (vallend onder
SD3), die op grond van het onderzoeksthema ook kunnen bijdragen aan een van de
doelstellingen voor maatschappelijke uitdagingen. Door de verslaglegging over de
resultaten van het project, zoals wetenschappelijke publicaties, te beperken tot één
specifieke doelstelling, wordt voorkomen dat deze dubbel worden geteld, maar het
leidt tot een onderrapportage van de bijdrage van de Unie aan deze andere
onderzoeksgebieden.

2.35. Volgens de verslagen van de Commissie waren met de meeste projecten de
verwachte output en resultaten bereikt. Uit de verslagen van de Commissie bleek
echter ook dat verschillende projecten te lijden hadden onder kwesties die afbreuk
deden aan hun prestaties:
o

in vijf gevallen was de gerapporteerde vooruitgang slechts gedeeltelijk in
overeenstemming met de doelstellingen die met de Commissie waren
overeengekomen;

o

in zeven gevallen vond de verspreiding van de output en resultaten van het
project slechts ten dele in overeenstemming met de subsidieovereenkomst
plaats.

Conclusies

2.36. De beschikbare informatie is te beperkt voor een volledige beoordeling van
de prestaties van Horizon 2020 aan het eind van 2019, het voorlaatste jaar van de
programmeringsperiode. Een belangrijke reden hiervoor is het onlosmakelijk aan de
financiering van onderzoek en innovatie verbonden kenmerk dat er een aanzienlijk
tijdsverloop zit tussen de financiering van projecten en het moment waarop de
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resultaten en impact zichtbaar zijn. Bovendien zal het merendeel van de projecten aan
het eind van 2020 nog doorlopen (zie paragraaf 2.13). Bij de interpretatie van de
indicatoren moet voorzichtigheid worden betracht en voor sommige indicatoren
ontbreken streefwaarden (zie paragraaf 2.11). Hierdoor is het moeilijk een overzicht
van de prestaties te verkrijgen. Het meest recente en volledige beeld van de prestaties
wordt gegeven in de tussentijdse evaluatie die dateert van mei 2017, waarin
kwantitatieve gegevens en kwalitatieve gegevens zijn gecombineerd
(zie paragraaf 2.10).

2.37. Hoewel de beschikbare informatie beperkt is, zijn er geen aanwijzingen dat

de prestaties gevaar lopen en er zijn tal van voorbeelden van geslaagde projecten. Er
wordt geen uitgebreide informatie over de doelmatigheid van Horizon 2020
gepresenteerd, maar wel over de gerelateerde kwestie van vereenvoudiging (zie
paragraaf 2.14). Door overinschrijving is de begroting van Horizon 2020 ontoereikend
om alle subsidiabele projectvoorstellen te financieren (zie de paragrafen 2.16 en 2.17).

2.38. Anders dan voor doeltreffendheid, is de informatie over de relevantie, de

samenhang en de Europese meerwaarde in aanzienlijke mate beschikbaar. Er bestaan
sterke argumenten voor de relevantie van Horizon 2020, aangezien het programma de
behoeften aanpakt die het wordt verondersteld aan te pakken (zie de paragrafen 2.23,
2.28 en 2.31). De Europese meerwaarde is een ander sterk punt van het programma,
zoals wordt gesteld in een groot aantal van de bewijsbronnen (zie paragraaf 2.15). Wat
betreft de samenhang is aangetoond dat de interne afstemming binnen Horizon 2020
goed is en dat het programma goed aansluit bij andere programma's en
beleidsmaatregelen, maar dat er tegelijk nog ruimte voor verbetering is
(zie paragraaf 2.18).

2.39. In het AMPR wordt slechts in algemene zin ingegaan op de prestaties van

rubriek 1a. Er wordt bijvoorbeeld niets gemeld over de afzonderlijke programma's. De
informatie over de prestaties van Horizon 2020 is beperkt tot voorbeelden van
succesvolle projecten en er wordt geen interpretatie gegeven van de gegevens van de
indicatoren. In het prestatieoverzicht van de programma's, een bijlage bij het AMPR,
staat meer informatie, zij het nog steeds met een hoge mate van aggregatie
(zie paragraaf 2.19).
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EFSI
Doel en werking van het EFSI

2.40. Het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) is in 2015 opgezet

als de eerste pijler van het “Investeringsplan voor Europa” 21. Het plan was bedoeld om
de investeringskloof te dichten die was ontstaan naar aanleiding van de financiële en
economische crisis die in 2008 begon. Op 18 december 2014 heeft de Europese Raad
geconcludeerd dat “het stimuleren van investeringen in Europa en het aanpakken van
marktfalen (…) een belangrijke beleidsuitdaging [is]”. Het EFSI beoogt additionaliteit te
bieden door marktfalen of suboptimale investeringssituaties te verhelpen en is
doorgaans bedoeld voor projecten met een hoger risicoprofiel “die in de periode
waarin de EU-garantie kan worden benut niet of niet in dezelfde mate door de EIB, het
EIF of onder bestaande financiële instrumenten van de Unie hadden kunnen worden
uitgevoerd zonder EFSI-steun”.

2.41. Figuur 2.9 geeft een conceptueel overzicht van het EFSI en de achtergrond

daarvan, op basis van de desbetreffende wetgeving en documenten van de Commissie.

2.42. Het EFSI wordt gedekt door een EU-garantie. De financieringsverrichtingen
worden beheerd door de Europese Investeringsbank Groep (de EIB-groep). De EIB is
verantwoordelijk voor het venster “infrastructuur en innovatie” (Infrastructure and
Innovation Window, IIW) en het Europees Investeringsfonds (EIF) voor het “kmovenster” (Small and Medium sized Enterprises Window, SMEW).

21

Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2015
betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen, de Europese
investeringsadvieshub en het Europese investeringsprojectenportaal en tot wijziging van de
Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 — het Europees Fonds voor
strategische investeringen.
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2.43. Het programma is gewijzigd bij Verordening (EU) 2017/239622 (de

zogenoemde EFSI 2.0-verordening) waarbij de streefbedragen voor gemobiliseerde
investeringen werden verhoogd en de investeringsperiode werd verlengd tot
december 2020 voor de goedkeuring van verrichtingen, met eind december 2022 als
einddatum voor de ondertekening van de laatste contracten. Tevens kwam er een
sterkere nadruk te liggen op additionaliteit.

2.44. Door de EU-garantie is de EIB in staat verrichtingen te financieren die een

hoger risicoprofiel hebben dan haar standaardportefeuille. Het doel is om een totaal
multiplicatoreffect van de investeringen ter waarde van 15 maal (15x) de EFSI-bijdrage
(EU-garantie en EIB-bijdrage) te realiseren. De EFSI-bijdrage zou via de financiering van
de EIB-groep gemiddeld een interne multiplicator van 3x moeten realiseren, nog eens
vermenigvuldigd met een gemiddelde externe multiplicator van 5x van andere
particuliere en/of overheidsfinanciering.

22

Verordening (EU) 2017/2396 van het Europees Parlement en de Raad van 13 december
2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1316/2013 en Verordening (EU) 2015/1017 wat
betreft de verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische
investeringen en wat betreft de invoering van technische versterkingen voor dat fonds en
de Europese investeringsadvieshub.
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Figuur 2.9 — Overzicht van het EFSI
Behoeften
Binnen de Europese Unie:
• Dichten van de
investeringskloof
• Ondersteuning van
economisch herstel
• Bevorderen van duurzame
en inclusieve groei
• Versterken van de
aantrekkelijkheid van
investeren in Europa

Doelstellingen
De algemene doelstelling van
het EFSI is het ondersteunen
van groeibevorderende
investeringen in
overeenstemming met de
prioriteiten van de Unie. Hierbij
worden negen
prioriteitsgebieden
aangegeven.
Het EFSI heeft één specifieke
doelstelling. De gerelateerde
Europese investeringsadvieshub
(EIAH) en het Europees
investeringsprojectenportaal
(EIPP) hebben elk een
specifieke doelstelling.
Specifieke doelstelling 1 (EFSI):
het verhogen van het volume
van de financierings- en
investeringsverrichtingen van
de EIB-groep op
prioriteitsgebieden.

Input
Totale EFSI-middelen van
33,5 miljard EUR: een EUgarantie van 26 miljard EUR en
de eigen bijdrage van de EIB
van 7,5 miljard EUR.
Het EFSI-garantiefonds is een
liquiditeitsbuffer waaruit de
beroepen op de garantie
kunnen worden betaald. Het
wordt geleidelijk voorzien van
middelen uit de EU-begroting
(8 425 miljoen EUR) en van
bestemmingsontvangsten (tot
675 miljoen EUR).

Context en externe factoren

Verwachte uitkomsten

EU-context
Gekoppeld aan een groot aantal
andere EU-beleidslijnen, zoals:
• Europa 2020-strategie
• Horizon 2020 (InnovFin)
• ESIF ("structuurfondsen")
• COSME voor kmo's
• Connecting Europe Facility
(CEF)

Impact
• Bijdrage tot het dichten van
de investeringskloof
• Toegenomen groei
• Nieuwe banen gecreëerd

Context op lidstaatniveau
Beleid, wetgeving en/of
regelgevend kader van de
lidstaten
Externe factoren
• Sociaal-economische
omstandigheden die van
invloed zijn op de
beschikbaarheid van
financiering op EU-,
nationaal, regionaal en
lokaal niveau (publiek en
privaat)
• Internationale
overeenkomsten, in het
bijzonder de SDG's van de
VN voor 2030
Processen
Wijze van beheer
Indirect beheer (EIB-groep)
Actoren
• Verantwoordelijk DG: ECFIN
• Beheer en uitvoering: EIB en
EIF
• Nationale
stimuleringsbanken of
-instellingen
• Financieel intermediairs en
particuliere investeerders
• Initiatiefnemers van
projecten - eindontvangers
Activiteiten
• Toezicht door het bestuur
• Investeringscomité
• Projectbeoordeling
• Goedkeuring
• Ondertekening
• Uitkering
• Monitoring en verslaglegging
• Uitbetaling

Resultaten
• Mobiliseren van publiek en
privaat kapitaal voor de door
de EIB gefinancierde
projecten
• Totale investeringen van EIB/EIF-financiering en
gemobiliseerd kapitaal van
500 miljard EUR, wat
neerkomt op een externe
multiplicator van 5x.
• Totaal multiplicatoreffect:
15x

Verwachte resultaten
Financiering van verrichtingen
in het kader van twee vensters:
• venster "infrastructuur en
innovatie" (IIW)
• kmo-venster (SMEW)
Gericht op in aanmerking
komende projecten in de
prioriteitsgebieden in de hele
Unie en op
grensoverschrijdende projecten
Financiering kan plaatsvinden in
de vorm van:
• leningen
• garanties/contragaranties
• achtergestelde financiering
• kapitaalmarktinstrumenten
• participatie met eigen
vermogen of quasieigenvermogen
Totaal bedrag: 100 miljard EUR,
wat neerkomt op een interne
multiplicator van 3x.

Bron: ERK, op basis van Verordening (EU) 2015/1017, Verordening (EU) 2017/2396,
programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2020 en COM(2018) 497 final.
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2.45. Het EFSI heeft één algemene doelstelling en één specifieke doelstelling23. De

algemene doelstelling is het ondersteunen van groeibevorderende investeringen in
overeenstemming met de prioriteiten van de Unie, en de specifieke doelstelling is het
verhogen van het volume van de financierings- en investeringsverrichtingen van de
EIB-groep op prioriteitsgebieden.

2.46. Eind 2019 bedroeg de blootstelling van de EU-begroting aan mogelijke

toekomstige betalingen in verband met de EFSI-garantie 21,9 miljard EUR. De
betalingen uit de EU-begroting gaan hoofdzakelijk naar het EFSI-garantiefonds, dat een
liquiditeitsbuffer vormt waaruit de EIB wordt betaald indien op de EU-garantie een
beroep wordt gedaan. De middelen van het fonds worden beheerd door de
Commissie. Eind 2019 was er een bedrag van 6,5 miljard EUR geboekt als betalingen
aan het EU-garantiefonds van het EFSI 24. Op dat moment bedroeg de waarde van het
fonds 6,7 miljard EUR. Er was op dat moment geen significant beroep op de garantie
gedaan 25.

Gepubliceerde informatie over prestaties

2.47. In aanvulling op de gebruikelijke jaarlijkse verslaglegging over prestaties door

middel van het AMPR, de programmaverklaringen en het JAV (zie paragraaf 1.3)
hebben de Commissie en de EIB overeenkomstig de EFSI-verordening 26 de volgende
evaluaties van de prestatie uitgevoerd (zie figuur 2.10). De Commissie heeft ook een
externe evaluatie laten uitvoeren, die in 2016 werd afgerond.

23

Zoals vermeld in de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2020.

24

Op basis van door DG BUDG verstrekte financiële gegevens over het MFK.

25

ERK, Jaarverslag 2018 en 2019, Hoofdstuk 2 “Begrotings- en financieel beheer”.

26

Artikel 18 van Verordening (EU) 2015/1017.
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Figuur 2.10 — Tijdschema voor de belangrijkste evaluaties en bestreken
perioden
MFK
2014-2020

MFK
2007-2013
2008

2010

2012

Bestreken periode

2015

2017

MFK
2021-2027
2019

2022

2024

2026

Publicatie
Evaluatie EFSI van de EIB van 2016
Evaluatie EFSI van de Commissie
van 2016
Evaluatie EFSI van de EIB
van 2018
Onafhankelijke evaluatie voor de
Commissie van 2018

Bron: ERK.

Beoordeling van de prestaties van het EFSI op basis van
gepubliceerde informatie over prestaties

2.48. Figuur 2.11 biedt een overzicht van alle in de programmaverklaringen

opgenomen EFSI-indicatoren. In paragraaf 1.24 bespreken we enkele algemene
beperkingen 27 die van toepassing zijn bij de interpretatie van deze indicatoren. Onze
beoordeling van de vraag of een bepaalde indicator “op schema” ligt, heeft met name
betrekking op de waarschijnlijkheid dat het streefdoel voor deze indicator wordt
bereikt. Bij deze beoordeling wordt geen rekening gehouden met de vraag of en hoe
nauw een bepaalde indicator samenhangt met de acties en doelstellingen van het EFSI,
en evenmin met de vraag of het voor deze indicator vastgestelde streefdoel voldoende
ambitieus is. Daarom is het slechts een eerste stap in de analyse van de prestaties van
het EFSI. Ook de betrouwbaarheid van de onderliggende gegevens hebben we niet
gecontroleerd, maar we gaan hier in hoofdstuk 1 op in (zie de paragrafen 1.13-1.23).

2.49. In de programmaverklaring zijn vijf indicatoren voor het EFSI opgenomen.
Onze conclusie is dat dit resultaat- en outputindicatoren zijn.

27

Zie ook de paragrafen 3.21-3.35 van ons Jaarverslag 2018.
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Figuur 2.11 — Overzicht van alle in de programmaverklaring opgenomen
EFSI-indicatoren
Liggen de indicatoren volgens de gegevens van de Commissie op schema om hun
streefdoelen te behalen?
Input en
output

Impact

Resultaat

ja
nee
onduidelijk

Selectie van EFSI-indicatoren
Indicator
De cumulatieve omvang van
gemobiliseerde investeringen (in miljard
EUR)
Het aantal projecten dat in het kader van
het EFSI-initiatief steun ontvangt

Het cumulatieve aantal landen dat in het
kader van het EFSI financiering ontvangt
van de EIB-groep

Vooruitgang in de richting
van het streefdoel
92 % (2019)


Op
schema?

mijlpaal
84 % (2019)
2020

100 % (2019)

mijlpaal
90 % (2019)

2020

100 % (2019)

mijlpaal
100 % (2019)

2020

100 % (2019)

Het geaggregeerde multiplicatoreffect

mijlpaal
100 % (2019)

2020

Het aandeel EFSI-financiering in het kader
van het IIW waarmee steun wordt verleend
aan projectonderdelen die bijdragen tot
klimaatactie

100 % (2019)

mijlpaal
100 % (2019)


ja

Type
resultaat



output

ja



output

ja


ja

resultaat


ja

output

2020

Liggen de indicatoren op schema om hun
streefdoelen te behalen?
OP SCHEMA

NIET OP SCHEMA

ONDUIDELIJK

Indicatoren met gekwantificeerde
streefdoelen
Indicatoren zonder gekwantificeerde
streefdoelen

NB: Onze analyse is gebaseerd op gegevens van de Commissie die wij niet hebben gecontroleerd.
De bovenstaande illustratie van de vraag of de indicatoren al dan niet “op schema” liggen, heeft
betrekking op onze beoordeling van de waarschijnlijkheid dat een bepaalde indicator het streefdoel zal
halen. Het kan echter zijn dat een indicator geen invloed ondervindt van de acties die in het kader van
het programma worden uitgevoerd, of dat de indicator niet relevant is voor de doelstelling van het
programma — en het streefdoel van de indicator niet ambitieus genoeg is. Bijgevolg betekent het feit
dat een indicator “op schema” ligt om het streefdoel te halen, niet noodzakelijkerwijs dat het
programma zelf op schema ligt om de doelstellingen te halen. Zie ook het aanhangsel (punt 18).
Bron: ERK, op basis van programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.
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2.50. We merken op dat het programma op schema ligt wat betreft het realiseren

van de streefdoelen ervan. Het EFSI heeft als doel voor een aantal gebieden in de
gehele EU investeringen te mobiliseren door financiering te verstrekken voor een
projectportefeuille die een hoger risico heeft dan gebruikelijk is bij projecten die met
standaardverrichtingen van de EIB worden ondersteund. De beschikbare informatie
over prestaties betreft nadere gegevens over de gemobiliseerde investeringen van
goedgekeurde verrichtingen, het aantal goedgekeurde projecten, de
multiplicatoreffecten en de dekking in de lidstaten. Geen van de vijf indicatoren geeft
echter verdere informatie over het risiconiveau of de penetratie van de in de algemene
doelstelling beschreven essentiële gebieden.

2.51. Voor de twee resultaatindicatoren moet worden opgemerkt dat de gegevens

gedeeltelijk gebaseerd zijn op ramingen die in de loop van het programma worden
geactualiseerd. De indicatoren zullen pas definitief worden zodra alle investeringen
zijn gedaan. Daarnaast is in Advies nr. 2/2016 van de ERK opgemerkt dat er bij de
berekening van de indicator voor geaggregeerde multiplicatoreffecten wordt
aangenomen dat er zonder het EFSI geen sprake is van investeringen en werd er
voorgesteld de methodologie voor de berekening ervan te herzien 28. We merken op
dat zowel de methodologie voor de berekening van de EFSI-multiplicator van de EIB als
die van het EIF sindsdien is bijgewerkt om te waarborgen dat uitsluitend incrementele
gemobiliseerde investeringen meetellen voor de EFSI-streefdoelen 29.

2.52. Vanuit monitoringsoogpunt is de waarde van sommige indicatoren nu lager.

Een van de outputindicatoren, het cumulatief aantal landen dat EIB-financiering heeft
ontvangen (ondertekende verrichtingen), werd gerealiseerd in 2016, het tweede jaar
van het programma. Een andere outputindicator telt de projecten waarvoor EFSIondersteuning is ontvangen en werd gerealiseerd in 2018 toen het aantal projecten de
duizend oversteeg.

2.53. Hierbij moet worden opgemerkt dat de voortgang in de richting van de

specifieke doelstelling als zodanig, te weten het verhogen van het volume van de EIBfinanciering voor met name de risicovollere verrichtingen, niet door de indicatoren
wordt gemeten. Terwijl bij de specifieke doelstelling het totaal aan verrichtingen van

28

PB C 465 van 13.12.2016, blz. 1.

29

EIB, "EFSI Multiplier methodology calculation”, update van juli 2018 en EIF, “EFSI Multiplier
calculation methodology”, update van januari 2019.
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de EIB-groep in aanmerking wordt genomen, zijn de indicatoren beperkt tot de EFSIverrichtingen.
De door het EFSI gefinancierde projecten hebben naar schatting een bedrag aan
investeringen gemobiliseerd dat in de buurt ligt van het streefdoel komt, maar deze
zijn niet altijd uitsluitend aan het EFSI toe te schrijven

2.54. Het EFSI ligt op schema wat betreft het realiseren van het streefdoel om

500 miljard EUR aan investeringen te mobiliseren. Eind 2019, een jaar voor de
deadline, had de EIB-groep voor 84,2 miljard EUR aan verrichtingen goedgekeurd en de
gerelateerde investeringen geraamd op 458 miljard EUR, waarmee de groep voorlag
op het streefdoel aangezien 82 % van de looptijd van het programma was
verstreken 30.

2.55. De geschatte totale “gerelateerde investeringen” impliceren een extern

“multiplicatoreffect” dat groter is dan de verwachte 5x, wat wijst op een algemene
multiplicator van de beoogde 15x (zie paragraaf 2.44). In ons speciaal verslag over het
EFSI uit 2019 kwamen we tot de conclusie 31 dat het EFSI doeltreffend was geweest in
het werven van kapitaal om aanzienlijke aanvullende investeringen te ondersteunen,
maar dat in bepaalde gevallen de mate waarin de EFSI-steun daadwerkelijk had geleid
tot aanvullende investeringen in de reële economie te rooskleurig was voorgesteld. In
de evaluatie van het EFSI en ons speciaal verslag wordt eveneens benadrukt dat de
volledige omvang van de financiering niet aan het EFSI alleen kan worden
toegeschreven.
Het EFSI heeft kapitaal verstrekt in gevallen waarin de markt dit niet zou hebben
gedaan, maar de markt had desalniettemin in bepaalde EFSI-investeringen kunnen
voorzien

2.56. Hoewel het door de EIB jaarlijks uitgeleende bedrag afnam in 2015-2017, wat

samenviel met het “EFSI-tijdvak”, moet worden opgemerkt dat het uitgeleende bedrag
hoger is dan in de twee voorgaande driejarige tijdvakken (2009-2011 en 2012-2014),
waarin de EIB-groep extra bijdragen ontving in verband met het aanpakken van de
financiële en overheidsschuldencrisis. Vergeleken met het jaarlijks uitgeleende bedrag
voorafgaand aan die crisis is het gemiddelde in het “EFSI-tijdvak” aanzienlijk hoger,
30

"2019 EFSI report, From the European Investment Bank to the European Parliament and the
Council on 2019 EIB Group Financing and Investment Operations under EFSI", blz. 35.

31

ERK, Speciaal verslag nr. 03/2019: “Europees Fonds voor strategische investeringen: er zijn
maatregelen nodig om het EFSI echt een succes te maken", paragraaf 81.
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waardoor de specifieke doelstelling van het verhogen van het volume van de
financieringsverrichtingen wordt gerealiseerd.

2.57. Daarnaast bestaat, volgens het EFSI-verslag van de EIB over 201932, het

merendeel van de EFSI-verrichtingen uit de zogenoemde “speciale activiteiten”, die
per definitie een hoger risico inhouden dan gewone EIB-verrichtingen. De omvang van
dergelijke nieuwe activiteiten die in 2019 werden ondertekend was 15 miljard EUR,
ongeveer 25 % van het totale door de EIB uitgeleende bedrag voor dat jaar, terwijl dit
vóór het EFSI op een niveau van minder dan 10 % lag.

2.58. In de onafhankelijke evaluatie voor de Commissie werd opgemerkt dat er

sinds de lancering van het EFSI een reeks nieuwe, risicovollere producten was
geïntroduceerd, bijvoorbeeld eigenvermogens- en risicodelingsinstrumenten bij
financieel intermediairs in het kader van het venster “infrastructuur en innovatie”.
Daarnaast zijn bestaande producten aangepast en afgestemd op nieuwe soorten
tegenpartijen en begunstigden 33.

2.59. In het kader van de aanvankelijke EFSI-verordening werden “speciale

activiteiten” per definitie geacht additionaliteit te bieden (zie paragraaf 2.40). Uit een
enquête uit 2018 blijkt dat met 98 % van de schuldverrichtingen en 99 % van de
eigenvermogensverrichtingen marktfalen werd aangepakt. In verslagen wordt echter
aangetoond dat de markt toch in een deel van die investeringen had kunnen voorzien,
zij het tegen minder gunstige voorwaarden 34. Uit de enquête blijkt dat 67 % van de
IIW-verrichtingen en 76 % van de SMEW-verrichtingen zonder het EFSI niet zouden
hebben plaatsgevonden.

2.60. In de evaluatie werd tevens geconcludeerd dat belanghebbenden van

mening zijn dat financiële instrumenten op EU-niveau een aanvulling vormen op
nationale middelen wanneer uitsluitend met nationale middelen financieringskloven
niet kunnen worden gedicht. Een ander belangrijk aspect is het “signaaleffect” van de
deelname van de EIB/het EIF, die met name bevorderlijk was voor het aantrekken van
32

"2019 EFSI report, From the European Investment Bank to the European Parliament and the
Council on 2019 EIB Group Financing and Investment Operations under EFSI", blz. 35.

33

ICF in samenwerking met externe partners, "Independent Evaluation of the EFSI
Regulation", eindverslag, juni 2018, blz. 55.

34

EIB, Evaluation of the European Fund for Strategic Investments, juni 2018, blz. 46; ICF in
samenwerking met externe partners, “Independent Evaluation of the EFSI Regulation”,
eindverslag, juni 2018, blz. 90.
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financiering bij hogere risico's. In veel gevallen is de EU-steun cruciaal geweest om
financieel intermediairs te overtuigen van start te gaan met projecten met een hoger
risico 35.

2.61. De projecten met een hoger risico zijn in overeenstemming met het doel van

de verordening en zijn bedoeld om de additionaliteit van het programma te
waarborgen. Deze koppeling is gehandhaafd, maar in het EFSI 2.0 zijn de criteria voor
additionaliteit versterkt 36. Het element “speciale activiteit” (of hoger risico) wordt nu
als een belangrijke indicatie van additionaliteit beschouwd maar een verdere
motivering is vereist voordat wordt geacht dat het betreffende project in aanmerking
komt.
Het ESFI heeft gewerkt als een versterking voor bepaalde EU-programma's maar
vertoonde ook een tijdelijke overlapping met andere programma's

2.62. Het EFSI heeft bepaalde andere EU-programma’s versterkt. Dit was met

name het geval bij het kmo-venster, waar het EFSI de kmo-garantiefaciliteiten COSME
en InnovFin kon versterken dankzij een pijplijn aan projecten en de beschikbare
ervaring van de EIF-medewerkers. Het EFSI bood tijdelijk kapitaal om tegemoet te
komen aan een grote vraag van financieel intermediairs die de jaarlijkse
begrotingsmiddelen te boven ging. Daardoor bleef het momentum bewaard en werd
een “stop and go” voorkomen terwijl werd gewacht tot er nieuwe middelen ter
beschikking werden gesteld. Het kmo-venster van het EFSI zorgde vervolgens ook voor
een verbeterde penetratie door de beschikbare middelen aan te vullen en hierdoor
konden nieuwe instrumenten worden gelanceerd.

2.63. Er bestonden overlappingen in andere programma’s. In het kader van het

IIW-venster nam de vraag naar programma's zoals CEF en InnovFin aanvankelijk af,
aangezien het EFSI tot op zekere hoogte betrekking had op vergelijkbare
beleidsterreinen. Het probleem werd snel opgelost door de aandachtspunten van deze
35

ICF in samenwerking met externe partners, "Independent Evaluation of the EFSI
Regulation", eindverslag, juni 2018, blz. 100.

36

Artikel 5, lid 1, en artikel 7, lid 12, van Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees
Parlement en de Raad van 25 juni 2015 betreffende het Europees Fonds voor strategische
investeringen, de Europese investeringsadvieshub en het Europese
investeringsprojectenportaal en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en
(EU) nr. 1316/2013 — het Europees Fonds voor strategische investeringen, zoals gewijzigd
bij Verordening (EU) 2017/2396 van het Europees Parlement en de Raad van 13 december
2017.
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programma's te verleggen naar specifiekere segmenten met behoeften aan
(risico)financiering en zo overlapping met het EFSI te voorkomen, bijvoorbeeld
geografische locaties buiten de EU of projecten op het gebied van schoner vervoer,
energie-efficiëntie en digitale technische innovatie. In ons speciaal verslag over het
EFSI werd een grotere complementariteit tussen de financiële instrumenten van de EU
en de begrotingsgaranties van de EU aangemoedigd 37.
De Commissie heeft bij het beheer van het garantiefonds de beginselen van goed
financieel beheer toegepast

2.64. Het merendeel van de portefeuille wordt belegd in liquide effecten en het

profiel van de portefeuille is wat looptijd, kredietrisico en liquiditeit betreft
gekalibreerd in overeenstemming met de verwachte kasstromen die voortvloeien uit
de EFSI-verrichtingen onder de EU-garantie (bijv. verwachtingen in verband met het
beroep dat op de garantie zal worden gedaan, ontvangsten). In een zeer moeilijke
marktomgeving, gekenmerkt door over het algemeen negatieve of historisch lage
rendementen in combinatie met significante marktvolatiliteit en onzekerheden, heeft
het fonds in 2019 een (absolute) jaarprestatie van 1,239 % neergezet. Dit rendement
ligt in de lijn van de jaarlijkse prestaties van de EFSI-benchmark (2,302 %) 38.
Voortdurende inspanningen om de geografische spreiding van het EFSI te verbeteren

2.65. Zorgen over de geografische spreiding zijn zowel in onafhankelijke evaluaties

als in ons speciaal verslag naar voren gebracht. Eind 2019 kwam 80 % van de
ondertekende verrichtingen bij de EU-15 terecht, terwijl de EU-13 slechts 10 %
ontving. De overige middelen waren bestemd voor de categorie “overig”, in het
bijzonder voor projecten van meerdere landen. Deze kwestie komt ook aan de orde in
ons Jaarverslag 2019 39.

37

ERK, Speciaal verslag nr. 03/2019: “Europees Fonds voor strategische investeringen: er zijn
maatregelen nodig om het EFSI echt een succes te maken", aanbeveling 2.

38

COM(2020) 385 final, blz. 6.

39

Jaarverslag betreffende het begrotingsjaar 2019 — Hoofdstuk 2 “Begrotings- en financieel
beheer”, paragraaf 2.41.
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2.66. Het EFSI werkt vraaggestuurd en op basis van een bottom-upbenadering: er

wordt gereageerd op aanvragen van initiatiefnemers van projecten. Bovendien, zoals
opgemerkt in verschillende verslagen en evaluaties 40, is het aandeel van de EU-13 in
het totale door het EFSI verstrekte leenbedrag groter dan hun economisch gewicht in
de Unie gemeten naar bbp en bruto-investeringen in vaste activa. Tot slot hebben de
lidstaten die zijn aangemerkt als de meest hulpbehoevende, een groter deel van de
investeringen ontvangen dan de “kernlanden” 41.

2.67. In reactie op ons speciaal verslag over het EFSI42 zijn de Commissie en de EIB

een onderzoek gestart 43 waarin werd vastgesteld dat er in de EU-13 een kloof bestaat
tussen de behoeften aan langetermijninvesteringen en de vraag naar investeringen, en
dus het gebruik van het EFSI, vanwege verschillende (structurele) factoren. De EIBgroep en de Commissie hebben op de EU-13 gerichte bewustmakingsacties uitgevoerd
en initiatieven op het gebied van capaciteitsopbouw en ondersteunend advies
gelanceerd 44. De geografische spreiding wordt ook genoemd in de
programmaverklaring voor 2021, waarbij wordt aangegeven dat er tot het eind van
2020 een reeks maatregelen zal worden uitgevoerd om deze situatie te verbeteren.

Conclusies

2.68. We concluderen dat het programma op schema ligt wat betreft het

realiseren van zijn streefdoelen, en met name het streefdoel om 500 miljard EUR aan
investeringen te mobiliseren. Huidige ramingen geven aan dat het multiplicatoreffect
van 15x zal worden gerealiseerd. Bij eerdere controles en evaluaties is echter gemeld
dat het EFSI in een aantal gevallen projecten heeft gesteund die ook uit andere
bronnen gefinancierd hadden kunnen worden, zij het tegen andere
financieringsvoorwaarden, en dat in sommige gevallen de berekeningen voor
multiplicatoreffecten te rooskleurig zijn voorgesteld. De Commissie en de EIB hebben
40

EIB, Evaluation of the European Fund for Strategic Investments, juni 2018, blz. 46; ICF in
samenwerking met externe partners, “Independent Evaluation of the EFSI Regulation”,
eindverslag, juni 2018, blz. 90.

41

EIB, Evaluation of the European Fund for Strategic Investments, juni 2018.

42

ERK, Speciaal verslag nr. 03/2019: “Europees Fonds voor strategische investeringen: er zijn
maatregelen nodig om het EFSI echt een succes te maken", aanbeveling 5.

43

Zie bijvoorbeeld de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.

44

Bestuur van het EFSI (SB/32/2019), Response to ECA Audit Recommendation 5:Improving
the geographical spread of EFSI supported investments, 18 juli 2019.
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dit erkend en hebben actie ondernomen om de situatie te corrigeren en te verbeteren
(zie de paragrafen 2.54-2.59).

2.69. We hebben opgemerkt dat de strekking van de specifieke doelstelling dat de

totale omvang van EIB-investeringen moet toenemen, niet volledig tot uiting komt in
de indicatoren en ook dat belangrijke aspecten zoals het risiconiveau en de penetratie
van essentiële gebieden niet worden bestreken (zie de paragrafen 2.50-2.53).

2.70. De kwestie van de geografische spreiding tussen de EU-15 en de EU-13 is

opgemerkt, maar in relatieve zin overstijgt de steun in de EU-13 het economisch
gewicht van deze landen in de Unie en was de financiering in belangrijke mate gericht
op de lidstaten die harder door de crisis waren getroffen (zie de paragrafen 2.65-2.67).

2.71. Bij het beheer van het programma is de flexibiliteit getoond om het

programma in de loop der tijd aan te passen en te verbeteren. Naarmate de financiële
blootstelling toenam, is er een steeds grotere liquiditeitsbuffer opgebouwd. Daardoor
is er ruimte om te reageren als er een beroep op de garantie wordt gedaan, zonder dat
dit gevolgen heeft voor de EU-begroting. In de tussentijd zijn deze middelen prudent
beheerd (zie paragraaf 2.64).
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Bijlagen
Bijlage 2.1 – Doelstellingen van Horizon 2020 en het EFSI
Horizon 2020
ALGEMENE DOELSTELLINGEN
NUMMER
VOLLEDIGE TEKST VAN DE
VAN DE
DOELSTELLING
DOELSTELLING

AD1

Een samenleving en een
economie opbouwen die
berusten op kennis en
innovatie in de gehele Unie en
tegelijkertijd een bijdrage tot
duurzame ontwikkeling
leveren

IN DIT HOOFDSTUK
GEBRUIKTE VERKORTE
VERSIE

ONDERDEEL
VAN ONZE
STEEKPROEF?

-

Ja

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
NUMMER
VOLLEDIGE TEKST VAN DE
VAN DE
DOELSTELLING
DOELSTELLING

IN DIT HOOFDSTUK
GEBRUIKTE VERKORTE
VERSIE

ONDERDEEL
VAN ONZE
STEEKPROEF?

SD1

Excellente wetenschap—
Europese Onderzoeksraad
(ERC) — versterken van
grensverleggend onderzoek

Europese Onderzoeksraad
(ERC)

Ja

SD2

Excellente wetenschap —
Technologieën van de
toekomst en opkomende
technologieën — versterking
van het onderzoek naar
technologieën van de
toekomst en opkomende
technologieën

Technologieën van de
toekomst en opkomende
technologieën

Nee

SD3

Excellente wetenschap—
Marie Skłodowska-Curie-acties
— versterken van
vaardigheden, opleiding en
loopbaanontwikkeling

Marie Skłodowska-Curieacties

Ja
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SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
NUMMER
VOLLEDIGE TEKST VAN DE
VAN DE
DOELSTELLING
DOELSTELLING

IN DIT HOOFDSTUK
GEBRUIKTE VERKORTE
VERSIE

ONDERDEEL
VAN ONZE
STEEKPROEF?

SD4

Excellente wetenschap —
onderzoeksinfrastructuren —
versterken van Europese
onderzoeksinfrastructuren,
waaronder e-infrastructuren

Onderzoeksinfrastructuren Nee

SD5

Industrieel leiderschap — het
industriële leiderschap van
Europa versterken door het
bevorderen van onderzoek,
technologische ontwikkeling,
demonstratie en innovatie in
een aantal ontsluitende en
industriële technologieën
(informatie- en
communicatietechnologieën;
nanotechnologieën;
geavanceerde materialen;
biotechnologie; geavanceerde
fabricage en verwerking;
ruimtevaart)

Leiderschap op het gebied
van ontsluitende en
industriële technologieën

Ja

SD6

Industrieel leiderschap —
verbeteren van de toegang tot
risicokapitaal voor
investeringen in onderzoek en
innovatie

Toegang tot risicokapitaal

Nee

SD7

Industrieel leiderschap —
stimuleren van innovatie bij
kmo's

Innovatie bij kmo's

Ja

SD8

Maatschappelijke uitdagingen
— de gezondheid en het
welbevinden van iedereen,
gedurende het hele leven,
verbeteren

Gezondheid,
demografische
veranderingen en welzijn

Ja
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SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
NUMMER
VOLLEDIGE TEKST VAN DE
VAN DE
DOELSTELLING
DOELSTELLING

IN DIT HOOFDSTUK
GEBRUIKTE VERKORTE
VERSIE

ONDERDEEL
VAN ONZE
STEEKPROEF?

SD9

Maatschappelijke uitdagingen
— een toereikende voorziening
van veilige, gezonde en
kwalitatief hoogwaardige
voeding en andere producten
van biologische oorsprong
garanderen door productieve,
duurzame en hulpbronzuinige
primaire productiesystemen te
ontwikkelen, daaraan
gerelateerde
ecosysteemdiensten te
bevorderen en in te zetten op
het herstel van de
biodiversiteit, in combinatie
met concurrerende en
koolstofarme ketens voor
toevoer, verwerking en
commercialisering

Voedselzekerheid,
duurzame landbouw,
marien en maritiem
onderzoek en de bioeconomie

Nee

SD10

Maatschappelijke uitdagingen:
de overstap maken naar een
betrouwbaar, betaalbaar,
algemeen aanvaard, duurzaam
en concurrerend
energiesysteem dat op het
verminderen van de
afhankelijkheid van fossiele
brandstoffen gericht is, in het
licht van een toenemende
schaarste van hulpbronnen,
groeiende energiebehoeften
en de klimaatverandering

Veilige, schone en
efficiënte energie

Ja
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SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
NUMMER
VOLLEDIGE TEKST VAN DE
VAN DE
DOELSTELLING
DOELSTELLING

IN DIT HOOFDSTUK
GEBRUIKTE VERKORTE
VERSIE

ONDERDEEL
VAN ONZE
STEEKPROEF?

Slim, groen en
geïntegreerd vervoer

Nee

SD11

Maatschappelijke uitdagingen
— een Europees
vervoerssysteem tot stand
brengen dat grondstofzuinig,
klimaat- en milieuvriendelijk,
veilig en naadloos functioneert
ten behoeve van alle burgers,
de economie en de
maatschappij

SD12

Maatschappelijke uitdagingen
— tot stand brengen van een
grondstof- en waterzuinige en
klimaatveranderingsbestendige
economie en samenleving, de
bescherming en het duurzaam
beheer van natuurlijke
hulpbronnen en ecosystemen
Klimaatactie, efficiënt
en een duurzame
gebruik van hulpbronnen
grondstoffenvoorziening en
en grondstoffen
duurzaam grondstoffengebruik
om tegemoet te komen aan de
behoeften van een
toenemende wereldbevolking
binnen de duurzame grenzen
van de natuurlijke
hulpbronnen en ecosystemen
van de planeet

Nee

SD13

Maatschappelijke uitdagingen
— een beter besef van Europa
bijbrengen, oplossingen bieden
en steun verlenen aan
inclusieve, innovatieve en
reflexieve Europese
samenlevingen in een context
van transformaties zonder
weerga en een wereldwijd
toenemende onderlinge
afhankelijkheid

Nee

Europa in een
veranderende wereld:
inclusieve, innovatieve en
reflexieve samenlevingen
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SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
NUMMER
VOLLEDIGE TEKST VAN DE
VAN DE
DOELSTELLING
DOELSTELLING

IN DIT HOOFDSTUK
GEBRUIKTE VERKORTE
VERSIE

ONDERDEEL
VAN ONZE
STEEKPROEF?

SD14

Maatschappelijke uitdagingen
— veilige Europese
samenlevingen bevorderen in
een context van ongekende
transformaties en wereldwijd
toenemende onderlinge
afhankelijkheden en dreigingen
en de Europese cultuur van
vrijheid en recht daarbij
steviger verankeren

Een veilige samenleving —
de vrijheid en veiligheid
van Europa en haar
burgers beschermen

Nee

SD15

Excellentie verspreiden en
deelname verbreden — het
potentieel van het in Europa
aanwezige talent ten volle
benutten en ervoor zorgen dat
de voordelen van een door
innovatie aangestuurde
economie geoptimaliseerd
worden en breed verdeeld
worden over de hele Unie
overeenkomstig het beginsel
van topkwaliteit

Deelname verbreden

Nee

SD16

Wetenschap met en voor de
samenleving — effectieve
samenwerking tussen de
wetenschap en de samenleving
tot stand brengen, nieuw
talent voor wetenschappelijke
beroepen rekruteren en
excellente wetenschap aan
maatschappelijk bewustzijn en
maatschappelijke
verantwoordelijkheid koppelen

Wetenschap met en voor
de samenleving

Nee
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SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
NUMMER
VOLLEDIGE TEKST VAN DE
VAN DE
DOELSTELLING
DOELSTELLING

IN DIT HOOFDSTUK
GEBRUIKTE VERKORTE
VERSIE

ONDERDEEL
VAN ONZE
STEEKPROEF?

SD17

Niet-nucleaire eigen acties van
het Gemeenschappelijk
Centrum voor Onderzoek (JRC)
— klantgestuurde
wetenschappelijke en
technische ondersteuning van
het beleid van de Unie bieden
en tegelijkertijd flexibel
inspelen op nieuwe
beleidsbehoeften

Gemeenschappelijk
Centrum voor onderzoek

Nee

SD18

Het Europees Instituut voor
innovatie en technologie — de
integratie van de
kennisdriehoek hoger
onderwijs, onderzoek en
innovatie bevorderen om zo de
innovatiecapaciteit van de EU
te versterken en
maatschappelijke uitdagingen
het hoofd te kunnen bieden

Europees Instituut voor
innovatie en technologie

Nee

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.
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EFSI
ALGEMENE DOELSTELLINGEN
NUMMER
VOLLEDIGE TEKST VAN DE
VAN DE
DOELSTELLING
DOELSTELLING

AD1

Ondersteunen van
groeibevorderende
investeringen in
overeenstemming met de
prioriteiten van de Unie, met
name op de volgende
terreinen: a) onderzoek,
ontwikkeling en innovatie; b)
ontwikkeling van de
energiesector
overeenkomstig de
prioriteiten van de energieunie; c) ontwikkeling van
vervoersinfrastructuur,
vervoermaterieel en
innovatieve technologieën
voor vervoer; d) financiële
steun via het EIF en de EIB
aan entiteiten met maximaal
3 000 werknemers, met
bijzondere aandacht voor
kmo's en kleine midcapondernemingen; e)
ontwikkeling en toepassing
van informatie- en
communicatietechnologieën;
f) milieu en
hulpbronnenefficiëntie; g)
menselijk kapitaal, cultuur
en gezondheid; h) landbouw,
visserij, aquacultuur en i)
voor minder ontwikkelde
regio's en overgangsregio's,
overige sectoren en diensten
die in aanmerking komen
voor EIB-steun.

IN DIT HOOFDSTUK
GEBRUIKTE
VERKORTE VERSIE

ONDERDEEL
VAN ONZE
STEEKPROEF?

Ondersteunen van
groeibevorderende
investeringen in
overeenstemming
Ja
met de prioriteiten
van de Unie op
prioriteitsgebieden.
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SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
IN DIT
HOOFDSTUK
GEBRUIKTE
VERKORTE
VERSIE

ONDERDEEL
VAN ONZE
STEEKPROEF?

SD1

Verhogen van het volume van
de financierings- en
investeringsverrichtingen van
de Europese Investeringsbank
(EIB) op prioriteitsgebieden

Verhoging van
het volume van
de EIBverrichtingen

Ja

SD2

Vergroten van de omvang
van de financiering van het
Europees Investeringsfonds
(EIF) ten behoeve van kleine
en middelgrote
ondernemingen

(Deze
doelstelling is
samengevoegd
met SD1 en
achterhaald)

Nee

SD3

Bieden van ondersteunend
advies voor het identificeren,
voorbereiden en ontwikkelen
van investeringsprojecten
aan publieke en private
wederpartijen via de
Europese
investeringsadvieshub en niet
noodzakelijkerwijs gekoppeld
aan EFSI-verrichtingen.

Bieden van
ondersteunend
advies

Nee

SD4

Opzetten van een publiek
beschikbaar webportaal waar
in de EU gevestigde
initiatiefnemers van
projecten de kans krijgen de
zichtbaarheid van hun
projecten voor potentiële
internationale investeerders
te vergroten

Opzetten van
een webportaal

Nee

NUMMER
VOLLEDIGE TEKST VAN DE
VAN DE
DOELSTELLING
DOELSTELLING

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.
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Inleiding
3.1. De bestedingen in het kader van MFK-rubriek 1b zijn erop gericht om het

verschil in ontwikkelingsniveau tussen de verschillende lidstaten en regio’s van de EU
terug te dringen en het concurrentievermogen van alle regio’s te versterken. De totale
geplande uitgaven in het kader van deze subrubriek voor de periode 2014-2020
bedragen 371,4 miljard EUR (in lopende prijzen), wat neerkomt op 34 % van het gehele
MFK. Zoals uit figuur 3.1 blijkt, bedroegen de betalingen eind 2019 139,7 miljard EUR.

Figuur 3.1 — Economische, sociale en territoriale cohesie: betalingen in
2014-2019 voor lopende MFK-vastleggingen, als aandeel van de MFKbetalingen in het kader van alle rubrieken en uitsplitsing
Cohesie
139,7
(22,0 %)

(miljard EUR)

EFRO
71,3 (51,1 %)

635,9
miljard
EUR

Cohesiefonds
29,2 (20,9 %)
ESF
37,6 (26,9 %)
FEAD
1,5 (1,1 %)

NB: Door afronding is het mogelijk dat de afzonderlijke cijfers bij elkaar opgeteld niet overeenkomen
met de totalen.
Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie.
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Reikwijdte en aanpak
3.2. In de appendix wordt de methode beschreven die is gebruikt om dit hoofdstuk

voor te bereiden.

3.3. Van de vier programma's in het kader van economische, sociale en territoriale
cohesie hebben wij er twee geselecteerd: het Europees Fonds voor regionale
ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds (CF), die 72 % van de betalingen uit hoofde
van deze MFK-rubriek vertegenwoordigen (zie figuur 3.1).

3.4. Bijlage 3.1 geeft een overzicht van alle doelstellingen van het EFRO en het CF

en belicht de doelstellingen die wij hebben geselecteerd voor beoordeling in dit
hoofdstuk. Over het geheel genomen hebben wij één specifieke doelstelling van het
EFRO en drie gemeenschappelijke doelstellingen van het EFRO en het CF geselecteerd.

3.5. Dit hoofdstuk is grotendeels gebaseerd op een beoordeling van informatie van
de Commissie, aangevuld met bevindingen uit onze eigen controleverslagen en
analyses, indien beschikbaar. In de hele tekst verwijzen we naar onze bronnen.

3.6. In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de prestaties van het EFRO en het CF tijdens

deze MFK-periode tot eind 2019. Gezien de lange uitvoeringsperiode en de meerjarige
aard van cohesieprogramma's hebben we gebruikgemaakt van relevante gegevens uit
eerdere jaren, zoals evaluaties van de Commissie en onze eigen controleverslagen en
analyses.
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Het EFRO en het CF
Doel en werking van het EFRO en het CF

3.7. In dit hoofdstuk gaan we in op de prestaties van twee belangrijke Europese

structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen): het EFRO en het CF. Het EFRO en het
CF ondersteunen het EU-beleid inzake economische, sociale en territoriale cohesie
(EU-cohesiebeleid), dat tot doel heeft de economische en sociale samenhang binnen
de EU te versterken door de verschillen in ontwikkelingsniveau tussen de verschillende
regio's te verkleinen. Figuur 3.2 biedt een overzicht van de belangrijkste elementen
van het EFRO en het CF.

3.8. Het EFRO bestrijkt alle lidstaten en is gericht op verschillende belangrijke

prioritaire gebieden, zoals innovatie en onderzoek, steun voor kleine en middelgrote
ondernemingen (kmo's) en de koolstofarme economie. In 2019 heeft de Commissie
31,1 miljard EUR uit de EFRO-begroting toegewezen. Het CF verleent steun aan
lidstaten 1 met een bruto nationaal inkomen (bni) per inwoner van minder dan 90 %
van het EU-gemiddelde. Het CF financiert hoofdzakelijk projecten met betrekking tot
de trans-Europese vervoersnetwerken en het milieu. De begrotingstoewijzing voor
2019 bedroeg 11,5 miljard EUR.

3.9. Deze twee fondsen staan onder gedeeld beheer van de Commissie en de

lidstaten. Zowel het EFRO als het CF worden uitgevoerd via operationele programma's
(OP's) die worden opgesteld door de lidstaten en worden goedgekeurd door de
Commissie.

1

Bulgarije, Cyprus, Estland, Griekenland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Polen,
Portugal, Roemenië, Tsjechië, Slovenië en Slowakije. Spanje kwam alleen in de
programmeringsperiode 2007-2013 in aanmerking voor overgangssteun uit het CF.
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3.10. Het cohesiebeleid van de EU heeft elf thematische doelstellingen. Dit

hoofdstuk is toegespitst op vier thematische doelstellingen (zie paragraaf 3.4); de
eerste drie hebben betrekking op beide fondsen, de laatste alleen op het EFRO:
o

ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie;

o

behoud en bescherming van het milieu en bevordering van een efficiënt gebruik
van hulpbronnen;

o

bevordering van duurzaam vervoer en verbetering van netwerkinfrastructuren;

o

vergroting van de concurrentiekracht van kmo's.
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Figuur 3.2 — Overzicht van het EFRO en het CF
Behoeften

Context en externe factoren

EFRO: Verkleinen van de verschillen in
ontwikkelingsniveau tussen de
verschillende regio's en van de
achterstand van de minst begunstigde
regio's

Context op EU-niveau
• EU-strategie (bijv. Europa 2020)
• Europese economische
governance (bijv. landspecifieke
aanbevelingen in het kader van
het Europees Semester)
• EU-beleid (bijv. inzake klimaat,
energie, toetreding en
nabuurschap, enz.)
• Beleidscoherentie met andere EUinstrumenten (bijv. EFSI, CEF)
• Vereenvoudiging van de steun en
flexibiliteit om tegemoet te komen
aan nieuwe behoeften

CF: Verminderen van de economische
en sociale verschillen en bevorderen
van een duurzame ontwikkeling op
het gebied van milieu en transEuropese netwerken op het gebied
van vervoer

Doelstellingen
Algemene doelstelling van het
EFRO/CF: Verkleinen van de verschillen
in ontwikkelingsniveau tussen de
verschillende regio's, met name de
achtergestelde regio's, en bijdragen tot
het behalen van de Europa 2020doelstellingen
De specifieke doelstellingen (SD's) die
aan de orde komen in dit hoofdstuk,
zijn:
• SD 3: Vergroting van de
concurrentiekracht van kmo's
• SD 4: Ondersteuning van de
overgang naar een koolstofarme
economie in alle bedrijfstakken*
• SD 6: Behoud en bescherming van
het milieu en bevordering van een
efficiënt gebruik van hulpbronnen*
• SD 7: Bevordering van duurzaam
vervoer en opheffing van
knelpunten in centrale
netwerkinfrastructuren*
* Van toepassing op zowel het EFRO als het CF

Voor 2014-2020 begrote EUmiddelen:
EFRO: 199,1 miljard EUR
CF: 62,2 miljard EUR
Voor 2014-2020 begrote EU-middelen
voor:
• SD 3: 37,1 miljard EUR
• SD 4: 38,7 miljard EUR
• SD 6: 34,7 miljard EUR
• SD 7: 56,7 miljard EUR
Het cofinancieringspercentage voor
het EFRO en het CF ligt tussen 50 % en
85 %.
Bron: Opendataplatform voor cohesie

Bron: ERK.

Voorbeelden
•

SD 3: Verhoging van de
arbeidsparticipatie

•

SD 4: Vermindering van de
broeikasgasemissies

•

SD 6: Vermindering van de kans
op en de gevolgen van
overstromingen en bosbranden

•

SD 7: Verkorting van de
reistijden, verhoging van de
veiligheid en de kwaliteit van
reizen

Context op lidstaatniveau
• Economische en politieke situatie
• Regionale verschillen
• Interregionale samenwerking
• Prioriteiten en strategieën van de
lidstaten
• Bestuurlijke capaciteit
• Deelname van burgers aan de
beleidsvorming
Andere externe factoren
• Mondiale financiële, economische
en gezondheidsomstandigheden
• Globalisering
• Doelstellingen inzake duurzame
ontwikkeling

Verwachte input/output
Voorbeelden
•

SD 3: Particuliere investeringen
voor gelijke delen als
overheidssteun voor
ondernemingen

•

SD 4: Huishoudens en openbare
gebouwen met een verbeterde
energieverbruikclassificatie

•

SD 6: Extra aantal inwoners dat
profiteert van verbeterde
afvalwaterbehandeling

•

SD 7: Nieuwe / opnieuw
aangelegde / verbeterde
spoorwegverbindingen

Processen
Beheermethode
Gedeeld beheer
Actoren
Commissie (DG REGIO),
beheersautoriteit,
certificeringsautoriteit,
controleautoriteit, toezichtcomité.
Activiteiten

Input

Verwachte uitkomsten

Voorbeelden
•

SD 3: Steun aan ondernemingen in
de vorm van subsidies of
adviesdiensten

•

SD 4: Investeringen in
hernieuwbare energiebronnen
(windmolenparken en installatie
van fotovoltaïsche panelen voor
huishoudens)

•

SD 6: Investeringen in
afvalverwerkingsinstallaties

•

SD 7: Investeringen in TEN-Tvervoersprojecten
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Gepubliceerde informatie over prestaties

3.11. Naast de jaarlijkse verslaglegging over de prestaties via het jaarlijks beheers-

en prestatieverslag (Annual Management and Performance Report — AMPR), de
programmaverklaringen en de jaarlijkse activiteitenverslagen (JAV's) (zie paragraaf 1.3)
publiceert de Commissie om de drie jaar een “cohesieverslag” over de vooruitgang die
is geboekt bij de verwezenlijking van de beleidsdoelstelling van economische, sociale
en territoriale cohesie 2. In overeenstemming met de verordening houdende
gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening) publiceert de Commissie ook
afwisseld jaarlijkse samenvattende verslagen, die gebaseerd zijn op de jaarlijkse
uitvoeringsverslagen van de lidstaten, en strategische verslagen (die laatste werden
uitgebracht in 2017 en 2019).

3.12. Om de prestaties op het niveau van de OP's consistent te meten, voorziet de

wetgeving in financiële, output- en resultaatindicatoren 3. De Commissie rapporteert
over 72 indicatoren in haar jaarlijkse programmaverklaringen. Zij brengt ook verslag uit
over de gemeenschappelijke indicatoren voor de OP's in een opendataplatform (een
openbare databank waarin voortdurend informatie over de financiën en
verwezenlijkingen met betrekking tot de ESI-fondsen 2014-2020 wordt
samengevoegd). Daarnaast hebben de lidstaten hun eigen OP-specifieke indicatoren
vastgesteld, die door hun aard niet kunnen worden samengevoegd voor de hele EU.
Voor de programmeringsperiode 2014-2020 verwijzen de OP's van het EFRO en het CF
naar ongeveer 13 000 specifieke indicatoren voor monitoringdoeleinden, gelijk
verdeeld over gemeenschappelijke en programmaspecifieke indicatoren.

3.13. De informatie uit deze indicatoren wordt aangevuld met de resultaten van

een aantal evaluaties en studies waarin de resultaten van de periode 2007-2013 en de
eerste fasen van de programmering en uitvoering van de cohesiebeleidsprogramma's
voor de periode 2014-2020 worden geanalyseerd. Ex-postevaluaties zijn bedoeld om
de Commissie in staat te stellen rekening te houden met de geleerde lessen bij de
planning van toekomstige programma's. Figuur 3.3 toont echter aan dat de timing van
deze evaluaties betekent dat de geleerde lessen te laat komen om nog impact te
2

Het meest recente is het zevende verslag van de Europese Commissie over de
economische, sociale en territoriale cohesie, 2017.

3

In artikel 27 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320) is
bepaald dat er drie soorten indicatoren zijn: a) financiële indicatoren betreffende de
toegewezen uitgaven; b) outputindicatoren betreffende de gesteunde concrete acties; en c)
resultaatindicatoren betreffende de betreffende prioriteit.
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hebben op de huidige of volgende programmeringsperioden. De resultaten van de expostevaluaties voor 2014-2020 zullen bijvoorbeeld naar verwachting eind 2025
beschikbaar zijn, zoals is vereist op grond van de GB-verordening. Tegen die tijd
bevindt de programmeringsperiode 2021-2027 zich in het vijfde jaar en zal de
Commissie waarschijnlijk ver gevorderd zijn met de voorbereiding van haar
wetgevingsvoorstellen voor de periode na 2027 4.

Figuur 3.3 — Timing en dekking van de belangrijkste evaluaties
MFK
2014 - 2020

MFK
2007 - 2013
2008

2010

2012

Gedekte periode

2015

2017

MFK
2021 - 2027
2019

2022

2024

2026

Publicatie
Ex-postevaluatie (14 werkpakketten)
Ex-postevaluatie van grote
vervoersprojecten
Lopende evaluaties van OP’s

Bron: ERK.

3.14. Voor de periode 2007-2013 werd een ex-postevaluatie van het EFRO/CF

uitgevoerd 5. Hoewel de evaluatie was bedoeld om na te gaan wat de algemene impact
van de programma's was en kwalitatieve algemene conclusies te trekken, werd er geen
conclusie getrokken over de verwezenlijking van de doelstellingen of streefdoelen. Er
werd ook geen systematische analyse gemaakt van de synergieën tussen de EFRO/CFfinanciering en de uitvoering van het sectoraal EU-beleid, wat zou hebben geholpen

4

ERK, Briefingdocument, Het leveren van prestaties in het cohesiebeleid, 2019,
paragrafen 110 en 113, met een verwijzing naar de tekst van de Commissie “Ex post
evaluation of Cohesion policy programmes 2007-2013 focusing on the European Regional
Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion Fund (CF),
Work Package 12 “Delivery system"".

5

SWD(2016) 318 final van de Commissie, Ex post evaluation of the ERDF and Cohesion
Fund 2007-13.
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om inzicht te krijgen in de bijdragen van het cohesiebeleid tot de verwezenlijking van
de strategische doelstellingen van Europa 2020.

3.15. De wetgeving voor de periode 2014-2020 voorziet niet in tussentijdse

evaluaties van het EFRO en het CF op EU-niveau. In plaats daarvan moeten de lidstaten
een evaluatieplan opstellen en minimaal één effectbeoordeling per prioritaire as van
hun OP's uitvoeren.

3.16. In de volgende delen onderzoeken we eerst de informatie over prestaties die

beschikbaar is op het niveau van de twee fondsen waarop wij ons toespitsen in dit
hoofdstuk, het EFRO en het CF. Vervolgens gaan we dieper in op aspecten van de
prestaties in verband met de vier thematische doelstellingen die we hebben
geselecteerd (zie paragraaf 3.10). In alle gevallen beginnen we met een analyse van de
monitoringindicatoren en vullen we deze aan met andere informatie, voor zover die
beschikbaar is. Tot slot presenteren we ook de prestatiegerelateerde resultaten van
het onderzoek van een steekproef van projecten dat we hebben uitgevoerd in het
kader van onze werkzaamheden voor de betrouwbaarheidsverklaring 2019. Bij de
beoordeling van de prestaties moet rekening worden gehouden met drie belangrijke
factoren:
1)

In het cohesiebeleid, dat wordt gekenmerkt door grootschalige
infrastructuurprojecten, kan er enige tijd verstrijken tussen de aanvang van het
programma, de uitvoering en het realiseren van output en resultaten. De
vooruitgang zal naar verwachting niet lineair zijn tijdens de
programmeringsperiode en de uitkomsten zullen vaak pas enkele jaren na afloop
van de programmeringsperiode tot uiting komen. De vooruitgang zal
waarschijnlijk ook worden beïnvloed door de relatief lage uitvoeringsgraad binnen
het cohesiebeleid in vergelijking met de rest van de EU-begroting. Deze factoren,
samen met het feit dat de meest recente beschikbare gegevens betrekking
hebben op eind 2018 in een uitvoeringsperiode die tot eind 2023 duurt, maken
het in deze fase moeilijker om tot een conclusie te komen over de verwezenlijking
van de doelstellingen.

2)

De doelstellingen van het cohesiebeleid, zoals die met betrekking tot
arbeidsparticipatie, economische ontwikkeling, klimaat en energie, worden sterk
beïnvloed door een groot aantal externe factoren in Europa en in de wereld. In
veel lidstaten vertegenwoordigt de financiering in het kader van het
cohesiebeleid doorgaans een klein aandeel van de middelen die worden
uitgetrokken voor deze kwesties, en kan deze financiering dus slechts een zeer
beperkte impact hebben op de vooruitgang die deze lidstaten boeken bij het
verwezenlijken van deze doelstellingen.
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3)

Om haar doelstellingen op hoog niveau van het cohesiebeleid te verwezenlijken,
beschikt de EU over een reeks beleidsinstrumenten, waaronder het EFRO en het
CF. Ook andere fondsen en wetgevingsinitiatieven zijn bedoeld om deze
doelstellingen te verwezenlijken. Het is vaak niet mogelijk om de effecten van
verschillende beleidsinstrumenten op de vooruitgang in de richting van de
doelstellingen te onderscheiden.

3.17. Het is ook belangrijk op te merken dat, hoewel wij prestatiegerelateerde

aspecten van sommige projecten hebben onderzocht in het kader van onze
werkzaamheden voor de betrouwbaarheidsverklaring (zie de paragrafen 3.59-3.61), de
door de Commissie gerapporteerde informatie over prestaties — bijvoorbeeld de
indicatoren en evaluaties — niet aan onze controle zijn onderworpen.

Beoordeling van de prestaties van het EFRO en het CF op basis
van gepubliceerde informatie over prestaties
Algemene opmerkingen

3.18. Figuur 3.4 biedt een overzicht van alle in de programmaverklaringen

opgenomen EFRO- en CF-indicatoren. Figuur 3.5 toont indicatoren met betrekking tot
de algemene doelstelling van het EFRO en het CF. Gedetailleerdere overzichten per
specifieke doelstelling worden weergegeven in de figuren 3.6, 3.7, 3.8 en 3.9.

3.19. In paragraaf 1.24 bespreken we enkele algemene beperkingen6 die van

toepassing zijn bij de interpretatie van deze indicatoren. Onze beoordeling van de
vraag of een bepaalde indicator “op schema” ligt, heeft met name betrekking op de
waarschijnlijkheid dat het streefdoel voor die indicator wordt bereikt. Bij deze
beoordeling wordt geen rekening gehouden met de vraag of en hoe nauw een
bepaalde indicator samenhangt met de acties en doelstellingen van het EFRO en het
CF, en evenmin met de vraag of het voor deze indicator vastgestelde streefdoel
voldoende ambitieus is. Daarom is het slechts een eerste stap in de analyse van de
prestaties van het EFRO en het CF. Ook de betrouwbaarheid van de onderliggende
gegevens hebben we niet gecontroleerd, maar we gaan hier in hoofdstuk 1 op in (zie
de paragrafen 1.13-1.23).

6

Zie ook de paragrafen 3.21-3.35 van ons Jaarverslag 2018.
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3.20. In totaal zijn er 72 indicatoren. Negen hiervan — die verband houden met de

algemene doelstelling van het EFRO en het CF — zijn Eurostat-indicatoren; vijf van
deze indicatoren worden uitsluitend voor het EFRO gebruikt en vier betreffen beide
programma’s. De overige 63 indicatoren (45 gekoppeld aan het EFRO en 18 aan het CF)
zijn gebaseerd op gemeenschappelijke indicatoren die worden gebruikt in de
operationele programma’s van de lidstaten. Deze geven de gegevens weer die eind
2018 beschikbaar waren (de gegevens voor 2019 zullen pas in 2021 beschikbaar zijn).
Uit onze analyse blijkt dat iets meer dan een derde van de indicatoren op schema ligt
om hun streefdoelen te behalen en dat ongeveer de helft van de indicatoren niet op
schema ligt 7. Over de resterende indicatoren kon geen conclusie worden getrokken.
Van de negen indicatoren die verband houden met de algemene doelstellingen liggen
er slechts twee op schema. Voor ongeveer een derde van de indicatoren is een
tussentijdse mijlpaal voor 2018 vastgesteld. De meeste van deze mijlpalen (70 %) zijn
bereikt of worden waarschijnlijk binnenkort bereikt.

7

Zie paragraaf 1.25 voor meer informatie over de manier waarop we de vooruitgang ten
opzichte van de indicatoren hebben beoordeeld.
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Figuur 3.4 — Overzicht van de indicatoren op het gebied van cohesie

Liggen de EFRO- en CF-indicatoren volgens de gegevens van de
Commissie op schema om hun streefdoelen te behalen?
Input en
output

Uitkomstindicatoren van
het programma
Resultaat

Impact

algemene doelstelling
specifieke doelstelling
“Ondersteuning van de overgang naar
een koolstofarme economie”
specifieke doelstelling
“Behoud en bescherming van het
milieu en bevordering van een efficiënt
gebruik van hulpbronnen”
specifieke doelstelling
“Bevordering van duurzaam vervoer en
opheffing van knelpunten in centrale
netwerkinfrastructuren”
specifieke doelstelling
“Vergroting van de concurrentiekracht
van kmo's”
Andere specifieke doelstellingen

Liggen de indicatoren op schema om hun streefdoelen te
behalen?
OP SCHEMA

NIET OP SCHEMA

ONDUIDELIJK

Indicatoren met gekwantificeerde
streefdoelen
Indicatoren zonder gekwantificeerde
streefdoelen

NB: Onze analyse is gebaseerd op gegevens van de Commissie die wij niet hebben gecontroleerd.
De bovenstaande illustratie van de vraag of de indicatoren al dan niet “op schema” liggen, heeft
betrekking op onze beoordeling van de waarschijnlijkheid dat een bepaalde indicator het streefdoel zal
halen. Het kan echter zijn dat een indicator geen invloed ondervindt van de acties die in het kader van
het programma worden uitgevoerd, of dat de indicator niet relevant is voor de doelstelling van het
programma — en het streefdoel van de indicator niet ambitieus genoeg is. Bijgevolg betekent het feit
dat een indicator “op schema” ligt om het streefdoel te halen, niet noodzakelijkerwijs dat het
programma zelf op schema ligt om de doelstellingen te halen. Zie ook het aanhangsel (punt 18).
Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.
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Figuur 3.5 — Overzicht van de indicatoren met betrekking tot de
algemene doelstellingen van het EFRO en het CF
Liggen de indicatoren volgens de gegevens van de Commissie
op schema om hun streefdoelen te behalen?
Input en output
verband
houdend
ja
met de
nee
algemene
doelstelling onduidelijk

Resultaat

Impact

Indicatoren in verband met de algemene doelstelling van het EFRO
en het CF
Indicator
Arbeidsparticipatie naar geslacht,
leeftijdsgroep 20-64 jaar
Bruto binnenlandse uitgaven voor
O&O (GERD)
Broeikasgasemissies,
referentiejaar 1990
Aandeel hernieuwbare energie in
het bruto-eindenergieverbruik
Energie-intensiteit van de
economie — Primair
energieverbruik
Energie-intensiteit van de
economie - Eindenergieverbruik
Voortijdige schoolverlaters naar
geslacht
Tertiair opleidingsniveau naar
geslacht, leeftijdsgroep 30-34 jaar
Mensen die kans lopen op
armoede of sociale uitsluiting

Vooruitgang in de richting van het
streefdoel
54 % (2018)


2016

2020

9 % (2018)
2016

2020

22 % (2018)
2016

2020

39 % (2018)
2015

2020

0 % (2018)
2015

2020

N.v.t. (daadwerkelijk streefdoel: ↘, en niet ↗)
N/A (2018)
basisscenario: 1 082,2 Mt olie-eq. (2015)
streefdoel: 1 086 Mt olie-eq. (2020)
meest recente
1 124,1 Mt olie-eq. (2018)
2015 gegevens:2020

50 % (2018)
2014

2020

100 % (2018)
2014

2020

30 % (2018)
2015

2020

Op
schema?


ja


nee


nee


nee


nee


nee


onduidelijk


ja


nee

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.
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impact

impact

impact

impact

impact

impact

impact

impact
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3.21. Over het geheel genomen zijn de meeste indicatoren outputindicatoren; de

rest zijn resultaat- of impactindicatoren (zie figuur 3.4). In totaal ligt 40 % van de
outputindicatoren op schema. Voor resultaat- en impactindicatoren bedraagt dit
percentage 10 %. We hebben geconstateerd dat een aantal streefdoelen is verlaagd
ten opzichte van de aanvankelijk vastgestelde streefdoelen (zie de paragrafen 3.26,
3.34 en 3.42). We zijn begonnen met een controle van de doeltreffende werking van
het door de Commissie opgezette prestatiekader — met inbegrip van de processen
voor de vaststelling, goedkeuring en wijziging van de streefdoelen — en wij zijn
voornemens in 2021 verslag uit te brengen over de controleresultaten.

3.22. In het (bij het AMPR 2019 gevoegde) prestatieoverzicht van programma’s

(Programmes’ Performance Overview —PPO) presenteert de Commissie prognoses
voor een aantal van deze indicatoren. Deze prognoses zijn gebaseerd op de informatie
die jaarlijks wordt gerapporteerd door de programma-autoriteiten en geven de
verwachte output weer van de geselecteerde projecten die nog lopen (en dus nog niet
zijn afgerond). Door de aard ervan scheppen deze prognoses een positiever beeld dan
de gegevens over de tot nu toe behaalde resultaten 8.
Europa 2020-streefdoelen; de tussentijdse evaluatie van de prestaties

3.23. Europa 2020 is de EU-strategie op hoog niveau voor de periode 2010-2020.

Voor de periode 2014-2020 heeft de Commissie negen indicatoren vastgesteld om de
vooruitgang bij de verwezenlijking van de doelstellingen van deze strategie te meten,
op het gebied van werkgelegenheid, O&O, klimaatverandering en energie, onderwijs
en armoede en sociale uitsluiting9. Volgens de Commissie 10 zullen op basis van
gegevens van 2018 de streefdoelen voor werkgelegenheid en onderwijs waarschijnlijk
worden gehaald, terwijl de vooruitgang ten opzichte van de streefdoelen voor O&O,
armoede en sociale inclusie achterblijft en deze waarschijnlijk niet zullen worden
gehaald.

8

Europese Commissie, AMPR 2019 voor de EU-begroting, bijlage 1 (PPO), juni 2020.

9

Nadere informatie over de groepering is te vinden op:
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Europe_2020_headline_indicators#The_Europe_2020_strategy.

10

Europese Commissie, Eurostat, 2019, Smarter, greener, more inclusive? Indicators to
support the Europe 2020 strategy.
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3.24. In december 2019 heeft de Commissie een tussentijdse evaluatie van de

prestaties van de OP's uitgevoerd 11 op basis van de jaarlijkse uitvoeringsverslagen van
de lidstaten voor 2018. De evaluatie was bedoeld om te bepalen in hoeverre elk
specifiek OP de vastgestelde mijlpalen had bereikt en of een prestatiereserve van 6 %
kon worden vrijgegeven 12. In de evaluatie werd geconcludeerd 13 dat prioriteiten die
goed waren voor 82 % van de totale prestatiereserve als afdoende presterend werden
beoordeeld. In zijn JAV 2019 meldde DG REGIO dat meer dan 80 % van de OP's als
“goed” of “aanvaardbaar” werd beoordeeld. De overige 41 programma's waren “in
moeilijkheden” en werden nauwlettend gemonitord door DG REGIO 14. In het kader van
dit verslag hebben wij de beoordeling van de Commissie niet gecontroleerd; deze zal
wel aan de orde komen in de controle waarnaar wordt verwezen aan het eind van
paragraaf 3.20.

Ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie

3.25. Figuur 3.6 biedt een overzicht van de indicatoren van de

programmaverklaringen met betrekking tot de doelstelling om de overgang naar een
koolstofarme economie in alle bedrijfstakken te ondersteunen.

3.26. Slechts één indicator op dit gebied ligt op schema om het streefdoel te halen:

de indicator “Aantal huishoudens met verbeterde energieverbruikclassificatie” voor
het EFRO is 35 % hoger dan de voor 2018 vastgestelde mijlpaal. De overige negen
indicatoren liggen niet op schema, ook al hebben de lidstaten met de goedkeuring van
de Commissie het streefdoel voor 2023 minder ambitieus gemaakt voor zeven van
deze indicatoren.

11

Overeenkomstig artikel 21 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (PB L 347 van 20.12.2013,
blz. 320).

12

Europese Commissie, DG REGIO, jaarlijks activiteitenverslag 2019, juni 2020.

13

Europese Commissie, AMPR 2019 voor de EU-begroting, juni 2020.

14

Europese Commissie, JAV van DR REGIO, NB: Deze beoordeling is gebaseerd op een door
DG REGIO ontwikkelde methode voor de prestaties van programma's op basis van de
beoordeling van de jaarlijkse uitvoeringsverslagen en van het risico op annulering van
vastleggingen per individueel operationeel programma.
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Figuur 3.6 — Overzicht van de indicatoren met betrekking tot de
koolstofarme economie
Liggen de indicatoren volgens de gegevens van de Commissie op schema
om hun streefdoelen te behalen?
Input en output
ja
nee
onduidelijk

Resultaat

Impact

Indicatoren in verband met “Ondersteuning van de overgang naar
een koolstofarme economie”
Indicator
Extra capaciteit van productie van energie
uit hernieuwbare bronnen (Cohesiefonds)
Extra capaciteit van productie van energie
uit hernieuwbare bronnen (EFRO)
Aantal huishoudens met een verbeterde
energieverbruikclassificatie (Cohesiefonds)
Aantal huishoudens met een verbeterde
energieverbruikclassificatie (EFRO)
Daling van het jaarlijks primair
energieverbruik van openbare gebouwen
(Cohesiefonds)
Daling van het jaarlijks primair
energieverbruik van openbare gebouwen
(EFRO)
Aantal extra energieverbruikers die zijn
aangesloten op slimme netten
(Cohesiefonds)
Aantal extra energieverbruikers die zijn
aangesloten op slimme netten (EFRO)
Geschatte daling van broeikasgasemissies
(Cohesiefonds)
Geschatte jaarlijkse daling van
broeikasgasemissies (EFRO)

Vooruitgang in de richting
Op
van het streefdoel
schema?
9 % (2018)
2014


2023

15 % (2018)
2014

mijlpaal
100 % (2018)

2023

13 % (2018)
2014

2023

26 % (2018)
2014

mijlpaal
19 % (2018)

2023

16 % (2018)
2014

2023

5 % (2018)
2014

2023

8 % (2018)
2014

2023

0 % (2018)
2014

2023

5 % (2018)
2014

2023

6 % (2018)
2014

2023

Type



output



output



output



output



resultaat



resultaat



output



output



resultaat



resultaat

nee
nee
nee
ja

nee
nee
nee
nee
nee
nee

Bron: ERK, op basis van programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.
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De EU-middelen voor het bereiken van de streefdoelen voor klimaat en energie zijn
beschikbaar, maar de kosteneffectiviteit ervan is moeilijk vast te stellen

3.27. Om de EU-streefdoelen voor 2020 en 2030 op het gebied van klimaat en

energie te bereiken, heeft de Commissie zich ertoe verbonden tussen 2014 en 2020
ten minste een op de vijf euro uit de EU-begroting aan klimaatactie te besteden. In de
regels van het EFRO15 is bepaald dat een bepaald bedrag aan nationale EFRO-middelen
moet worden toegekend aan projecten voor de koolstofarme economie: 20 % in de
meer ontwikkelde regio's, 15 % in de overgangsregio's en 12 % in de minder
ontwikkelde regio's.

3.28. Volgens de Commissie zijn de lidstaten veel verder gegaan dan deze

minimumverhouding van een op de vijf euro, en volgens de planning zal 40 miljard EUR
uit het EFRO en het CF worden geïnvesteerd in de koolstofarme economie in de
periode 2014-2020. Dit is het dubbele van het bedrag dat in de vorige
financieringsperiode is uitgegeven op dit gebied 16. In ons speciaal verslag over dit
thema 17 hebben we bevestigd dat het streefdoel van een op de vijf euro heeft geleid
tot meer en beter gerichte financiering van klimaatactie in het kader van het EFRO en
het CF. Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie heeft de EU maatregelen
ingevoerd die de lidstaten een grotere flexibiliteit bieden bij het gebruik van de ESIfondsen 18. Zo is bijvoorbeeld afgezien van de vereiste om een vast percentage van ESIfinanciering toe te wijzen aan belangrijke thema’s 19. De in het voorstel geboden
flexibiliteit kan echter van invloed zijn op het vermogen van de EU om de

15

Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december
2013 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en specifieke
bepalingen met betrekking tot de doelstelling “Investeren in groei en werkgelegenheid”, en
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1080/2006.

16

Europese Commissie, website van DG REGIO,
https://ec.europa.eu/regional_policy/nl/policy/themes/low-carbon-economy/.

17

ERK, Speciaal verslag nr. 31/2016, Minimaal elke vijfde euro uit de EU-begroting aan
klimaatactie besteden: er wordt ambitieus aan gewerkt, maar het risico dat het doel niet
wordt gehaald, blijft groot.

18

Europese Unie, Verordening (EU) 2020/558 (PB L 130 van 24.4.2020, blz. 1).

19

Europese Unie, artikel 25 bis, lid 5, van Verordening (EU) 2020/558 (PB L 130 van 24.4.2020,
blz. 1).
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oorspronkelijk in de operationele programma’s vastgestelde doelstellingen te
verwezenlijken 20.

3.29. Goed financieel beheer houdt meer in dan alleen geld uitgeven. De

Commissie heeft richtsnoeren verstrekt voor de verbetering van investeringen in de
energie-efficiënte van gebouwen, met inbegrip van de kosteneffectiviteit ervan. In ons
speciaal verslag over energie-efficiëntie in gebouwen 21 hebben we voorbeelden van
goede praktijken gegeven: het gebruik van financiële instrumenten in combinatie met
subsidies en differentiatie van het steunpercentage om meer particuliere financiering
aan te trekken en het risico op het buitenkanseffect te verkleinen. Toch is het moeilijk
te bepalen of deze middelen kosteneffectief zijn gebruikt.

3.30. In Kader 3.1 worden andere kwesties in verband met kosteneffectiviteit
gepresenteerd die de ERK heeft gerapporteerd in speciale verslagen.

20

ERK, Advies nr. 3/2020 over het voorstel 2020/0054(COD) voor een verordening van het
Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en
Verordening (EU) nr. 1301/2013 wat betreft specifieke maatregelen met het oog op
uitzonderlijke flexibiliteit bij het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen
naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19.

21

ERK, Speciaal verslag nr. 11/2020, Energie-efficiëntie in gebouwen: nog steeds meer
aandacht voor kosteneffectiviteit nodig.

109

Kader 3.1
Door de ERK gerapporteerde kwesties in verband met de
kosteneffectiviteit van acties om de streefdoelen voor klimaat en
energie te bereiken
Met de oorspronkelijke steunregelingen werd te veel subsidie verstrekt voor de
uitrol van windenergie en PV, waarvoor werd betaald door middel van hogere
elektriciteitsprijzen en/of overheidstekorten 22.
Er is een gebrek aan interregionale samenwerking en uitwisseling van ervaringen.
Door de versnippering van de interne energiemarkt zijn er bijvoorbeeld
vertragingen bij investeringen in het net, met inbegrip van interconnectieinfrastructuur. Dit belemmert de uitrol van hernieuwbare energie en de
ontwikkeling van synergieën tussen de lidstaten 23.
Hoewel de meeste gecontroleerde lidstaten kosten-batenanalyses en modellen
hebben gebruikt om projecten te ontwerpen, zijn er verbeteringen nodig op het
gebied van oplossingen die als kostenefficiënt zijn aangemerkt door het Europees
Milieuagentschap (EEA) 24.
De lidstaten kozen de projecten meestal volgens het beginsel “wie het eerst komt,
het eerst maalt”, zonder de relatieve kosten en baten ervan te beoordelen 25.
De EU-financiering wordt niet altijd doeltreffend gebruikt om de klimaatstreefdoelen
te halen

3.31. Het cohesiebeleid maakt deel uit van de beleidsmix van de EU die bijdraagt
tot het bereiken van de streefdoelen voor klimaat en energie. Er zijn sterke
aanwijzingen dat de EU de streefdoelen voor klimaat en energie voor 2030 niet zal

22

ERK, Speciaal verslag nr. 08/2019, Wind- en zonne-energie voor elektriciteitsopwekking:
aanzienlijke maatregelen nodig om EU-streefdoelen te behalen.

23

ERK, Speciaal verslag nr. 08/2019, Wind- en zonne-energie voor elektriciteitsopwekking:
aanzienlijke maatregelen nodig om EU-streefdoelen te behalen.

24

ERK, Speciaal verslag nr. 25/2018, Overstromingsrichtlijn: vooruitgang bij de beoordeling
van risico’s, maar planning en uitvoering moeten beter.

25

ERK, Speciaal verslag nr. 11/2020, Energie-efficiëntie in gebouwen: nog steeds meer
aandacht voor kosteneffectiviteit nodig.
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halen. Volgens de Commissie 26 is er slechts beperkte vooruitgang geboekt met de
vermindering van de negatieve milieueffecten van het gebruik van natuurlijke
hulpbronnen. In ons speciaal verslag over energie-efficiëntie in gebouwen 27 merkten
we op dat de energie-efficiëntiestreefdoelen van de EU voor 2020 waarschijnlijk niet
zullen worden gehaald. In een andere controle 28 rapporteerden we dat de vooruitgang
in zowel de sector windenergie als de sector fotovoltaïsche zonne-energie vertraagde
na 2014. De helft van de EU-lidstaten liep het risico dat zij niet genoeg elektriciteit uit
hernieuwbare energie zouden opwekken om hun streefdoelen voor 2020 te halen. In
ons overzicht (“landscape review”) van de EU-maatregelen op het gebied van energie
en klimaatverandering meldden wij dat de door de lidstaten verwachte vermindering
van de broeikasgasemissies onder het streefdoel van 40 % voor 2030 blijft 29.

3.32. De verslagen van het EEA en het Europees Parlement sluiten aan bij onze

conclusies. In een verslag van 2019 30 heeft het EEA benadrukt dat het huidige tempo
van de vooruitgang niet voldoende zal zijn om de streefdoelen voor klimaat en energie
voor 2030 en 2050 te halen. Het Europees Parlement 31 merkte op dat de EU haar
belangrijkste streefdoelen voor klimaat en energie voor 2030 waarschijnlijk niet zal
halen.

26

Europese Commissie, Factsheet Semester SDGs,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/862574/Factsheet_Se
mester_SDGs.pdf.

27

ERK, Speciaal verslag nr. 11/2020, Energie-efficiëntie in gebouwen: nog steeds meer
aandacht voor kosteneffectiviteit nodig.

28

ERK, Speciaal verslag nr. 08/2019, Wind- en zonne-energie voor elektriciteitsopwekking:
aanzienlijke maatregelen nodig om EU-streefdoelen te behalen.

29

Zie ook: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gas-emissiontrends-6/assessment-3.

30

EEA, European environment — state and outlook 2020, Knowledge for transition to a
sustainable Europe, 2019.

31

Europees Parlement, EU Environment and Climate Change Policies — State of play, current
and future challenges, Beleidsondersteunende afdeling A op verzoek van de Commissie
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement,
september 2019.
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Behoud en bescherming van het milieu en bevordering van een efficiënt
gebruik van hulpbronnen

3.33. Figuur 3.7 biedt een overzicht van de indicatoren uit de

programmaverklaringen die verband houden met de doelstelling om het milieu te
behouden en te beschermen en een efficiënt gebruik van hulpbronnen te bevorderen.

3.34. Vijf van de tien indicatoren liggen op schema om hun streefdoelen te

behalen; de meeste hiervan hebben betrekking op watervoorziening en
afvalwaterbehandeling. De indicatoren met betrekking tot afvalrecycling liggen niet op
schema. Hoewel één geval een kennelijke fout was, hebben de lidstaten, met
instemming van de Commissie, alle andere streefwaarden naar beneden bijgesteld ten
opzichte van het voorgaande jaar, sommige met meer dan 50 %.
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Figuur 3.7 — Overzicht van indicatoren met betrekking tot het milieu
Liggen de indicatoren volgens de gegevens van de
Commissie op schema om hun streefdoelen te behalen?
Input en output

Resultaat

Impact

ja
nee
onduidelijk

Indicatoren in verband met “Behoud en bescherming van het
milieu en bevordering van een efficiënt gebruik van
hulpbronnen”
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Bron: ERK, op basis van programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.
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De kwalitatieve gegevens laten een wisselende vooruitgang zien

3.35. De Commissie heeft een aanzienlijke stijging gemeld van zowel de geplande

investeringen als de gerapporteerde resultaten op het gebied van milieubescherming
en efficiënt gebruik van hulpbronnen, en trage vooruitgang bij het vergroten van de
capaciteit voor afvalrecycling en de sanering van de bodem 32. In haar evaluatie stelde
zij vast dat, wat water betreft, de in de programmeringsperiode 2007-2013 gesteunde
en voltooide projecten tot een betere drinkwatervoorziening voor ten minste vier
miljoen EU-burgers hebben geleid en voor een betere afvalwaterbehandeling voor
meer dan zeven miljoen EU-burgers hebben gezorgd 33.

3.36. In ons speciaal verslag over waterinfrastructuur34 hebben we erop gewezen

dat het algemene gebrek aan bewustzijn over waterlekkages in de drie gecontroleerde
lidstaten werd veroorzaakt door onvoldoende investeringen in het onderhoud en de
vernieuwing van de waterinfrastructuur. Bovendien hebben we in ons verslag over de
EU-financiering van stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties in het Donaubekken 35
vastgesteld dat alle vier de onderzochte lidstaten grote vooruitgang hadden geboekt
bij het voldoen aan de vereisten van de richtlijn 36, maar vertraging hadden opgelopen
op bepaalde terreinen.

3.37. Wat de luchtkwaliteit betreft, heeft het EEA melding gemaakt van een

vermindering van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen — waaraan door het

32

Verschillende documenten van de Europese Commissie, waaronder het JAV 2018 van
DG REGIO, het AMPR 2018 en het in 2019 gepubliceerde samenvattende verslag over de
jaarlijkse uitvoeringsverslagen van de programma's voor de periode 2014-2017.

33

Europese Commissie, ex-postevaluatie van cohesiebeleidsprogramma’s voor de
periode 2007-2013.

34

ERK, Speciaal verslag nr. 12/2017, Uitvoering van de drinkwaterrichtlijn: betere kwaliteit
van en toegang tot water in Bulgarije, Hongarije en Roemenië, maar nog steeds aanzienlijke
investeringen nodig.

35

ERK, Speciaal verslag nr. 2/2015, EU-financiering van stedelijke
afvalwaterzuiveringsinstallaties in het Donaubekken: verdere inspanningen zijn nodig om
de lidstaten te helpen bij het verwezenlijken van de doelstellingen van het EUafvalwaterbeleid.

36

Europese Unie, Richtlijn 91/271/EEG van de Raad inzake de behandeling van stedelijk
afvalwater.
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EFRO/CF gefinancierde projecten bijdragen — tussen 1990 en 2015 37. In een recenter
verslag stelt het EEA dat de algemene milieutrends in Europa sinds 2015 niet zijn
verbeterd en dat de meeste streefdoelen voor 2020 niet zullen worden gehaald, met
name die inzake biodiversiteit 38. Deze trends werden bevestigd door onze
bevindingen 39.
Prestatieproblemen bij milieuprojecten en -programma's

3.38. In haar ex-postevaluatie van 2020 van grote projecten40 concludeerde de

Commissie dat de projecten werden beïnvloed door overschrijdingen van de kosten en
termijnen. Wat de milieuprojecten betreft, waren het voorspellen van de capaciteit en
de flexibiliteit in het ontwerp de belangrijkste zwakke punten.

3.39. Tekstvak 3.2 geeft enkele voorbeelden uit onze speciale verslagen over de
zwakke prestatiegerichtheid van door de EU medegefinancierde projecten en
programma's.

37

EEA, Indicator assessment — Emissions of the main air pollutants in Europe, 2017.

38

EEA, European environment — state and outlook 2020, Knowledge for transition to a
sustainable Europe, 2019.

39

Europese Rekenkamer, speciaal verslag nr. 23/2018, Luchtverontreiniging: onze gezondheid
nog steeds onvoldoende beschermd; Europese Rekenkamer, Overzicht (“landscape
review”), EU-maatregelen op het gebied van energie en klimaatverandering, 2017; speciaal
verslag nr. 2/2015, EU-financiering van stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties in het
Donaubekken: verdere inspanningen zijn nodig om de lidstaten te helpen bij het
verwezenlijken van de doelstellingen van het EU-afvalwaterbeleid; Europese Rekenkamer,
speciaal verslag nr. 12/2017, Uitvoering van de drinkwaterrichtlijn: betere kwaliteit van en
toegang tot water in Bulgarije, Hongarije en Roemenië, maar nog steeds aanzienlijke
investeringen nodig.

40

Europese Commissie, Ex post evaluation of major projects in environment financed by the
European Regional Development Fund and the Cohesion Fund between 2000 and 2013,
juni 2018.
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Tekstvak 3.2
Voorbeelden van zwakke prestatiegerichtheid bij door de EU
medegefinancierde milieuprojecten of -programma's
—

Verschillende doelstellingen van overstromingsrisicobeheerplannen waren
noch gekwantificeerd, noch tijdgebonden 41

—

Ondanks de richtsnoeren van de Commissie is er in sommige lidstaten geen
verband tussen het steunpercentage en de verwachte energiebesparingen
die de projecten moeten opleveren 42

3.40. We hebben ook voorbeelden gemeld van een slechte afstemming van
investeringen op de prioriteiten van de EU als gevolg van tekortkomingen in de
toewijzing van middelen aan projecten:
o

rechtstreekse EU-financiering voor luchtkwaliteit kan nuttige steun bieden, maar
er waren ten tijde van onze controle bijvoorbeeld geen projecten die waren
gericht op emissiereducties voor de verwarming van woningen in gebieden waar
dit een belangrijke bron van luchtvervuiling is43;

o

de overstromingsrichtlijn had over het algemeen positieve effecten, maar de
financieringsbronnen werden slechts ten dele vastgesteld en gewaarborgd in de
overstromingsrisicobeheerplannen van de lidstaten, de financiering voor
grensoverschrijdende investeringen was beperkt en de middelen werden over het
algemeen niet verdeeld overeenkomstig de prioriteiten 44.

41

ERK, Speciaal verslag nr. 25/2018, Overstromingsrichtlijn: vooruitgang bij de beoordeling
van risico’s, maar planning en uitvoering moeten beter.

42

ERK, Speciaal verslag nr. 11/2020, Energie-efficiëntie in gebouwen: nog steeds meer
aandacht voor kosteneffectiviteit nodig.

43

ERK, Speciaal verslag nr. 23/2018, Luchtverontreiniging: onze gezondheid nog steeds
onvoldoende beschermd.

44

ERK, Speciaal verslag nr. 25/2018, Overstromingsrichtlijn: vooruitgang bij de beoordeling
van risico’s, maar planning en uitvoering moeten beter.
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Bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten in
centrale netwerkinfrastructuren

3.41. Figuur 3.8 biedt een overzicht van de indicatoren van de

programmaverklaringen met betrekking tot de doelstelling om duurzaam vervoer te
bevorderen en knelpunten in centrale netwerkinfrastructuren op te heffen.

3.42. De helft van de 16 indicatoren ligt op schema om hun doelstellingen te halen.

Ze zijn gerelateerd aan spoorlijnen, metro en tram, en wegen. De lidstaten hebben de
meeste streefdoelen voor 2023 in het laatste verslag, dat door de Commissie is
goedgekeurd, in sommige gevallen met aanzienlijke bedragen verlaagd. Zo is de
gecombineerde EFRO- en CF-streefwaarde voor de indicator “Totale lengte van nieuwe
spoorwegverbindingen” verlaagd van 947 km tot 579 km (39 %) en is de
gecombineerde EFRO- en CF-streefwaarde voor de indicator “Totale lengte van nieuwe
of verbeterde tram- en metrolijnen” verlaagd van 680 km tot 441 km (35 %).

3.43. De indicatoren op dit beleidsterrein zijn allemaal outputindicatoren: ze

leveren vooral gegevens op over de uitvoering van het programma in termen van
gebouwde infrastructuur. Er zijn geen gemeenschappelijke indicatoren om de
resultaten te meten. In ons verslag over door de EU gecofinancierde wegen 45 wordt
aangegeven dat de Commissie geen informatie over tijdsbesparing of een hogere
gemiddelde snelheid rapporteert, hoewel deze informatie soms beschikbaar is. Evenzo
wordt in ons verslag over projecten voor vlaggenschipinfrastructuren op het gebied
van vervoer (Transport Flagship Infrastructure — TFI) 46 aangegeven dat er geen
mechanisme is om de resultaten enige tijd na voltooiing van het project systematisch
te meten, en dat de Commissie geen gegevens heeft over de bredere effecten (zoals
de sociaal-economische impact) van grote vervoersprojecten.

45

ERK, Speciaal verslag nr. 9/2020, Het EU-kernwegennet: kortere reistijden, maar het
netwerk is nog niet volledig operationeel.

46

ERK, Speciaal verslag nr. 10/2020, Vervoersinfrastructuren in de EU: megaprojecten moeten
sneller worden uitgevoerd zodat de netwerkeffecten tijdig worden gerealiseerd.
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Figuur 3.8 — Overzicht van de indicatoren in verband met de
vervoersnetwerken
Liggen de indicatoren volgens de gegevens van de Commissie op
schema om hun streefdoelen te behalen?
Input en output
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Uit informatie over prestaties blijkt dat de reistijden zijn verkort dankzij
wegprojecten, maar er is geen duidelijke trend in de richting van duurzamere
vervoerswijzen

3.44. De investeringen van de EU in vervoer hebben bijgedragen tot een betere

connectiviteit en toegankelijkheid 47. De conclusie van onze recente controle van de
steun voor het kernwegennet 48 was dat de EU-programma's bijdragen tot de
ontwikkeling ervan. Voor de geanalyseerde routes constateerden we kortere reistijden
en meer kilometers op de snelwegen, waardoor de veiligheid en de kwaliteit van de
reis verbeterde.

3.45. In onze recente audit inzake duurzame stedelijke mobiliteit concludeerden
we dat er geen duidelijke aanwijzingen zijn dat steden hun aanpak fundamenteel
veranderen. Er is met name geen duidelijke trend in de richting van duurzamere
vervoerswijzen. We erkennen echter dat er mogelijk meer tijd nodig is voordat
aanzienlijke verbeteringen van de duurzame stedelijke mobiliteit worden
gerealiseerd 49.

3.46. In 2018 heeft de Commissie een evaluatie gepubliceerd over tien grote

vervoersprojecten in de sector weg-, spoor- en stadsvervoer die in de
programmeringsperioden 2000-2006 of 2007-2013 zijn gecofinancierd door het EFRO
en het CF 50. Deze gaf aan dat de meeste geëvalueerde projecten resulteerden in
tijdsbesparingen en besparingen op de kosten van het gebruik van voertuigen en
positieve effecten hadden op het gebied van veiligheid, geluid en servicekwaliteit.
Tevens werd opgemerkt dat de effecten op de kwaliteit van het leven en het welzijn
meestal positief waren. In de evaluatie werd ook geconcludeerd dat het effect van
deze projecten op de milieuduurzaamheid (zoals luchtvervuiling en
klimaatverandering) over het algemeen positief was, zij het beperkt.

47

ERK, Overzicht nr. 9/2018, Naar een succesvolle vervoerssector in de EU: uitdagingen in het
verschiet.

48

ERK, Speciaal verslag nr. 9/2020, Het EU-kernwegennet: kortere reistijden, maar het
netwerk is nog niet volledig operationeel.

49

ERK, Speciaal verslag nr. 6/2020, Duurzame stedelijke mobiliteit in de EU: geen aanzienlijke
verbetering mogelijk zonder inzet van de lidstaten.

50

Europese Commissie, Ex-post evaluation of major projects supported by the European
Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 and 2013, juni 2018.
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Het bereiken van de strategische doelen loopt gevaar

3.47. In de verordening betreffende het trans-Europees vervoersnet (TEN-T)51 zijn

de door de lidstaten te ontwikkelen “uitgebreide” en “kern”-netwerken vastgesteld.
Het uitgebreide netwerk, dat uiterlijk 2050 moet zijn voltooid, heeft als doel de
toegankelijkheid en connectiviteit van alle EU-regio's te waarborgen. Het kernnetwerk,
dat uiterlijk 2030 moet zijn voltooid, bestaat uit de delen van het uitgebreide netwerk
die van het grootste strategische belang zijn voor de verwezenlijking van de TEN-Tdoelstellingen.

3.48. In onze recente controle inzake TFI's52 meldden we dat het onwaarschijnlijk

is dat het kernnetwerk voor vervoer van de EU zijn volledige capaciteit zal bereiken in
2030, hoewel de lopende uitvoering ervan al enkele positieve effecten kan hebben
gesorteerd. Bovendien hebben we in het overzicht (“landscape review”) 53 aangegeven
dat, aangezien de omvang van de EU-financiering beperkt is in verhouding tot de
algemene behoeften, de aandacht moet worden gericht op prioriteiten met de
hoogste toegevoegde waarde voor de EU. In onze controle inzake wegen 54 hebben we
de lidstaten aanbevolen hun financiering te richten op investeringen in het
kernnetwerk met het oog op de voltooiing ervan in 2030, met name in de lidstaten die
tot dusver weinig vooruitgang hebben geboekt. Bij deze controle constateerden we
dat de lidstaten voorstelden om 66 % van de beschikbare ESIF-financiering te besteden
aan wegenprojecten voor 2014-2020 buiten het kernnetwerk.

3.49. We hebben vastgesteld dat grensoverschrijdende trajecten bijzondere

aandacht behoeven, aangezien lacunes in de grensoverschrijdende infrastructuur de
beoogde impact van het EU-brede netwerk verminderen. De lidstaten worden niet
gestimuleerd om EU-beleid van gering nationaal belang ten uitvoer te leggen, met

51

Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december
2013 betreffende richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees
vervoersnetwerk en tot intrekking van Besluit nr. 661/2010/EU (Voor de EER relevante
tekst).

52

ERK, Speciaal verslag nr. 10/2020, Vervoersinfrastructuren in de EU: megaprojecten moeten
sneller worden uitgevoerd zodat de netwerkeffecten tijdig worden gerealiseerd.

53

ERK, Overzicht nr. 9/2018, Naar een succesvolle vervoerssector in de EU: uitdagingen in het
verschiet.

54

ERK, Speciaal verslag nr. 9/2020, Het EU-kernwegennet: kortere reistijden, maar het
netwerk is nog niet volledig operationeel.
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name grensoverschrijdende verbindingen 55. We hebben melding gemaakt van
problemen op dit gebied in onze controles van het EU-kernwegennet 56 en van
investeringen in het Europees beheersysteem voor het spoorverkeer 57.
Kosten-batenanalyse wordt niet vaak gebruikt als instrument voor betere
besluitvorming

3.50. In de huidige programmeringsperiode worden grote projecten, als

voorwaarde voor financiering, onderworpen aan een gedetailleerde kostenbatenanalyse door de lidstaten en moeten zij vervolgens worden beoordeeld en
goedgekeurd door de Commissie. Uit onze controle van het hogesnelheidsnet bleek
dat de kwaliteit van de beoordeling van de behoeften in de lidstaten laag is en dat
projectsponsoren en -beoordelaars de neiging hebben om kosten-batenanalyses
slechts als een verplichte administratieve stap te gebruiken in plaats van als een
instrument voor betere besluitvorming58. Dit wordt bevestigd in een evaluatie van de
Commissie 59. In onze audit van de TFI's constateerden we bijvoorbeeld dat de
verkeersprognoses meestal te optimistisch waren, niet goed gecoördineerd, niet
gebaseerd op goede economische beoordelingen en soms zeer simplistisch. We
concludeerden dat in de door ons onderzochte TFI's de kosten-batenanalyses niet naar
behoren zijn gebruikt als een instrument voor beleidsvorming60.

3.51. In het wetgevingsvoorstel van de Commissie voor de ESIF voor 2021-2027

worden alle specifiek voor grote projecten vastgestelde beoordelingsvoorschriften
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ERK, Overzicht nr. 9/2018, Naar een succesvolle vervoerssector in de EU: uitdagingen in het
verschiet.

56

ERK, Speciaal verslag nr. 9/2020, Het EU-kernwegennet: kortere reistijden, maar het
netwerk is nog niet volledig operationeel.

57

ERK, Speciaal verslag nr. 13/2017, Eén Europees beheersysteem voor het spoorverkeer: zal
de politieke keuze ooit werkelijkheid worden?

58

ERK, Speciaal verslag nr. 19/2018, Een Europees hogesnelheidsnet: geen realiteit, maar een
ondoeltreffende lappendeken.

59

Europese Commissie, Ex post evaluation of major projects in transport financed by the
European Regional Development Fund and the Cohesion Fund between 2000 and 2013,
juni 2018.

60

ERK, Speciaal verslag nr. 10/2020, Vervoersinfrastructuren in de EU: megaprojecten moeten
sneller worden uitgevoerd zodat de netwerkeffecten tijdig worden gerealiseerd.
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geschrapt, met inbegrip van de vereiste om een kosten-batenanalyse uit te voeren 61.
Hoewel we erkennen dat dit een vermindering van de algemene administratieve lasten
betekent, zijn wij bezorgd dat dit voordeel niet opweegt tegen het toegenomen risico
dat de gecofinancierde investeringen niet de beste prijs-kwaliteitverhouding bieden 62.

3.52. Uit onze controles inzake door de EU gecofinancierde

hogesnelheidsspoorlijnen 63 en TFI's 64 is gebleken dat de duurzaamheid van sommige
van de gecontroleerde lijnen in het gedrang kwam omdat er niet genoeg passagiers
waren. In de eerstgenoemde controle hebben we aangegeven dat dit risico had
kunnen worden beperkt door een deugdelijke beoordeling vooraf van de kosten en
baten. In een evaluatie van de Commissie 65 werd een soortgelijke conclusie getrokken
en werd gemeld dat de financiële duurzaamheid van projecten afhankelijk was van
overheidsfinanciering en dat tijdens de projectvoorbereiding onvoldoende aandacht
werd besteed aan de financiële duurzaamheid van projecten in de periode na de
voltooiing ervan.

Verbetering van het concurrentievermogen van kmo's

3.53. Figuur 3.9 biedt een overzicht van de indicatoren van de

programmaverklaringen die betrekking hebben op de specifieke doelstelling van het
EFRO — Vergroting van de concurrentiekracht van kmo's.

3.54. Drie van de negen indicatoren (33 %) liggen op schema om hun

doelstellingen te halen. Deze drie indicatoren hebben betrekking op output en meten
het aantal bedrijven dat steun ontvangt uit het EFRO. In sommige gevallen is sinds het
voorgaande jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt. Zo ontvingen 414 000 bedrijven

61

In plaats daarvan hoeven de lidstaten de Commissie alleen informatie te verstrekken over
“concrete acties van strategisch belang”, gedefinieerd als concrete acties die een cruciale
bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de programmadoelstellingen, zonder verdere
details. Artikel 2, lid 4, en artikel 67, lid 6, van COM(2018) 375 final.
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ERK, Advies nr. 6/2018 over het voorstel van de Commissie van 29 mei 2018 voor een
verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen (COM(2018) 375 final).
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ERK, Speciaal verslag nr. 19/2018, Een Europees hogesnelheidsnet: geen realiteit, maar een
ondoeltreffende lappendeken.

64

ERK, Speciaal verslag nr. 10/2020, Vervoersinfrastructuren in de EU: megaprojecten moeten
sneller worden uitgevoerd zodat de netwerkeffecten tijdig worden gerealiseerd.
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Europese Commissie, Ex-post evaluation of major projects supported by the European
Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 and 2013, juni 2018.
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steun, terwijl dat er voorheen 201 000 waren. Andere indicatoren, zoals de indicatoren
die meten of de particuliere investeringen overeenkomen met de overheidssteun aan
bedrijven, en de toename van de werkgelegenheid in gesteunde bedrijven liggen niet
op schema.
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Figuur 3.9 — Overzicht van de indicatoren in verband met kmo's
Liggen de indicatoren volgens de gegevens van de Commissie op
schema om hun streefdoelen te behalen?
Input en output

Resultaat
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kmo's” (EFRO)
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Bron: ERK, op basis van programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.
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Aanvullende prestatiegegevens

3.55. Kmo's zijn goed voor 99,8 % van alle ondernemingen in de niet-financiële

sector in de EU en genereren 56 % van de toegevoegde waarde en 67 % van de
werkgelegenheid 66. Eerder in 2020 zijn we begonnen met een audit van startende
kmo's; we zijn van plan om volgend jaar verslag uit te brengen over de bevindingen.
Voor de rest van dit deel baseren wij ons op evaluaties van de Commissie, die wij niet
afzonderlijk hebben beoordeeld.

3.56. In het jaarverslag 2018/2019 van de Commissie over EFRO-steun aan kmo's

wordt onder meer gewezen op de noodzaak om de O&O-activiteiten van kmo's uit te
breiden en de tekorten aan vaardigheden en financiering aan te pakken, aangezien dit
belangrijke uitdagingen voor innovatie zijn. Uit de evaluatie van de Commissie 67 van de
EFRO-steun aan kmo's tijdens de programmeringsperiode 2007-2013 blijkt dat het
EFRO in sommige gevallen heeft bijgedragen tot het versnellen van de investeringen
en het bevorderen van O&O en innovatie. Uit de evaluatie is echter ook gebleken dat
die gevallen betrekking hadden op begunstigden die al over de capaciteit beschikten
om te groeien en te innoveren, en er is weinig bewijs dat zij deze investeringen ook
zonder de steun van het programma toch zouden hebben gedaan.

3.57. Uit de evaluatie van de Commissie blijkt dat de OP's voor 2007-2013 over het

algemeen niet strategisch gericht waren 68 en voorzagen in een vraaggestuurde
aanpak, waarbij werd getracht alle mogelijke belemmeringen voor de groei en
innovatie van kmo's aan te pakken. Dit heeft ertoe bijgedragen dat het algemene
strategische doel van sommige programma's werd verdoezeld. In veel gevallen leidde
dit tot het creëren van een groot aantal beleidsinstrumenten; over het algemeen werd
er weinig aandacht besteed aan de vraag welke instrumenten waarschijnlijk het meest
effectief zouden zijn.
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Europese Commissie, Annual report on European SMEs 2018/2019, Research and
Innovation and Development by SMEs, november 2019.
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Europese Commissie, Ex-post evaluation of 2007-2014, Support to SMEs – Increasing
Research and Innovation in SMEs and SME Development, februari 2016.
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Ibid.

125

3.58. Volgens de evaluatie is de EFRO-financiering gebruikt in combinatie met

nationale bronnen van MKB-steun, hetzij door bestaande nationale maatregelen aan
te vullen, hetzij door leemten in het ondersteuningssysteem op te vullen. Er werd
echter geconstateerd dat de synergieën tussen de EFRO- en ESF-steun over het
algemeen gering waren, ondanks het belang van het behoud van de
werkgelegenheid 69.

Resultaten van de prestatietesten van de transacties

3.59. In het kader van onze controle van de betrouwbaarheidsverklaring voor het

jaar 2019 hebben we de beschikbaarheid, betekenis en betrouwbaarheid van de door
twaalf lidstaten gerapporteerde prestatiegegevens onderzocht voor een steekproef
van 121 door het EFRO en het CF medegefinancierde projecten. Door het feit dat er
sowieso enige tijd verstrijkt bij projecten in het kader van het cohesiebeleid (zie de
bovenstaande paragraaf 3.16) waren slechts elf van deze projecten voltooid; we
hebben vastgesteld dat de doelstellingen van zeven projecten volledig en van twee
projecten gedeeltelijk zijn verwezenlijkt, terwijl de doelstellingen van de andere twee
projecten niet zijn verwezenlijkt. Het feit dat slechts 10 % van de door ons onderzochte
projecten is afgerond, beperkt ons vermogen om bredere conclusies te trekken.

3.60. We hebben geconstateerd dat alle door ons bezochte lidstaten over

systemen beschikten om de gegevens over de prestaties van projecten te registreren
en te monitoren, en dat dergelijke gegevens voor bijna alle (119) projecten werden
geregistreerd. De doelstellingen van alle 121 projecten waren in overeenstemming
met de doelstellingen die zijn vastgesteld in de OP's van de lidstaten en met de
gemeenschappelijke doelstellingen van de EU die zijn vastgesteld in de
programmaverklaringen van het EFRO en het CF, de laatste afgeleid van de Europa
2020-strategie.

3.61. De EU-wetgeving vereist dat de lidstaten de output van uit het EFRO en het

CF gefinancierde activiteiten omschrijven en daarover rapporteren. In het algemeen
vonden we dat de prestatie-indicatoren die op projectniveau worden gebruikt, in
overeenstemming zijn met de doelstellingen die op het niveau van de lidstaten en de
EU zijn vastgesteld. Hoewel de lidstaten ook de mogelijkheid hebben om
resultaatindicatoren te gebruiken, waren de streefdoelen voornamelijk gebaseerd op
output, in overeenstemming met onze analyse in paragraaf 3.18.
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Ibid.
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Conclusies

3.62. Vijf jaar na de start van de programmeringsperiode 2014-2020 lag iets meer

dan een derde van de 72 programma-indicatoren voor het EFRO en het CF op schema,
hoewel een aantal streefdoelen naar beneden is bijgesteld. De meeste indicatoren
voor de algemene programmadoelstellingen lagen niet op schema. Wat betreft de vier
specifieke programmadoelstellingen die nader zijn onderzocht, lag de helft van de
vervoers- en milieu-indicatoren op schema, terwijl de overeenkomstige cijfers voor de
andere twee gebieden onder de 50 % lagen: 33 % voor kmo's en slechts 10 % voor de
koolstofarme economie. Het feit dat het EFRO en het CF over zeven jaar worden
geprogrammeerd, en dat nog eens drie jaar is toegestaan voor de uitvoering, betekent
dat mijlpalen een nuttige manier zijn om de monitoring toe te spitsen op de
vooruitgang in de richting van het einddoel (zie de paragrafen 3.18-3.20).

3.63. Informatie van de Commissie en andere bronnen, alsmede onze eigen

verslagen en beoordelingen bevestigen dit gemengde beeld. Terwijl het EFRO en het
CF bijdragen aan de doelstellingen van het economisch, sociaal en territoriaal
cohesiebeleid van de EU, hebben we in onze speciale verslagen een aantal
aanbevelingen gedaan om de zwakke punten in de opzet en uitvoering van de
programma's aan te pakken. We benadrukken het inherente risico dat verbonden is
aan het gebruik van de financiering tegen het einde van de periode, de noodzaak om
de kosteneffectiviteit van de financiering voor milieuprojecten te bepalen en de
noodzaak om ervoor te zorgen dat de middelen voor vervoersprogramma's gericht zijn
op de hoogste prioriteiten en de toegevoegde waarde van de EU (zie de
paragrafen 3.25-3.61).

3.64. Een aantal factoren is van invloed op de verwezenlijking van de

doelstellingen van het cohesiebeleid. Deze omvatten de relatief late start van de
uitgaven in de periode 2014-2020, het feit dat er sowieso enige tijd verstrijkt tussen de
voltooiing van de projecten — de output — en het realiseren van voordelen wat
betreft resultaten en impact, en de impact van externe factoren (zie paragraaf 3.16 en
figuur 3.2).

3.65. Beperkingen in de gegevens verhinderen dat we een uitgebreidere

beoordeling van de prestaties kunnen maken. Zo zijn de indicatoren weliswaar
gekwantificeerd, maar de algemene en de specifieke doelstellingen niet. Het is dus
mogelijk om de voortgang van de indicatoren te beoordelen aan de hand van mijlpalen
en doelstellingen, maar niet of de twee fondsen de algemene en specifieke
doelstellingen hebben gehaald of waarschijnlijk zullen halen. Meer in het algemeen is
het monitoring- en rapportagekader in de afgelopen programmeringsperioden
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geleidelijk aan verbeterd, maar voor 2014-2020 blijft het vooral gebaseerd op input- en
outputgerelateerde informatie over prestaties, terwijl resultaat- of zelfs
impactgerelateerde informatie minder prominent aanwezig is. De voor 2021-2027
voorgestelde invoering van verplichte gemeenschappelijke resultaatindicatoren zou in
dit opzicht een welkome verbetering zijn. De oprichting van het opendataplatform van
de Commissie, dat het publiek en de beleidsmakers toegang verleent tot realtimeinformatie over prestaties, is in principe ook een goed idee — hoewel we het niet
onderzocht hebben (zie de paragrafen 3.11-3.15).

3.66. We merken op dat eind 2019 36 % van de voor de periode 2014-2020

beschikbare middelen voor het EFRO en 39 % van die voor het CF waren uitbetaald 70.
Hoewel de projecten tot 2023 kunnen worden uitgevoerd, ligt dit
bestedingspercentage (“absorptie”) lager dan in de vorige programmeringsperiode —
met 6,6 procentpunten aan het einde van het zesde uitvoeringsjaar. We hebben een
aantal keren aangegeven dat een lage absorptie het inherente risico met zich
meebrengt dat de lidstaten, naarmate de subsidiabiliteitsperiode afloopt, prioriteit
geven aan uitgaven die ten koste gaan van de prestaties en de regelmatigheid. De
extra druk als gevolg van de COVID-19-pandemie zal dit risico waarschijnlijk alleen
maar vergroten (zie de paragrafen 3.11-3.24).
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Europese Commissie, AMPR 2019 voor de EU-begroting, juni 2020.
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Bijlage
Bijlage 3.1 – Doelstellingen van het programma EFRO en CF
ALGEMENE DOELSTELLINGEN
NUMMER
DOELSTELLING

VOLLEDIGE TEKST VAN DE
DOELSTELLING

KORTE VERSIE
GEBRUIKT IN DIT
HOOFDSTUK

DEEL VAN
ONZE
STEEKPROEF?

EFRO algemene
doelstelling 1

De verschillen in
ontwikkelingsniveau tussen de
verschillende regio’s, met name
plattelandsgebieden, regio’s die
een industriële overgang
doormaken en regio’s die
kampen met ernstige en
permanente natuurlijke of
demografische belemmeringen,
verkleinen en bijdragen aan de
verwezenlijking van de in de
Europa 2020-strategie
vastgestelde streefdoelen voor
een slimme, duurzame en
inclusieve groei, en met name
van de kwantitatieve kerndoelen
van die strategie

H.1b_ERDF_GO1

Ja

CF algemene
doelstelling 1

De verschillen in
ontwikkelingsniveau tussen de
verschillende regio’s, met name
plattelandsgebieden, regio’s die
een industriële overgang
doormaken en regio’s die
kampen met ernstige en
permanente natuurlijke of
demografische belemmeringen,
verkleinen en bijdragen aan de
verwezenlijking van de in de
Europa 2020-strategie
vastgestelde streefdoelen

H.1b_CF_GO1

Ja
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SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
NUMMER
DOELSTELLING

VOLLEDIGE TEKST VAN DE
DOELSTELLING

KORTE VERSIE
GEBRUIKT IN DIT
HOOFDSTUK

DEEL VAN
ONZE
STEEKPROEF?

EFRO-specifieke
doelstelling 1

Versterking van onderzoek,
technologische
ontwikkeling en innovatie

H.1b_ERDF_SO1

Nee

EFRO-specifieke
doelstelling 2

Verbetering van de toegang
tot en het gebruik en de
kwaliteit van informatie- en
communicatietechnologie

H.1b_ERDF_SO2

Nee

EFRO-specifieke
doelstelling 3

Vergroting van het
concurrentievermogen van
kleine en middelgrote
ondernemingen

H.1b_ERDF_SO3

Ja

EFRO-specifieke
doelstelling 4

Ondersteuning van de
overgang naar een
koolstofarme economie in
alle sectoren

H.1b_ERDF_SO4

Ja

EFRO-specifieke
doelstelling 5

Bevorderen van de
aanpassing aan
klimaatverandering en
risicopreventie en
risicobeheer

H.1b_ERDF_SO5

Nee

EFRO-specifieke
doelstelling 6

Behoud en bescherming
van het milieu en
bevordering van een
efficiënt gebruik van
hulpbronnen

H.1b_ERDF_SO6

Ja

EFRO-specifieke
doelstelling 7

Bevordering van duurzaam
vervoer en opheffing van
knelpunten in centrale
netwerkinfrastructuren

H.1b_ERDF_SO7

Ja

EFRO-specifieke
doelstelling 8

Bevordering van duurzame
en kwalitatief hoogstaande
werkgelegenheid en
ondersteuning van
arbeidsmobiliteit

H.1b_ERDF_SO8

Nee

EFRO-specifieke
doelstelling 9

Bevordering van sociale
inclusie en bestrijding van
armoede en discriminatie

H.1b_ERDF_SO9

Nee
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SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
NUMMER
DOELSTELLING

VOLLEDIGE TEKST VAN DE
DOELSTELLING

KORTE VERSIE
GEBRUIKT IN DIT
HOOFDSTUK

DEEL VAN
ONZE
STEEKPROEF?

EFRO-specifieke
doelstelling 10

Investering in onderwijs,
opleiding en
beroepsopleiding voor
vaardigheden en een leven
lang leren

H.1b_ERDF_SO10

Nee

EFRO-specifieke
doelstelling 11

Vergroting van de
institutionele capaciteit van
overheidsinstanties en
belanghebbenden en
doelmatig openbaar
bestuur

H.1b_ERDF_SO11

Nee

CF specifieke
doelstelling 1

Ondersteuning van de
overgang naar een
koolstofarme economie in
alle sectoren

H.1b_CF_SO1

Ja

CF specifieke
doelstelling 2

Bevorderen van de
aanpassing aan
klimaatverandering en
risicopreventie en
risicobeheer

H.1b_CF_SO2

Nee

CF specifieke
doelstelling 3

Behoud en bescherming
van het milieu en
bevordering van een
efficiënt gebruik van
hulpbronnen

H.1b_CF_SO3

Ja

CF specifieke
doelstelling 4

Bevordering van duurzaam
vervoer en opheffing van
knelpunten in centrale
netwerkinfrastructuren

H.1b_CF_SO4

Ja

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.
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Hoofdstuk 4
Natuurlijke hulpbronnen
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Inhoud
Paragraaf

Inleiding
Reikwijdte en aanpak

4.1.
4.2.-4.5.

Het GLB

4.6.-4.58.

Doel en werking van het GLB

4.6.-4.11.

Gepubliceerde informatie over de prestaties

4.12.-4.15.

De prestaties van het GLB beoordelen aan de hand van
gepubliceerde informatie

4.16.-4.58.

Algemene opmerkingen

4.16.-4.22.

Beperkte interventielogica achter het GLB
De meeste GLB-indicatoren meten de outputs en niet de resultaten
De ondersteunende evaluatiestudies gaan niet in op de zuinigheid
van de GLB-uitgaven

4.18.
4.19.-4.21.
4.22.

Rendabele voedselproductie

4.23.-4.36.

Rechtstreekse betalingen verminderen de inkomensschommelingen,
maar zijn grotendeels ongericht

4.25.-4.32.

Marktinterventies hebben geholpen om markten te stabiliseren,
maar niet altijd op een efficiënte manier

4.33.-4.34.

De risicobeheerinstrumenten worden weinig gebruikt

4.35.

Er is weinig informatie beschikbaar over de doeltreffendheid van
plattelandsontwikkelingsmaatregelen ter ondersteuning van
de levensvatbaarheid van landbouwbedrijven

4.36.

Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie

4.37.-4.48.

Het GLB heeft het potentieel om bij te dragen tot een duurzaam
gebruik van natuurlijke hulpbronnen, maar er zijn onvoldoende
gegevens beschikbaar om na te gaan hoe doeltreffend het is

4.39.-4.43.

De GLB-maatregelen hebben vanwege hun opzet weinig effect op de
aanpak van klimaatbehoeften

4.44.-4.48.

Evenwichtige territoriale ontwikkeling

4.49.-4.57.

Het GLB creëert weinig werkgelegenheid op het platteland, en de steun
aan jonge landbouwers vereist coördinatie tussen EU- en
nationale maatregelen

4.52.-4.54.
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Er is onvoldoende bewijs beschikbaar om de doeltreffendheid van de
investeringsmaatregelen aan te tonen
Resultaten van de prestatietoetsing van verrichtingen

Conclusies
Bijlagen
Bijlage 4.1 – Doelstellingen van het ELGF en het Elfpo

4.55.-4.57.
4.58.
4.59.-4.64.
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Inleiding
4.1. MFK-rubriek 2 omvat uitgaven in verband met beleid inzake duurzaam gebruik
van natuurlijke hulpbronnen, financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
(GLB), het gemeenschappelijk visserijbeleid en milieu- en klimaatactie. De totale
geplande uitgaven in het kader van deze rubriek in de periode 2014-2020 bedraagt
420,0 miljard EUR (in lopende prijzen), waarvan tegen het einde van
2019 308,5 miljard EUR was overgeboekt naar de lidstaten (zie figuur 4.1).

Figuur 4.1 – Natuurlijke hulpbronnen: betalingen in het kader van
lopende MFK-verbintenissen in 2014-2019 als percentage van de MFKbetalingen in alle rubrieken, plus uitsplitsing

(miljard EUR)

635,9

miljard
EUR

Natuurlijke
hulpbronnen
308,5
(48,5 %)

Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie.

Europees
Landbouwgarantiefonds
(ELGF) – rechtstreekse
betalingen
254,4 (82,5 %)

Europees Landbouwfonds voor
plattelandsontwikkeling (Elfpo)
49,8 (16,1 %)

Overige programma’s
4,3 (1,4 %)
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Reikwijdte en aanpak
4.2. In het aanhangsel wordt de in dit hoofdstuk gebruikte methode beschreven.
4.3. Dit hoofdstuk heeft betrekking op GLB-uitgaven, die via het Europees

Landbouwgarantiefonds (ELGF, gewoonlijk voor 100 % uit de EU-begroting
gefinancierd) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo,
gewoonlijk met cofinanciering door de lidstaten) worden gedaan. Het GLB is goed voor
98,6 % van de totale begroting van MFK-rubriek 2 in 2014-2020.

4.4. Bijlage 4.1 bevat een lijst van de doelstellingen van het ELGF en het Elfpo en

geeft de doelstellingen aan die wij hebben geselecteerd voor ons onderzoek van
informatie over prestaties. Wij behandelen de drie algemene doelstellingen van het
GLB, vijf specifieke doelstellingen van het ELGF en vijf specifieke doelstellingen van het
Elfpo. We hebben specifieke doelstellingen geselecteerd die betrekking hebben op het
merendeel van de GLB-uitgaven.

4.5. Dit hoofdstuk is grotendeels gebaseerd op een evaluatie van informatie van de
Commissie, aangevuld met bevindingen van onze eigen controle- en
evaluatieverslagen (voor zover beschikbaar). In de tekst verwijzen wij naar onze
bronnen.
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Het GLB
Doel en werking van het GLB

4.6. Het GLB is ingevoerd in 1962. Sindsdien is het verschillende malen hervormd.

Bij de hervorming van 1992 werd het zwaartepunt van het GLB verlegd van marktsteun
naar rechtstreekse betalingen aan landbouwers. Bij de hervorming van 2003 werd
“ontkoppeling” ingevoerd, een maatregel die tot doel had het verband tussen
rechtstreekse betalingen en productie weg te werken.

4.7. De GLB-uitgaven vallen uiteen in drie grote categorieën.
o

Rechtstreekse betalingen aan landbouwers. Deze zijn hoofdzakelijk gebaseerd op
het landbouwareaal waarover landbouwers beschikken en worden volledig
gefinancierd uit de EU-begroting.

o

Marktmaatregelen op landbouwgebied. De meeste van deze maatregelen worden
volledig gefinancierd uit de EU-begroting.

o

De programma’s voor plattelandsontwikkeling van de lidstaten, die voor 20 tot
100 % uit de EU-begroting worden gecofinancierd, variërend per maatregel en per
regio.

4.8. De Commissie, in het bijzonder het directoraat-generaal Landbouw en

Plattelandsontwikkeling (DG AGRI), deelt de verantwoordelijkheid voor het beheer van
het GLB met de lidstaten.

4.9. In de Verdragen zijn de GLB-beleidsdoelstellingen op hoog niveau vastgesteld.

Deze zijn in secundaire wetgeving1 vertaald naar drie algemene doelstellingen:
a)

rendabele voedselproductie, met de nadruk op landbouwinkomen, productiviteit
van de landbouw en prijsstabiliteit;

b)

duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie, met de nadruk
op uitstoot van broeikasgassen, biodiversiteit, bodem en water;

1

Artikel 110, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1306/2013.
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c)

evenwichtige territoriale ontwikkeling, met de nadruk op werkgelegenheid op het
platteland, groei en armoede in plattelandsgebieden.

4.10. De Commissie identificeert de volgende verbanden tussen de algemene
doelstellingen en de GLB-interventies2.
o

Rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkeling en marktmaatregelen moeten
bijdragen tot de doelstelling van “rendabele voedselproductie”.

o

Randvoorwaarden, “vergroeningsbetalingen” en een aantal
plattelandsontwikkelingsmaatregelen moeten bijdragen tot de doelstelling
“duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie”.

o

Verschillende maatregelen moeten helpen om de doelstelling “Evenwichtige
territoriale ontwikkeling” te realiseren, zoals de ontwikkeling van
(landbouw)bedrijven, lokale ontwikkeling en steun voor de ontwikkeling van
basisdiensten en communicatietechnologieën in plattelandsgebieden.

4.11. De Commissie heeft in 2017 een beperkte interventielogica voor elk van de

hoofdcategorieën van GLB-uitgaven voor de periode 2014-2020 uiteengezet, waarbij
verbanden worden gelegd tussen betalingsregelingen en algemene doelstellingen (zie
ook paragraaf 4.18 en figuur 4.4).

Gepubliceerde informatie over de prestaties

4.12. De prestaties van het GLB worden gemonitord via twee hoofdreeksen van
indicatoren, die allebei hoofdzakelijk stoelen op verslagen van de lidstaten en door
Eurostat verzamelde gegevens.
o

Het “gemeenschappelijk monitoring- en evaluatiekader” (GMEK) 3 bevat
210 indicatoren: 45 contextindicatoren, 84 outputindicatoren,
41 resultaatindicatoren, 24 streefdoelindicatoren en 16 impactindicatoren.

o

De GLB-programmaverklaringen bevatten 63 indicatoren, die grotendeels uit het
GMEK zijn afgeleid. Zes ervan zijn bedoeld om de effecten met betrekking tot de

2

DG AGRI, 2017, Technical handbook on the monitoring and evaluation framework of the
Common Agricultural Policy 2014-2020, blz. 13 en 14.

3

De GMEK-indicatoren zijn vastgesteld bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 834/2014 van de
Commissie, zoals vereist bij artikel 110 van Verordening (EU) nr. 1306/2013.
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drie algemene doelstellingen te meten. De rest zijn output-/input-, resultaat- en
impactindicatoren met betrekking tot de specifieke doelstellingen.

4.13. De Commissie brengt jaarlijks verslag uit over de prestaties via het jaarlijks

beheers- en prestatieverslag (Annual Management and Performance Report, AMPR) en
de programmaverklaringen, en DG AGRI verstrekt relevante informatie in haar jaarlijks
activiteitenverslag (JAV) (zie paragraaf 1.3). In december 2018 heeft de Commissie een
eerste verslag over de prestaties van het GLB uitgebracht 4. In het verslag behandelde
zij de drie algemene doelstellingen van het GLB aan de hand van indicatoren,
evaluaties en andere bronnen. Het bestreek de periode 2014-2017. Gelet op de verlate
start van het GLB 2014-2020, bevatte het verslag echter weinig informatie over de
prestaties van het beleid. De Commissie moet uiterlijk op 31 december 2021 5 zo’n
tweede verslag uitbrengen; tegen die tijd moet het rechtskader voor het GLB na 2020
al zijn vastgesteld.

4.14. De Commissie en de lidstaten zijn ook verplicht om ex-ante-, tussentijdse en

ex-post-evaluaties van het Elfpo 6 uit te voeren. De Commissie heeft in 2016 een
samenvattend verslag gepubliceerd over de ex-ante-evaluaties van de nationale en
regionale programma’s voor plattelandsontwikkeling 2014-2020. In juli 2020 heeft zij
een samenvatting van de ex-postevaluaties van de periode 2007-2013 gepubliceerd,
nadat zij haar wetgevingsvoorstellen voor het GLB na 2020 had ingediend. Afhankelijk
van de duur van de overgangsperiode moet de Commissie uiterlijk in december 2026
of december 2027 een samenvattend verslag opstellen over de belangrijkste
conclusies van de ex-postevaluaties van het Elfpo voor de periode 2014-2020. In beide
gevallen moet zij tegen die tijd haar voorstellen voor de periode na 2027 al hebben
ingediend. Bovendien kan de Commissie te allen tijde evaluaties uitvoeren 7. Een
evaluatie kan meer inzicht bieden in de prestaties en de impact van beleid dan louter
indicatoren.

4

COM(2018) 790 final.

5

Artikel 110 van Verordening (EU) nr. 1306/2013.

6

Verordening (EU) nr. 1303/2013, artikel 55 (ex-ante-evaluaties), artikel 56 (evaluaties
tijdens de programmeringsperiode) en artikel 57 (ex-postevaluaties).

7

Artikel 110 van Verordening (EU) nr. 1306/2013.
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4.15. De Commissie (DG AGRI) sluit overeenkomsten met externe beoordelaars om

“ondersteunende evaluatiestudies” uit te voeren. De resultaten van deze studies
worden opgenomen in werkdocumenten van de diensten van de Commissie, en
worden aangeduid als evaluaties. De Commissie heeft diverse studies en
samenvattingen over het GLB gepubliceerd. Figuur 4.2 toont de belangrijkste waarnaar
in dit hoofdstuk wordt verwezen.

Figuur 4.2 – Tijdpad van de belangrijkste evaluaties en betreffende
perioden
MFK
2014 – 2020

MFK
2007 – 2013
2008

2010

2012

Betreffende periode

2015

2017

MFK
2021 – 2027
2019

2022

2024

2026

Publicatie
Ondersteunende evaluatiestudie naar
de effecten van het GLB op
klimaatverandering en
broeikasgasemissies

Ondersteunende evaluatiestudie naar
de effecten van het GLB op
generatievernieuwing

Ondersteunende evaluatiestudie naar de
bosbouwmaatregelen in het kader van het Elfpo
Evaluatie van de
bosbouwmaatregelen in het kader
van het Elfpo

Ondersteunende evaluatiestudie naar vergroening
(halverwege de periode 2014-2020)

Ondersteunende evaluatiestudie naar
de effecten van het GLB op habitats,
landschappen en de biodiversiteit
Ondersteunende evaluatiestudie naar
de effecten van het GLB op water

Evaluatie inzake vergroening in het kader van
de rechtstreekse betalingen

Ondersteunende
evaluatiestudie naar de
algemene doelstelling
“Rendabele voedselproductie”
Synthese van evaluaties achteraf
van het Elfpo 2007-2013

Evaluatie van de Commissie, gepubliceerd als werkdocument van haar diensten
Ondersteunende evaluatiestudie, uitgevoerd namens de Commissie

Bron: ERK.
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De prestaties van het GLB beoordelen aan de hand van
gepubliceerde informatie
Algemene opmerkingen

4.16. Figuur 4.3 biedt een overzicht van alle GLB-indicatoren die in de

programmaverklaringen aan bod komen. Meer gedetailleerde overzichten per
specifieke doelstelling zijn te vinden in figuur 4.5, figuur 4.8 en figuur 4.10. In
paragraaf 1.24 bespreken we enkele algemene beperkingen 8 die van toepassing zijn bij
de interpretatie van deze indicatoren. Onze beoordeling of een bepaalde indicator “op
schema” ligt, houdt verband met de waarschijnlijkheid dat de streefwaarde van de
indicator zal worden gehaald. Bij deze beoordeling wordt niet gekeken of en hoe nauw
een bepaalde indicator verbonden is met de GLB-acties en -doelstellingen, noch of het
voor deze indicator geformuleerde streefdoel ambitieus genoeg is. Daarom is dit
slechts een eerste stap in de analyse van de GLB-prestaties. Ook hebben wij niet
gecontroleerd hoe betrouwbaar de onderliggende gegevens zijn; dit bespreken we in
hoofdstuk 1 (zie de paragrafen 1.13-1.23). We troffen de volgende tekortkomingen aan
in de reeks prestatie-indicatoren:
o

De meeste indicatoren hebben betrekking op inputs of outputs (zie de
paragrafen 4.19 en 4.42), zoals ook werd opgemerkt door de Wereldbank9. Deze
indicatoren geven de mate van absorptie van EU-middelen aan, en niet zo zeer de
resultaten of effecten van het beleid.

o

De impactindicatoren zijn gebaseerd op algemene macro-economische
variabelen, waarbij de effecten van het GLB onduidelijk en moeilijk meetbaar
kunnen zijn (zie de paragrafen 4.17, 4.24 en 4.51).

o

14 indicatoren hebben geen specifiek, gekwantificeerd streefdoel. Zij geven dus
alleen trends aan (zie paragraaf 4.20).

o

Zeven indicatoren hebben geen betrekking op de prestaties van het GLB, maar op
de zekerheid over de regelmatigheid van de uitgaven, de bekendheid van het
publiek met het GLB en de ondersteuning van beleidsinformatie binnen DG AGRI.

8

Zie ook de paragrafen 3.21-3.35 van het Jaarverslag 2018, waarin we de prestatieindicatoren voor het ELGF en het Elfpo beoordeelden.

9

Wereldbank, 2017, Thinking CAP: supporting agricultural jobs and incomes in the EU,
blz. 13.
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Figuur 4.3 – Overzicht van alle GLB-indicatoren in de
programmaverklaringen
Liggen de GLB-indicatoren volgens de gegevens
van de Commissie op schema om de streefdoelen te halen?

Input en
output

Uitkomstindicatoren van het
programma
Resultaat

Impact

Algemene doelstelling 1 – “Rendabele
voedselproductie”

Algemene doelstelling 2 – “Duurzaam beheer
van natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie”
Algemene doelstelling 3 – “Evenwichtige
territoriale ontwikkeling”
Horizontale beleidskwesties
Verzekering, bewustwording en informatieondersteuning

Indicatoren op schema om de doelstellingen te halen?
OP SCHEMA

NIET OP SCHEMA

ONDUIDELIJK

Indicatoren met gekwantificeerde streefdoelen
Indicatoren zonder gekwantificeerde streefdoelen

NB: Onze analyse is gebaseerd op gegevens van de Commissie die wij niet hebben gecontroleerd.
De bovenstaande illustratie van de vraag of de indicatoren al dan niet “op schema” liggen, heeft
betrekking op onze beoordeling van de waarschijnlijkheid dat een bepaalde indicator het streefdoel zal
halen. Het kan echter zijn dat een indicator geen invloed ondervindt van de acties die in het kader van
het programma worden uitgevoerd, of dat de indicator niet relevant is voor de doelstelling van het
programma — en het streefdoel van de indicator niet ambitieus genoeg is. Bijgevolg betekent het feit
dat een indicator “op schema” ligt om het streefdoel te halen, niet noodzakelijkerwijs dat het
programma zelf op schema ligt om de doelstellingen te halen. Zie ook het aanhangsel (punt 18).
Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.

4.17. De informatie in het AMPR is afgestemd op de onderliggende gegevens in de

programmaverklaringen. Het AMPR geeft echter een te optimistisch beeld van de GLBprestaties door de nadruk te leggen op de outputs van de uitgaven en door macroeconomische gegevens te presenteren zonder aan te geven hoe het GLB daaraan heeft
bijgedragen (zie kader 4.1). De doeltreffendheid van de uitgaven wordt niet
besproken. De Commissie heeft opgemerkt dat het halen van de beleidsdoelstellingen
nog steeds gepaard gaat met grote uitdagingen.
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Kader 4.1
Voorbeelden van al te optimistische verslaglegging over de prestaties
in het AMPR
De Commissie stelt dat meer dan 85 % van de streefdoelen voor de klimaatacties
in de landbouwsector al is gehaald in het biodiversiteits-, bodem- en
waterbeheer 10. Deze streefdoelen zijn gebaseerd op de gebieden die onder
specifieke Elfpo-maatregelen vallen, d.w.z. outputs. Ze laten niet zien of de
betalingen enig effect hebben gehad op de toestand van de ondersteunde
gebieden.
Volgens de Commissie levert het Elfpo een belangrijke bijdrage aan de
ontwikkeling. Zo stelt zij bijvoorbeeld dat de toegang tot breedbandinternet in
plattelandsgebieden aanzienlijk is verbeterd (59 % van de huishoudens beschikte
in 2019 over toegang van de volgende generatie) 11. Het AMPR bevat geen
informatie over de bijdrage van het Elfpo aan deze statistiek.
Beperkte interventielogica achter het GLB

4.18. De Commissie heeft een beperkte interventielogica vastgesteld voor

rechtstreekse betalingen, marktmaatregelen en plattelandsontwikkeling 12. In deze
logica worden GLB-doelstellingen, maatregelen en outputindicatoren met elkaar
verbonden, maar worden geen behoeften, beoogde resultaten of streefdoelen
vastgesteld. De interventielogica van de Commissie voor rechtstreekse betalingen
(zie figuur 4.4) bepaalt niet welk inkomensniveau voor landbouwers met het GLB
wordt beoogd. De verordening bepaalt dat de lidstaten wat het Elfpo betreft een
verband moeten aantonen tussen de behoeften en de maatregelen in de programma’s
voor plattelandsontwikkeling 13 en streefdoelen moeten vaststellen voor hun
resultaatindicatoren.

10

AMPR 2019, blz. 27.

11

AMPR 2019, blz. 29.

12

DG AGRI, 2017, Technical handbook on the monitoring and evaluation framework of the
Common Agricultural Policy 2014-2020, blz. 13-14.

13

Artikel 8 van Verordening (EU) nr. 1305/2013.
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Figuur 4.4 – De interventielogica van de Commissie voor rechtstreekse
betalingen
Algemene
doelstellingen GLB

Specifieke
doelstellingen
pijler 1

Instrumenten voor
rechtstreekse
betalingen

Belangrijkste
outputindicatoren

Duurzaam beheer van natuurlijke
hulpbronnen en klimaatactie

Rendabele voedselproductie

Verbeteren van het
landbouwinkomen

Basisbetalings
regeling /
regeling
inzake een
enkele
areaalbetaling

Aantal
landbouwers
Aantal ha

Verbeteren van het
concurrentievermogen
van de landbouw

Herverdelingsbetaling

Aantal
landbouwers
Aantal ha

Handhaven van de Voldoen aan de
marktstabiliteit
verwachtingen van
de consumenten

Vergroening

Totale aantal
landbouwers
Totale aantal ha
- gedekt
- vrijgesteld
- onderworpen aan
diversificatie
- onderworpen aan
vereisten inzake
ecologische
aandachtsgebieden
(EAG)
- blijvend grasland
- met gelijkwaardige
maatregelen

Betaling voor
jonge
landbouwers

Aantal
landbouwers
Aantal ha

Evenwichtige territoriale
ontwikkeling

Levering van collectieve
milieugoederen en
klimaatactie

Regeling voor
kleine
landbouwbedrijven

Aantal
landbouwers
Aantal ha

Vrijwillige
gekoppelde
steun

Aantal
begunstigden
In aanmerking
komende
hoeveelheden
Aantal ha
Aantal dieren

Handhaven van de
landbouwdiversiteit

Betaling voor gebieden
met natuurlijke
beperkingen

Aantal
landbouwers
Aantal ha

Bron: DG AGRI, 2017, Technical handbook on the monitoring and evaluation framework of the Common
Agricultural Policy 2014-2020, blz. 13.

De meeste GLB-indicatoren meten de outputs en niet de resultaten

4.19. Zoals figuur 4.3 laat zien, meten de meeste indicatoren van de

programmaverklaringen de output. Outputindicatoren houden rechtstreeks verband
met de door de EU-begroting gefinancierde activiteiten, maar bieden weinig
informatie over de vooruitgang bij het halen van de beleidsdoelstellingen.
Verschillende indicatoren van de programmaverklaringen beschrijven ook de
economische, ecologische en maatschappelijke context waarin het GLB functioneert,
wat wij als positief beschouwen. Over het geheel genomen bieden de indicatoren vaak
echter geen inzicht in de specifieke resultaten van de GLB-maatregelen. De Commissie
is van mening dat de beleidsprestaties vrij betrouwbaar kunnen worden vastgesteld op
outputniveau en dat de invloed van externe factoren meer van belang is bij het meten
van de resultaten en met name de effecten 14. Zonder een ontwikkelde
interventielogica en adequate resultaatindicatoren vanaf het begin kan de Commissie
niet aantonen dat het GLB zijn doelstellingen bereikt totdat zij evaluaties uitvoert.

14

COM(2018) 790 final.
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4.20. De streefcijfers voor de algemene GLB-doelstellingen en de meeste

specifieke ELGF-doelstellingen worden uitgedrukt als gewenste trends (bijv. het
“verhogen” van het agrarisch factorinkomen of het “verminderen” van
broeikasgasemissies door de landbouw). Verschillende externe factoren hebben
invloed op de einduitkomsten en de Commissie heeft niet altijd een causaal verband
vastgesteld tussen het GLB en de variabele. Streefdoelen die alleen als een koers en
niet als gekwantificeerde waarden worden uitgedrukt, maken het onmogelijk om
mijlpalen vast te stellen.

4.21. Aangezien de meeste GMEK-indicatoren die niet in de

programmaverklaringen zijn opgenomen outputindicatoren zijn, leveren zij geen
significante aanvullende informatie op over de prestaties bij de verwezenlijking van
beleidsdoelstellingen. In 2016 heeft de dienst Interne Audit van de Commissie het
GMEK onderzocht en belangrijke tekortkomingen vastgesteld “bij de vaststelling van
doelstellingen, in de gebruikte reeks indicatoren en bij de gegevensverzameling.
Hierdoor zou DG AGRI de prestaties van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
2014-2020 mogelijk minder goed kunnen monitoren en evalueren en er minder goed
over kunnen rapporteren” 15 (zie ook paragraaf 1.18). In ondersteunende
evaluatiestudies wordt vaak opgemerkt dat een gebrek aan monitoringgegevens (over
metingen) de effectanalyse belemmert. In onze speciale verslagen 16 en ons
Jaarverslag 2018 wijzen wij ook op de beperkingen van de informatie over prestaties
die via de GMEK-indicatoren wordt verzameld. De Commissie heeft de indicatoren en
de doelstellingen herzien in haar voorstellen voor het GLB na 2020 en heeft erkend dat
de indicatoren moeten worden doorontwikkeld 17.
De ondersteunende evaluatiestudies gaan niet in op de zuinigheid van de GLBuitgaven

4.22. De door ons bekeken ondersteunende evaluatiestudies zeggen niets over de

zuinigheid van de maatregelen. In onze verslagen komt dat vraagstuk wel aan bod. We
hebben bijvoorbeeld gevallen vastgesteld waarin begunstigden werden

15

COM(2017) 497 final, blz. 8.

16

Zie Speciaal verslag nr. 1/2016 (prestatiemeting met betrekking tot de inkomens van
landbouwers), paragraaf 92; nr. 10/2017 (jonge landbouwers), paragrafen 70-71;
nr. 13/2020 (biodiversiteit op landbouwgrond), paragrafen 49, 59, 71 en 81.

17

ERK, Advies nr. 7/2018, paragrafen 68-71.
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overgecompenseerd (bijv. vergroening 18 en sommige marktmaatregelen met
betrekking tot groenten en fruit 19).

Rendabele voedselproductie

4.23. Figuur 4.5 geeft een overzicht van de selectie van indicatoren uit de

programmaverklaringen in verband met algemene doelstelling 1 (rendabele
voedselproductie).

18

Speciaal verslag nr. 21/2017, “Vergroening”, paragrafen 24 en 25.

19

Speciaal verslag nr. 23/2019, “Inkomensstabilisering voor landbouwers”, paragraaf 84.
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Figuur 4.5 – Overzicht van de indicatoren met betrekking tot algemene
doelstelling 1 en relevante specifieke doelstellingen
Liggen de indicatoren volgens de gegevens van de Commissie op
schema om hun streefdoelen te behalen?
Input en
output

Resultaat

Impact

ja
nee
onduidelijk

Selectie van indicatoren in verband met “Rendabele
voedselproductie”
Indicator

Agrarisch factorinkomen

Vooruitgang t.o.v. streefdoel
N.v.t. (geen gekwantificeerd streefdoel):
referentiewaarde:
112 (2013)
N/A
(2019)
streefdoel: toename

meest recente gegevens: 123 (2019)

2013

Landbouwproductiviteit

Variabiliteit van de EU-grondstoffenprijzen

Aandeel van de rechtstreekse steun in het
inkomen uit de landbouwbedrijfsuitoefening
(gezinsinkomen uit het bedrijf)

% van de landbouwbedrijven met steun uit het
plan voor plattelandsontwikkeling t.b.v.
investeringen in herstructureringen

% van de landbouwbedrijven met een door het
plan voor plattelandsontwikkeling ondersteund
bedrijfsontwikkelingsplan voor jonge
landbouwers
% van de landbouwbedrijven dat wordt
ondersteund door kwaliteitsregelingen, lokale
markten en korte leveringsketens en
producentengroepen

% van de landbouwbedrijven dat deelneemt
aan risicobeheerregelingen

streefdoel: handhaven
meest recente gegevens: 40 % (2018)

mijlpaal
23 % (2018)
2023

58 % (2018)
2013

mijlpaal
23 % (2018)
2023

31 % (2018)
2013

mijlpaal
34 % (2018)
2023

28 % (2018)
2013

Impact

ja

Impact


ja

output

20??

43 % (2018)
2013

ja

20??

N/A
(2018) 41 % (2013)
referentiewaarde:

2013

Impact

20??

N.v.t. (geen gekwantificeerd streefdoel):
N/A (2019) reeks waarden
referentiewaarde:
streefdoel: < wereld
meest recente gegevens: reeks waarden

2017

ja

Type

20??

N.v.t. (geen gekwantificeerd streefdoel):
referentiewaarde:
100 (2005)
N/A
(2018)
streefdoel: toename
meest recente gegevens: 110 (2018)

2005

Op schema?

mijlpaal
90 % (2018)
2023


ja


ja


onduidelijk


nee

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.

output

output

output

output
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4.24. Alle drie de indicatoren die gekoppeld zijn aan de algemene doelstelling

“Rendabele voedselproductie” (verhoging van het agrarisch factorinkomen, verhoging
van de landbouwproductiviteit en beperking van prijsvariaties) geven macroeconomische ontwikkelingen weer. Hoewel deze indicatoren een positieve trend laten
zien, heeft het GLB daar weinig of geen aantoonbare invloed op. Verschillende andere
factoren hebben ook invloed op het inkomen, de productiviteit en de prijzen. Zo is het
agrarisch factorinkomen gestegen door de toegenomen productiviteit en door een
vermindering van de arbeid die in de landbouwsector wordt gebruikt. Op eenzelfde
manier zijn de marktomstandigheden en de fluctuerende landbouwprijzen van invloed
op het inkomensniveau 20. De vier outputindicatoren met betrekking tot de specifieke
Elfpo-doelstellingen 2 en 3 laten zien welk percentage van de bedrijven wordt
gesteund, maar zeggen niets over de effecten van die steun.
Rechtstreekse betalingen verminderen de inkomensschommelingen, maar zijn
grotendeels ongericht

4.25. Rechtstreekse betalingen zijn goed voor ongeveer 70 % van de GLB-uitgaven.
Een ondersteunende evaluatiestudie wijst, op basis van gegevens uit 2010-2015, uit
dat de variabiliteit van de landbouwinkomens dankzij de rechtstreekse betalingen met
ongeveer 30 % is verminderd 21.

4.26. Er is één indicator gekoppeld aan de specifieke ELGF-doelstelling “De

inkomensstabiliteit van landbouwers ondersteunen door rechtstreekse inkomenssteun
te verlenen”: “aandeel van de rechtstreekse steun in het inkomen uit de
landbouwbedrijfsuitoefening”. De waarde van deze indicator liep in 2017 uiteen van
8 % in Nederland tot 50 % in Slowakije. Het doel is om het aandeel stabiel te houden.
Dit sluit echter niet aan op de beleidsdoelstelling om het hoofdelijk inkomen van
personen die werkzaam zijn in de landbouw, te verhogen en de behoefte aan
rechtstreekse steun te verminderen.

20

Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective “viable
food production”, 2020, blz. 33-34 en 53-54.

21

Ibid., blz. 49 en 50.
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4.27. In haar AMPR 2019 stelde de Commissie dat de inkomsten van landbouwers

achterliepen bij de lonen in de gehele economie. De Commissie merkte op dat het
gemiddelde inkomen in de landbouwsector in 2017 ongeveer 46,5 % bedroeg van het
gemiddelde loon in de economie van de EU-28 22. Zij hanteert het inkomen uit
bedrijfsuitoefening per gezinsarbeidseenheid als maatstaf voor het landbouwinkomen.
Bij dit cijfer wordt echter geen rekening gehouden met de demografische verschillen
tussen de twee populaties (veel landbouwers hebben de pensioenleeftijd bereikt) en
met de niet-landbouwgerelateerde inkomsten van agrarische huishoudens. Het
beschikbare inkomen, waarin rekening wordt gehouden met het nietlandbouwinkomen, is een belangrijk element in de beoordeling van de
levensstandaard van landbouwers 23.

4.28. In 2016 deden wij de volgende aanbeveling24: de Commissie “moet een

uitgebreider statistisch kader ontwikkelen om informatie te verstrekken over het
beschikbare inkomen van landbouwhuishoudens en om beter inzicht te krijgen in de
levensstandaard van landbouwers”, en moet “het kader voor de vergelijking van het
inkomen van landbouwers en de inkomens in andere sectoren van de economie
verbeteren”. De Commissie heeft vier indicatoren inzake het landbouwinkomen voor
het GLB na 2020 voorgesteld, maar is niet voornemens om gegevens te verzamelen
over het beschikbare inkomen.

4.29. Volgens Eurostat was in 2016 ongeveer twee derde van de

landbouwbedrijven in de EU kleiner dan 5 ha. Aangezien de rechtstreekse betalingen
gerelateerd zijn aan het landbouwareaal, gaat ongeveer 80 % van de steun naar
ongeveer 20 % van de begunstigden. Meer dan 30 % van de betalingen komt terecht
bij 2 % van de begunstigden, die elk meer dan 50 000 EUR aan rechtstreekse
betalingen ontvangen (zie figuur 4.6). Verschillende herverdelingsmechanismen (bijv.
maxima en herverdelingsbetalingen) hebben slechts een marginaal effect gehad 25.

22

CAP SPECIFIC OBJECTIVES … explained – Samenvatting nr. 1, blz. 2 en 3.

23

Speciaal verslag nr. 1/2016, “Is het systeem van de Commissie voor prestatiemeting met
betrekking tot de inkomens van landbouwers goed opgezet en gebaseerd op degelijke
gegevens?”, paragraaf 26.

24

Speciaal verslag nr. 1/2016, “Is het systeem van de Commissie voor prestatiemeting met
betrekking tot de inkomens van landbouwers goed opgezet en gebaseerd op degelijke
gegevens?”, aanbeveling 1.

25

ERK-evaluatie nr. 02/2018: De toekomst van het GLB (Briefingdocument), blz. 16; Speciaal
verslag nr. 10/2018, “De basisbetalingsregeling voor landbouwers”, paragrafen 49-63.
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Figuur 4.6 – Verdeling van de rechtstreekse betalingen naar
betalingscategorie en naar percentage begunstigden, Europese Unie
(2018)
Aandeel
rechtstreekse
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30 %
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EU-28, begrotingsjaar 2018
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Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie.

4.30. In de ondersteunende evaluatiestudie is ook onderzocht of de rechtstreekse
steun billijk is verdeeld 26. De conclusie, op basis van Gini-coëfficiënten, luidt dat de
concentratie van de steun in de vorm van rechtstreekse betalingen tussen 2013 en
2015 nauwelijks is veranderd (zie figuur 4.7).

26

Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective “viable
food production”, 2020, blz. 108-122.
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Figuur 4.7 – Gini-coëfficiënten inzake de concentratie van steun in de
vorm van rechtstreekse betalingen, 2013 en 2015
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NB: 0 is volledige gelijkheid, 1 staat voor volledige ongelijkheid.
Bron: EEIG Agrosynergie: Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general
objective “viable food production”, blz. 116.

4.31. De GLB-prestatie-indicatoren meten niet hoe efficiënt de rechtstreekse

betalingen zijn. Een ondersteunende evaluatiestudie naar een rendabele
voedselproductie 27 draaide om de vraag of de GLB-steun terechtkomt bij degenen die
de steun het hardst nodig hebben. De conclusie was dat het percentage landbouwers
dat rechtstreekse betalingen ontvangt en een inkomen per arbeidseenheid genereert
dat hoger ligt dan de gemiddelde nationale arbeidsproductiviteit, was afgenomen van
29 % in 2013 tot 26 % in 2015 28. Uit de studie beek dat 9 % van de kleine
landbouwbedrijven en meer dan 30 % van de grote een inkomen per arbeidseenheid
hadden boven dit referentieniveau.

4.32. Door te bezien hoeveel steun terechtkomt bij begunstigden buiten de

doelgroep kan het beleid beter worden ontworpen en kan het GLB efficiënter worden
gemaakt. In dat geval wordt bekeken hoeveel GLB-middelen zijn uitbetaald aan
landbouwers met een inkomen boven het gemiddelde landbouwinkomen en hoeveel

27

Ibid., hoofdstuk 10.

28

Ibid., blz. 224.
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middelen zijn uitbetaald aan begunstigden met een niet-agrarische economische
hoofdactiviteit. Dergelijke gegevens zouden ook helpen aanvragen op het spoor te
komen die betrekking hebben op aanzienlijke grondconcentratie (waarbij het kan gaan
om landroof). Bovendien hebben de rechtstreekse betalingen in sommige lidstaten
bijgedragen tot hogere pachtprijzen, met name voor grond met een lage
productiviteit 29. De opstellers van de evaluatie hebben de Commissie aanbevolen de
effecten van de rechtstreekse betalingen op de stijging van de pachtprijzen te
onderzoeken en passende tegenmaatregelen te nemen 30.
Marktinterventies hebben geholpen om markten te stabiliseren, maar niet altijd op
een efficiënte manier

4.33. In haar AMPR benadrukt de Commissie dat er in 2018 geen nieuwe

marktinterventies nodig waren. In een ondersteunende evaluatiestudie voor de
Commissie werd geconcludeerd dat de doeltreffendheid van de maatregelen in
2014-2017 varieerde 31, zoals te zien is in tabel 4.1.

Tabel 4.1 – Conclusies van de ondersteunende evaluatiestudie over de
uitgaven aan marktmaatregelen
Hoeveelheden
Houdbare
producten
Groenten en
fruit

Tijdigheid

Doeltreffendheid

Boter

Niet relevant

Snel

Goed

Mageremelkpoeder

Onvoldoende

Snel/langzaam

Gering

Kaas

Voldoende

Snel

Zeer goed

Varkensvlees

Voldoende

Snel

Zeer goed

Fruit en citrusvruchten

Voldoende

Snel/neutraal

Goed

Groenten

Voldoende

Snel

Zeer goed

Bron: EEIG Agrosynergie voor DG AGRI, Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the
general objective “viable food production”, 2020, blz. 148.

4.34. De Commissie heeft in de tweede helft van 2014 tijdelijke, buitengewone

steunmaatregelen ingevoerd voor bepaalde fruit- en groenteproducenten naar
aanleiding van het Russische invoerverbod. De doeltreffendheid van de maatregelen
met betrekking tot fruit en citrusvruchten wordt in de ondersteunende evaluatiestudie
beoordeeld als “goed”, met dien verstande dat de doeltreffendheid nog groter had
kunnen zijn bij een beter beheer van het systeem van het uit de markt nemen van

29

Ibid., blz. 198.

30

Ibid., blz. 237.

31

Ibid., blz. 232.

152

producten en buitengewone maatregelen 32. Wij hebben geconstateerd dat
alternatieve afzetmogelijkheden tot het derde jaar van het invoerverbod niet in
aanmerking werden genomen in de hoogte van de steun en dat er sprake was van
overcompensatie voor crisismaatregelen 33.
De risicobeheerinstrumenten worden weinig gebruikt

4.35. De indicator “percentage van de landbouwbedrijven dat deelneemt aan

risicobeheerregelingen” meet welk deel van de landbouwers GLB-steun ontvangt voor
verzekeringspremies en deelneemt aan onderlinge fondsen en andere instrumenten
voor inkomensstabilisering. Op basis van de programmaverklaringen werd voor de
indicator de voor 2018 nagestreefde mijlpaal in de richting van het streefdoel niet
behaald. Eind 2018 was 28,3 % van de streefwaarde voor 2023 bereikt. In de
programmaverklaringen stelde de Commissie dat de geringe benutting te wijten is aan
het feit dat dit soort steun nieuw is en enige tijd nodig heeft om volledig te worden
beheerd. Wij hebben geconstateerd dat de meeste landbouwers een verzekering
afsluiten zonder EU-steun en dat de rechtstreekse betalingen de
inkomensschommelingen aanzienlijk verminderen 34.
Er is weinig informatie beschikbaar over de doeltreffendheid van
plattelandsontwikkelingsmaatregelen ter ondersteuning van de levensvatbaarheid
van landbouwbedrijven

4.36. In het AMPR worden de vorderingen met betrekking tot de Elfpo-

streefdoelen inzake de verbetering van de levensvatbaarheid en het
concurrentievermogen van landbouwbedrijven aangemerkt als “relatief goed”. Deze
indicatoren bieden wel inzicht in het percentage EU-landbouwbedrijven dat steun
heeft ontvangen, maar maken het niet mogelijk om conclusies te trekken over de
doeltreffendheid. De gegevens in de ondersteunende evaluatiestudie over een
rendabele voedselproductie waren ontoereikend om duidelijke conclusies te kunnen
trekken over de doeltreffendheid van de Elfpo-maatregelen. Begin 2020 hadden de
lidstaten minder dan de helft van de geplande Elfpo-begroting voor de
levensvatbaarheid en het concurrentievermogen van landbouwbedrijven (2014-2020)
gebruikt.

32

Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective “viable
food production”, 2020, blz. 148.

33

Speciaal verslag nr. 23/2019, “Inkomensstabilisering voor landbouwers”, paragrafen 84
en 89.

34

Ibid., paragrafen 16-22 en 41.
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Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie

4.37. Figuur 4.8 biedt een overzicht van de geselecteerde indicatoren uit de

programmaverklaringen in verband met algemene doelstelling 2 (duurzaam beheer
van natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie).
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Figuur 4.8 – Overzicht van indicatoren in verband met algemene
doelstelling 2 en relevante specifieke doelstellingen
Liggen de indicatoren volgens de gegevens van de Commissie
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Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.
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4.38. De meeste indicatoren van de programmaverklaringen voor de specifieke

doelstellingen in het kader van de natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie hebben
betrekking op het gebied of het aantal dieren waarvoor de verschillende maatregelen
of verbintenissen gelden, zonder de behaalde milieuvoordelen te meten. Er zijn slechts
2 resultaatindicatoren (zie de paragrafen 4.43 en 4.46) op een totaal van
19 indicatoren.
Het GLB heeft het potentieel om bij te dragen tot een duurzaam gebruik van
natuurlijke hulpbronnen, maar er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om na te
gaan hoe doeltreffend het is

4.39. In haar meest recente AMPR vindt de Commissie het een goede prestatie dat

in 2018 79 % van het totale landbouwareaal in de EU was onderworpen aan ten minste
één vergroeningsverplichting. Wij constateerden 35 echter dat vergroening nauwelijks
een meetbaar effect had op de landbouwpraktijken en het milieu. Vergroening heeft
geleid tot veranderingen in de landbouwpraktijken op ongeveer 5 % van alle
landbouwgrond in de EU en doorgaans bleef de verstoring van bestaande
landbouwpraktijken tot een minimum beperkt. Vergroening blijft in wezen een
inkomenssteunmaatregel 36.

4.40. De lidstaten definiëren normen voor “een goede landbouw- en

milieuconditie van de grond” als onderdeel van de randvoorwaarden. Sommige
lidstaten hebben erg soepele normen vastgesteld 37. Bovendien wordt het gelijke
speelveld opgerekt doordat de lidstaten de normen op een verschillende manier
toepassen, ook wat betreft administratieve sancties wegens niet-naleving38. Bepaalde
normen in het kader van de randvoorwaarden zijn mogelijk bevorderlijk voor de
biodiversiteit, maar de Commissie en de lidstaten hebben de effecten ervan niet
gemeten 39.

35

Speciaal verslag nr. 21/2017, “Vergroening”.

36

Speciaal verslag nr. 21/2017, “Vergroening”, paragrafen 24 en 25.

37

Evaluation of the impact of the CAP on habitats, landscapes, biodiversity, 2020, blz. 77 en
78.

38

Europese Commissie, 2017, Modernising and simplifying the CAP: Climate & Environmental
challenges facing agriculture and rural areas, blz. 21; ERK, Speciaal verslag nr. 26/2016, “Het
blijft een uitdaging om cross-compliance doeltreffender en eenvoudiger te maken”.

39

Speciaal verslag nr. 13/2020, “Biodiversiteit op landbouwgrond”, paragrafen 41-50.

156

4.41. Goed afgestemde agromilieuklimaatmaatregelen kunnen een grote bijdrage

leveren aan de biodiversiteit. Dit is met name het geval wanneer regelingen betrekking
hebben op een groot deel van het agrarische landschap of gericht zijn op specifieke
risico’s. De geringe deelname van landbouwers vormt een belemmering 40. Bij sommige
Elfpo-maatregelen stelden wij vast dat de compensatie lager was dan de
deelnamekosten (bijv. Natura 2000-betalingen in sommige lidstaten 41).

4.42. Wat de specifieke Elfpo-doelstelling inzake ecosystemen betreft, laten de

bosbouwgerelateerde outputindicatoren op EU-niveau zien dat de
bosbouwmaatregelen in bescheiden mate worden gebruikt. In haar evaluatie van de
bosbouwmaatregelen 42 concludeert de Commissie dat de maatregelen — hoewel er
ruimte voor verbetering is — bepaalde acties hebben ondersteund die anders niet
dezelfde mate van financiering zouden hebben ontvangen of helemaal niet zouden zijn
uitgevoerd.

4.43. De indicator “percentage van het geïrrigeerde land waar men overstapt op

efficiëntere irrigatiesystemen” heeft betrekking op specifieke Elfpo-doelstelling 5. Het
streefdoel voor 2023 is 13,0 %; in 2018 werd 5,26 % bereikt 43, oftewel 40 % van het
streefdoel. De algehele vooruitgang is niet duidelijk. Op basis van een steekproef van
lidstaten werd in de ondersteunende evaluatiestudie geconcludeerd dat de
waterbesparingen die na voltooiing van de Elfpo-investering worden geboekt, niet
duidelijk worden geverifieerd 44.
De GLB-maatregelen hebben vanwege hun opzet weinig effect op de aanpak van
klimaatbehoeften

4.44. De emissies uit de landbouw waren in 2017 goed voor ongeveer 12,6 % van

de totale broeikasgasemissies in de EU45. De broeikasgasemissies uit de landbouw zijn

40

Evaluation of the impact of the CAP on habitats, landscapes, biodiversity, 2020; Speciaal
verslag nr. 13/2020 van de ERK: “Biodiversiteit op landbouwgrond”.

41

Speciaal verslag nr. 1/2017, “Meer inspanningen nodig om het Natura 2000-netwerk zo te
ontwikkelen dat het volledige potentieel ervan wordt gerealiseerd”, paragrafen 59 en 60.

42

SWD(2019) 389 final.

43

Programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.

44

Evaluation of the impact of the CAP on water, 2019, blz. 157 en 158.

45

JAV 2019 van DG AGRI, blz. 38.
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sinds 1990 met meer dan 20 % gedaald 46, maar de daling is sinds 2010 tot stilstand
gekomen (zie figuur 4.9).

1 000 ton CO2-equivalent

Figuur 4.9 – Broeikasgasemissies van de landbouw in de EU sinds 1990,
EU-28
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Bron: JAV 2019 van DG AGRI, blz. 38, gewijzigd.

4.45. De EU heeft een algemeen streefdoel vastgesteld om de broeikasgasemissies

tegen 2030 met 40 % te verlagen ten opzichte van het niveau van 1990 47. Naar
aanleiding van de Green Deal en de ambitie om tegen 2050 een klimaatneutrale EU tot
stand te brengen, heeft de Commissie voorgesteld het EU-streefdoel voor
broeikasgasemissiereductie voor 2030 te verhogen tot ten minste 55 % ten opzichte
van het niveau van 1990. Er bestond in 2019 geen specifiek stappenplan voor
emissiereductie in de landbouw van de EU 48.

4.46. De indicator “het aandeel blijvend grasland of weiland in een lidstaat in

verhouding tot het totale landbouwareaal” is gebaseerd op door landbouwers
verstrekte gegevens en houdt verband met een van hun vergroeningsverplichtingen.
Blijvend grasland valt met name onder vergroening met het oog op
koolstofvastlegging49. Het doel is om het aandeel binnen de limiet van 5 % te houden
ten opzichte van een referentieaandeel. In 2019 viel het aandeel in geen enkele
lidstaat buiten de limiet van 5 % (gegevens beschikbaar over 21 lidstaten) 50. De

46

Programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.

47

Mededeling van de Commissie betreffende een beleidskader voor klimaat en energie in de
periode 2020-2030. COM(2014) 015 final.

48

Speciaal verslag nr. 18/2019, “De uitstoot van broeikasgassen in de EU”.

49

Overweging 42 van Verordening (EU) nr. 1307/2013.

50

JAV 2019 van DG AGRI, bijlage, blz. 234.
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lidstaten kunnen toestaan dat blijvend grasland wordt geploegd. Studies wijzen uit dat
geploegd en opnieuw ingezaaid grasland een lagere milieuwaarde heeft en zelfs kan
leiden tot hogere CO2-emissies dan niet-geploegd grasland 51. Er zijn onvoldoende
gegevens beschikbaar om aan te tonen dat het blijvende grasland niet geploegd is 52. In
het kader van onze controlewerkzaamheden voor de betrouwbaarheidsverklaring
bevroegen we 65 landbouwers die ongeveer 4 600 ha blijvend grasland bebouwen.
Bijna 37 % van hen had een deel van dit grasland sinds 2015 ten minste eenmaal
geploegd en opnieuw ingezaaid. 10 % van hen had elk jaar grasland geploegd en
opnieuw ingezaaid.

4.47. In de ondersteunende evaluatiestudie inzake klimaatverandering wordt

opgemerkt dat de verplichte maatregelen (d.w.z. vergroening en randvoorwaarden)
onvoldoende betrekking hebben op de broeikasgasemissies van de veeteelt en de
akkerbouw. Er zijn geen GLB-maatregelen waarmee lidstaten landbouwers kunnen
dwingen maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen door de veeteelt
en de akkerbouw te verminderen 53.

4.48. In haar AMPR erkent de Commissie dat het GLB doeltreffender en gerichter
moet worden om bij te dragen aan de milieu- en klimaatdoelstelling.

Evenwichtige territoriale ontwikkeling

4.49. Het ELGF is erop gericht de werkgelegenheid bij landbouwbedrijven in stand

te houden, terwijl het Elfpo ook streeft naar het creëren van banen buiten
landbouwbedrijven. Landbouw heeft echter maar een klein aandeel in het bbp, ook in
plattelandsgebieden. De Elfpo-steun wordt geacht een beperkte impact te hebben op
de plattelandseconomie in brede zin 54. Het AMPR bevat informatie over banen en de
toegang tot breedbandinternet, maar biedt geen relevante informatie over prestaties
met betrekking tot de doelstelling van een evenwichtige territoriale ontwikkeling.

51

Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions,
2019, blz. 78-84.

52

Ibid., blz. 236.

53

Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions.
Samenvatting, 2019, blz. 2.

54

Europees Parlement, 2016, The role of the EU’s Common Agricultural Policy in creating
rural jobs, onderzoek voor de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling,
IP/B/AGRI/IC/2015_158, blz. 99.
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4.50. Figuur 4.10 geeft een overzicht van de indicatoren van de

programmaverklaringen die verband houden met de algemene doelstelling
“evenwichtige territoriale ontwikkeling”.

Figuur 4.10 – Overzicht van indicatoren in verband met algemene
doelstelling 3 en relevante specifieke doelstellingen
Liggen de indicatoren volgens de gegevens van de Commissie
op schema om de streefdoelen te halen?
Input en
output

Resultaat

Impact

ja
nee
onduidelijk

Indicatoren in verband met “Evenwichtige territoriale ontwikkeling”
Indicator
Werkgelegenheid op het platteland

Aantal via ondersteunde projecten
gecreëerde banen (buiten Leader)
% van de plattelandsbevolking dat
onder lokale ontwikkelingsstrategieën
valt
% van de plattelandsbevolking dat
profiteert van nieuwe of verbeterde
diensten/infrastructuren
Aantal via ondersteunde projecten
gecreëerde banen (Leader)
% van de plattelandsbevolking dat
profiteert van nieuwe of verbeterde ITinfrastructuren

Vooruitgang t.o.v. streefdoel
N.v.t.
(geen
gekwantificeerd streefdoel):
N/A
(2018)
referentiewaarde: 63,4 % (2013)

streefdoel: toename
2013
20??
meest recente gegevens: 68,1 % (2017)

14 % (2018)
2013

2023

100 % (2018)
2013

mijlpaal
98 % (2018)
2023

83 % (2018)
2013

mijlpaal
24 % (2018)
2023

30 % (2018)
2013

2023

17 % (2018)
2013

mijlpaal
24 % (2018)
2023

Op schema?

ja


nee


ja


ja


nee


nee

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.
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output

resultaat

resultaat

resultaat
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4.51. De enige indicator van de programmaverklaringen voor de algemene

doelstelling “evenwichtige territoriale ontwikkeling” is “arbeidsparticipatie op het
platteland” 55. Dit percentage is gestegen van 63,4 % in 2012 tot 68,1 % in 2018. De
invloed van het GLB is onzeker, maar beperkt (zie paragraaf 4.52). In dezelfde periode
steeg de totale werkgelegenheid van 68,4 % tot 72,2 %. De externe economische
omstandigheden en tal van nationale beleidsmaatregelen hebben direct en indirect
invloed op de werkgelegenheid in plattelandsgebieden 56. Deze externe factoren
worden onderkend in het AMPR.
Het GLB creëert weinig werkgelegenheid op het platteland, en de steun aan jonge
landbouwers vereist coördinatie tussen EU- en nationale maatregelen

4.52. Het aantal banen dat eind 2018 was geregistreerd als direct gevolg van

Leader, bedroeg 13 337 (30 % van het streefdoel voor 2023), oftewel minder dan
0,05 % van de totale werkgelegenheid in plattelandsgebieden. Het aantal gecreëerde
banen voor de overige plattelandsontwikkelingsmaatregelen kwam uit op 10 784 (14 %
van het streefdoel). De Commissie merkt in haar programmaverklaringen op dat zij
geen betrouwbare gegevens heeft over de in het kader van Leader gecreëerde banen.

4.53. Ondersteunende evaluatiestudies57 wijzen erop dat de regionale en sectorale
omstandigheden grote invloed hebben op de werkgelegenheid in plattelandsgebieden
en dat de GLB-maatregelen weinig effect hebben op de werkgelegenheid in die
gebieden.

4.54. Jonge landbouwers kunnen aanvullende rechtstreekse betalingen ontvangen

uit het ELGF en eenmalige steun uit het Elfpo voor het opzetten van hun eerste
landbouwbedrijf. Onze bevindingen stemmen overeen met die van de ondersteunende
evaluatiestudies: de ELGF-steun voor jonge landbouwers heeft weinig tot geen effect.
De Elfpo-steun is doeltreffender, voornamelijk omdat die gerichter is 58. De
55

JAV 2019 van DG AGRI, bijlage 12.

56

Europees Parlement, 2016, The role of the EU’s Common Agricultural Policy in creating
rural jobs, onderzoek voor de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling,
IP/B/AGRI/IC/2015_158.

57

Evaluation of Article 68 measures, 2016; Evaluation of the impact of the CAP on
generational renewal, local development and jobs in rural areas, 2019.

58

Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs in
rural areas, 2019; Speciaal verslag nr. 10/2017 van de ERK: “EU-steun voor jonge
landbouwers moet doelgerichter worden toegewezen om doeltreffende
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generatievernieuwingsmaatregelen van het GLB zijn doeltreffend gebleken in gevallen
waarin complementaire nationale, regionale en lokale overheidsinstellingen en
begrotingsbeleid die maatregelen ook ondersteunen en versterken 59.
Er is onvoldoende bewijs beschikbaar om de doeltreffendheid van de
investeringsmaatregelen aan te tonen

4.55. In haar AMPR merkt de Commissie op dat de toegang tot breedbandinternet
in plattelandsgebieden aanzienlijk is verbeterd, maar zij heeft geen nadere informatie
over de bijdrage van het Elfpo aan de ontwikkeling van plattelandsgebieden. Er loopt
een ondersteunende evaluatiestudie naar de algemene doelstelling “Evenwichtige
territoriale ontwikkeling” (2014-2020).

4.56. De indicatoren van de programmaverklaringen “percentage van de

plattelandsbevolking dat profiteert van verbeterde diensten/infrastructuur” en
“percentage van de plattelandsbevolking dat profiteert van verbeterde ITinfrastructuur/-diensten” worden berekend door de “omvang van de bevolking in het
gebied (bijv. gemeente, groep gemeenten) die van de diensten/infrastructuur
profiteert” te delen door de “totale plattelandsbevolking die in het POP-gebied wordt
bestreken” 60. De lidstaten kunnen alle inwoners van een gemeente opgeven, ongeacht
het aantal gebruikers dat van de actie profiteert 61. Hetzelfde probleem stelden wij in
2015 vast met betrekking tot de periode 2007-2013 62.

4.57. Het gebrek aan alomvattende informatie over het aantal projecten, de

productie van hernieuwbare energie en de geïnstalleerde capaciteit verhindert dat de
bijdrage van het Elfpo aan de inzet van hernieuwbare energie in plattelandsgebieden
kan worden gekwantificeerd en beoordeeld 63.

generatievernieuwing te bevorderen”; SURE-Farm: Impact of the Young Farmers payment
on structural change, 2020.
59

Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs in
rural areas, 2019.

60

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farmingfisheries/key_policies/documents/target-and-result-indicator-fiches-pillar-ii_en.pdf

61

Jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting over het
begrotingsjaar 2018, paragraaf 7.59.

62

Speciaal verslag nr. 25/2015, “EU-steun voor plattelandsinfrastructuur”, paragraaf 81.

63

Speciaal verslag nr. 5/2018, “Hernieuwbare energie voor duurzame
plattelandsontwikkeling”, paragraaf 65.
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Resultaten van de prestatietoetsing van verrichtingen

4.58. In het kader van onze controlewerkzaamheden voor de

betrouwbaarheidsverklaring 2019 hebben wij de GMEK-indicatoren voor
135 plattelandsontwikkelingsprojecten geëvalueerd. Met betrekking tot deze
projecten constateerden wij het volgende:
o

Bij 27 projecten ontbrak het aan een duidelijke koppeling tussen de outputs en de
resultaten van de actie en de doelstellingen van de aandachtsgebieden.

o

Bij 42 projecten ontbrak het aan een relevante GMEK-resultaatindicator om de
onmiddellijke en directe effecten van de actie te meten. Voor 15 van deze
projecten hadden de lidstaten het gebrek aan rapportagegegevens opgevuld met
nationale indicatoren. We presenteren een voorbeeld van een vereiste om
resultaten te boeken in kader 4.2.

Kader 4.2
Een voorbeeld van een vereiste om resultaten te boeken
In Polen moeten begunstigden van investeringsmaatregelen, zoals maatregel 4.1
— “Steun om de algehele prestaties en duurzaamheid van een landbouwbedrijf te
verbeteren” — niet alleen outputs realiseren (zoals de aankoop van
landbouwmachines), maar ook resultaten boeken, die worden gemeten aan de
hand van de groei van de economische omvang64 van hun bedrijf.

64

Een benadering van de jaarlijkse productie/omzet van een bedrijf, uitgedrukt in euro.
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Conclusies
4.59. Het AMPR 2019 verschaft weinig gekwantificeerde informatie over de

resultaten en de impact van het GLB; het verslag schetst een te positief beeld van de
beleidsresultaten doordat de nadruk op outputs ligt en niet op resultaten. De
Commissie erkent in het AMPR 2019 dat er nog aanzienlijke uitdagingen blijven
bestaan bij het verbeteren van de prestaties van het GLB (zie de paragrafen 4.16
en 4.17).

4.60. De indicatoren in de programmaverklaringen verschaffen voornamelijk

informatie over outputs, die gemakkelijker meetbaar zijn en minder worden beïnvloed
door externe factoren dan resultaten en effecten. Over het geheel genomen vinden wij
het positief dat de indicatoren van de programmaverklaringen de economische,
ecologische en maatschappelijke context van het GLB beschrijven en dat de Commissie
verschillende gegevensbronnen gebruikt als basis voor de indicatoren. Een belangrijke
tekortkoming is dat de Commissie de indicatoren niet meteen al heeft ontwikkeld op
basis van een gedetailleerde interventielogica, waarbij de verbanden tussen de huidige
situatie, de gewenste veranderingen, de ingezette middelen en zowel de verwachte
kortetermijneffecten als langetermijneffecten worden beoordeeld (zie de
paragrafen 4.16-4.21).

4.61. Een evaluatie kan meer inzicht bieden in de prestaties en de impact van

beleid dan louter indicatoren. Verschillende ondersteunende evaluatiestudies hebben
betrekking op de algemene doelstellingen inzake rendabele voedselproductie en
duurzame natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie. Er loopt een ondersteunende
evaluatiestudie naar de algemene doelstelling “Evenwichtige territoriale ontwikkeling”.
Aangezien het huidige GLB pas in 2015 van start is gegaan en de monitoringgegevens
vaak ontoereikend zijn, bevatten de ondersteunende evaluatiestudies veel voorlopige
conclusies. Afhankelijk van de duur van de overgangsperiode moet de Commissie
uiterlijk in december 2026 of december 2027 een samenvattend verslag opstellen over
de belangrijkste conclusies van de ex-postevaluaties van het Elfpo voor de
periode 2014-2020. In beide gevallen moet zij tegen die tijd haar voorstellen voor de
periode na 2027 al hebben ingediend (zie de paragrafen 4.14 en 4.15).

4.62. Wat de algemene doelstelling inzake rendabele voedselproductie betreft,

hebben de rechtstreekse betalingen de schommelingen van het landbouwinkomen
verminderd. Tegelijkertijd heeft het ontbreken van benchmarks voor een redelijke
levensstandaard en van een verdere doelgerichtheid van de uitgaven de rechtstreekse
steun minder doelmatig gemaakt. Er is onvoldoende informatie om conclusies te
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kunnen trekken over de prestaties van de plattelandsontwikkelingsmaatregelen met
betrekking tot deze algemene doelstelling (zie de paragrafen 4.23-4.36).

4.63. Bij de indicatoren met betrekking tot de algemene doelstelling inzake

duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie ligt de nadruk op de
omvang van het areaal waarvoor de maatregelen zijn genomen, maar niet op de
resultaten van de steun. Met name wat klimaatverandering betreft, blijken de GLBmaatregelen weinig effect te hebben op het aanpakken van de klimaatbehoeften als
gevolg van de opzet ervan (zie de paragrafen 4.37-4.48).

4.64. De door de Commissie in het AMPR gerapporteerde gegevens en de

programmaverklaringen met betrekking tot de algemene doelstelling inzake
evenwichtige territoriale ontwikkeling zijn ontoereikend om de prestaties van de
desbetreffende EU-uitgaven te beoordelen (zie de paragrafen 4.49-4.57).
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Bijlagen
Bijlage 4.1 – Doelstellingen van het ELGF en het Elfpo
ALGEMENE DOELSTELLINGEN
IN DIT
HOOFDSTUK
GEBRUIKTE
KORTE VERSIE

ONDERDEEL VAN ONZE
STEEKPROEF?

Bevordering van een rendabele
voedselproductie

Rendabele
voedselproductie

Ja

Bevordering van duurzaam beheer van
natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie

Duurzaam beheer
van natuurlijke
hulpbronnen en
klimaatactie

Ja

Bevordering van een evenwichtige territoriale
ontwikkeling

Evenwichtige
territoriale
ontwikkeling

Ja

DOELSTELLING
VOLLEDIGE TEKST VAN DE DOELSTELLING
NR.
1
2

3

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
IN DIT
HOOFDSTUK
GEBRUIKTE
KORTE VERSIE

ONDERDEEL VAN ONZE
STEEKPROEF?

(ELGF) 1

Het concurrentievermogen van de
landbouwsector verbeteren en zijn aandeel in
de waarde van de voedselketen vergroten

Concurrentievermogen

Ja

(ELGF) 2

De marktstabiliteit bevorderen

Marktstabiliteit

Ja

(ELGF) 3

Beter aansluiten op de verwachtingen van de
consument

n.v.t.

Nee

(ELGF) 4

De inkomensstabiliteit van landbouwers
ondersteunen door rechtstreekse
inkomenssteun te verlenen

Inkomensstabiliteit

Ja

(ELGF) 5

Een meer marktgerichte landbouw bevorderen
door te zorgen voor een aanzienlijk niveau van n.v.t.
ontkoppelde inkomenssteun

DOELSTELLING
VOLLEDIGE TEKST VAN DE DOELSTELLING
NR.

Ja
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SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
DOELSTELLING
VOLLEDIGE TEKST VAN DE DOELSTELLING
NR.

IN DIT
HOOFDSTUK
GEBRUIKTE
KORTE VERSIE

ONDERDEEL VAN ONZE
STEEKPROEF?

(ELGF) 6

Bijdragen tot betere milieuprestaties via de
vergroeningscomponent van de rechtstreekse
betalingen. Bijdragen tot de ontwikkeling van
duurzame landbouw en van een
gemeenschappelijk landbouwbeleid dat beter
aansluit op de verwachtingen van de
samenleving aan de hand van het systeem van
randvoorwaarden. Bijdragen tot de voorkoming
Milieuprestaties
van bodemerosie, het op peil houden van
organisch bodemmateriaal en de
bodemstructuur, het zorgen voor een minimaal
onderhoud, het voorkomen van achteruitgang
van habitats en het beschermen en beheren
van water aan de hand van de normen voor
een goede landbouw- en milieuconditie van de
grond.

Ja

(ELGF) 7

Lokale landbouwproductie bevorderen en
zorgen voor een eerlijk prijspeil voor
grondstoffen bestemd voor directe consumptie
n.v.t.
en voor de verwerking door lokale bedrijven in
de ultraperifere regio’s van de EU en op de
eilanden in de Egeïsche Zee

Nee

(ELGF) 8

De Commissie redelijke zekerheid bieden dat
de lidstaten beschikken over beheers- en
controlesystemen die in overeenstemming zijn
met de EU-regels om te waarborgen dat de
onderliggende verrichtingen die worden
n.v.t.
gefinancierd door het ELGF, Elfpo, Sapard en
Ipard, wettig en regelmatig zijn, en zo niet, om
de betrokken uitgaven uit te sluiten van EUfinanciering teneinde de financiële belangen
van de EU te beschermen

Nee

(ELGF) 9

Voorlichting bieden over het GLB en de
bekendheid van het GLB vergroten door een
doeltreffende en reguliere dialoog met
belanghebbenden, het maatschappelijk
middenveld en specifieke doelgroepen te
voeren

n.v.t.

Nee

(ELGF) 10

Vergemakkelijking van het maken van
strategische keuzes voor het GLB en
ondersteuning van andere activiteiten van het
DG door middel van economische en
beleidsanalyses en -studies

n.v.t.

Nee
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SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
DOELSTELLING
VOLLEDIGE TEKST VAN DE DOELSTELLING
NR.

IN DIT
HOOFDSTUK
GEBRUIKTE
KORTE VERSIE

ONDERDEEL VAN ONZE
STEEKPROEF?

(Elfpo) 1

Bevordering van kennisoverdracht en innovatie
in de landbouw, de bosbouw en
n.v.t.
plattelandsgebieden

(Elfpo) 2

Verbetering van de levensvatbaarheid van
landbouwbedrijven en het
concurrentievermogen van alle soorten
landbouw in alle regio’s en bevordering van
innovatieve landbouwtechnologieën en
duurzaam bosbeheer

(Elfpo) 3

Bevorderen van de organisatie van de
voedselketen, met inbegrip van de verwerking
n.v.t.
en afzet van landbouwproducten, dierenwelzijn
en het risicobeheer in de landbouw

Ja

(Elfpo) 4

Herstel, instandhouding en verbetering van
ecosystemen die verband houden met land- en Ecosystemen
bosbouw

Ja

(Elfpo) 5

Bevorderen van hulpbronnenefficiëntie en
steunen van de overstap naar een
koolstofarme en klimaatbestendige economie
in de landbouw-, de voedings- en de
bosbouwsector

n.v.t.

Ja

(Elfpo) 6

Bevorderen van sociale inclusie,
armoedebestrijding en economische
ontwikkeling in plattelandsgebieden

Ontwikkeling van
plattelandsgebieden

Ja

Nee

Levensvatbaarheid
en concurrentieJa
vermogen van
landbouwbedrijven

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.
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Hoofdstuk 5
Veiligheid en burgerschap
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Inhoud
Paragraaf

Inleiding

5.1.-5.2.

Reikwijdte en aanpak

5.3.-5.5.

Het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)

5.6.-5.44.

Het doel en de werking van het AMIF

5.6.-5.10.

Gepubliceerde informatie over de prestaties

5.11.

Beoordeling van de prestaties van het AMIF op basis van de
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5.20.
5.21.-5.27.

Zelfs met de bijdrage van het AMIF is het gemeenschappelijk Europees
asielstelsel nog niet volledig gerealiseerd door het ontbreken van een
politieke consensus

5.23.

Dankzij het AMIF nam het aantal hervestigingen toe, maar het blijft
achter bij het streefdoel

5.24.

Grote verschillen tussen de erkenningspercentages van de lidstaten voor
asielzoekers uit Afghanistan

5.25.

AMIF heeft de capaciteit van de lidstaten om asielaanvragen te verwerken
vergroot, maar de achterstand blijft
5.26.-5.27.
Integratie en legale migratie
Het AMIF steunt integratiemaatregelen, maar het staat nog te bezien
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5.28.-5.34.
5.30.
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5.31.-5.34.
Terugkeerbeleid en irreguliere migratie

5.35.-5.41.

De terugkeerpercentages blijven ontoereikend

5.37.-5.41.

Solidariteit en verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de
lidstaten

5.42.-5.44.
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Het AMIF heeft de solidariteit gestimuleerd, maar boekte minder succes
met betrekking tot de verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de
lidstaten

5.43.-5.44.

Conclusies

5.45.-5.50.

Bijlagen
Bijlage 5.1 – Doelstellingen van het AMIF-programma
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Inleiding
5.1. Onder rubriek 3 van het MFK vallen uitgaven die verband houden met

beleidsterreinen die als doel hebben het concept EU-burgerschap te versterken door
een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht zonder binnengrenzen tot stand te
brengen. Het betreft financiering voor:
o

asiel en migratie;

o

interne veiligheid, met inbegrip van geharmoniseerd grensbeheer, ontwikkeling
van het gemeenschappelijk visumbeleid, samenwerking tussen
rechtshandhavingsinstanties en versterking van de capaciteit om
veiligheidsgerelateerde risico’s en crises te beheren;

o

migratie en veiligheid, justitiële samenwerking en gezondheid;

o

volksgezondheid, diergezondheid en gezondheid van planten;

o

de culturele en audiovisuele sector; en

o

recht, consumentenrechten, gelijkheid en burgerschap.

5.2. De totale geplande uitgaven onder deze rubriek voor de periode 2014-2020

bedragen 17,7 miljard EUR, waarvan 13,8 miljard EUR vóór eind 2019 was uitbetaald
(zie figuur 5.1).
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Figuur 5.1 – Veiligheid en burgerschap: betalingen in 2014-2019 voor
lopende MFK-vastleggingen, als aandeel van de MFK-betalingen in het
kader van alle rubrieken en uitsplitsing

(miljard EUR)
AMIF
3,3 (23,9 %)



ISF
1,8 (13,0 %)

635,9
miljard
EUR



Veiligheid en
burgerschap
13,8
(2,2 %)

Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie.

Levensmiddelen en
diervoeders
0,8 (5,8 %)
Creatief Europa
0,7 (5,1 %)

Overige programma’s
7,2 (52,2 %)
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Reikwijdte en aanpak
5.3. In het aanhangsel wordt de methode beschreven die is gebruikt om dit
hoofdstuk op te stellen.

5.4. Van de 11 programma’s onder MFK 3 “Veiligheid en burgerschap” hebben we

er één geselecteerd: het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF — Asylum,
Migration and Integration Fund), dat goed is voor 24 % van de betalingen tot nu toe
onder deze MFK-rubriek. In Bijlage 5.1 wordt een overzicht gegeven van de algemene
doelstelling en de vier specifieke doelstellingen van het AMIF.

5.5. Dit hoofdstuk is grotendeels gebaseerd op een evaluatie van informatie van de
Commissie, aangevuld met bevindingen van onze eigen audit- en evaluatieverslagen
(voor zover beschikbaar). In de tekst verwijzen wij naar onze bronnen.
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Het Fonds voor asiel, migratie en
integratie (AMIF)
Het doel en de werking van het AMIF

5.6. Figuur 5.2 geeft een overzicht van het fonds en de achtergrond ervan en is
gebaseerd op de relevante wetgeving en Commissiedocumenten.

175

Figuur 5.2 – Overzicht van het AMIF
Behoeften
De EU-lidstaten (LS) moeten een
uniform, consistent en coherent
asiel- en migratiebeleid
ontwikkelen en toepassen met:
• Eerlijke behandeling en
bescherming van
vluchtelingen
• Legale migratie
overeenkomstig hun
behoeften en integratie van
onderdanen van derde landen
• Doeltreffende terugkeer voor
mensen die niet het recht
hebben om in de EU te blijven
• Solidariteit en verdeling van
de verantwoordelijkheid
tussen LS

Doelstellingen
Doelmatig beheer van
migratiestromen d.m.v. een
gemeenschappelijke EUbenadering van asiel en
migratie door:
• Versterking en ontwikkeling
van het Gemeenschappelijk
Europees Asielstelsel (CEAS)
• Ondersteuning van legale
migratie en doeltreffende
integratie van onderdanen
van derde landen
• Eerlijke en doeltreffende
terugkeerstrategie
• Meer solidariteit en betere
verdeling van de
verantwoordelijkheid
tussen LS
Zie bijlage 5.1
Input
2014-2020: 7,4 miljard EUR:
• Gecofinancierde nationale
programma’s (NP’s) van LS:
4,6 miljard EUR (61 %) en
door de Commissie beheerd:
2,8 miljard EUR (39 %)
• Voor 2014-2019: 78 %
vastgelegd en 44 % betaald
• Personele middelen van
DG HOME van de Commissie
en van de agentschappen
• Autoriteiten van LS voor NP’s
onder gedeeld beheer
• Andere partners,
internationale organisaties en
ngo’s

Context en externe factoren
EU context
• Belangrijkste relevante EUverdragen, richtlijnen en nietuitgavengerelateerde
beleidsinstrumenten: Titel V
van het VWEU,
erkenningsrichtlijn, Eurodac,
Dublin III, richtlijn
opvangvoorzieningen, richtlijn
asielprocedures en
beleidsdialoog
• Andere uitgavenprogramma’s:
ISF, DCI, mondiale collectieve
goederen en uitdagingen
LS-context
Verschillen in migratie- en
asielbeleid, resultaten van
uiteenlopende politieke en
economische situaties,
vertragingen bij de toepassing
van AMIF-NP’s, politieke wil om
asielzoekers over te
nemen/herplaatsingsregelingen
Externe factoren
• Instabiliteit in derde landen en
veranderende
migratiepatronen
• Verschillende arbeidsmarkten integratiebehoeften in LS

Processen
Beheer
• Gedeeld beheer (61 % van de
vastleggingen)
• Directe en indirecte uitvoering
door
DG HOME (39 % van de
vastleggingen)
Actoren
DG HOME, autoriteiten LS,
UNHCR, autoriteiten partnerland,
maatschappelijk middenveld
EU-agentschappen: EASO,
FRONTEX
Activiteiten
• Integratie van AMIF in
uitgaven van LS via NP’s
• EU-financiering: subsidies, EUacties, noodhulp (EMAS),
technische bijstand,
aanbestedingen voor werken
en diensten
• Ontwikkeling, monitoring en
evaluatie van asiel-,
integratie- en terugkeerbeleid
van LS

Verwachte uitkomsten
Effecten
Doelmatig en doeltreffend
beheer van migratiestromen in
de EU, versterking van het CEAS
en het gemeenschappelijk
immigratiebeleid, met
eerbiediging van het Handvest
van de grondrechten van de EU
Resultaten
Asiel, legale migratie en
integratie, terugkeer, solidariteit
• Ontwikkeling van het CEAS
• Ondersteuning van legale
migratie naar LS, vrijwaring
van de integriteit van de
immigratiestelsels van LS en
doeltreffende integratie van
onderdanen van derde landen
• Eerlijke en doeltreffende
terugkeer in LS, bestrijding
van irreguliere migratie
• Meer solidariteit en gedeelde
verantwoordelijkheid, met
name ten aanzien van de
zwaarst getroffen LS

Verwachte outputs
Projecten:
• Asiel: van opvang tot
accommodatie en behandeling
van aanvragen, ontwikkeling
van CEAS, inclusief
hervestiging
• Maatregelen vóór vertrek,
lokale/regionale/nationale
integratiemaatregelen met
betrokkenheid van
maatschappelijk middenveld,
migrantengemeenschappen
en andere belanghebbenden
• Samenwerking tussen LS
inzake de integratie van
onderdanen van derde landen
• Opleiding, reintegratiebijstand voor of na
terugkeer
• Alle bovenstaande gebieden
ontwikkelen, monitoren en
evalueren
• Samenwerkingsprojecten
tussen LS om solidariteit en
het delen van
verantwoordelijkheid te
verbeteren

Bron: ERK, op basis van Verordening (EU) nr. 516/2014 tot oprichting van het AMIF en
Commissiebronnen.
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5.7. Het AMIF werd in 2014 ingesteld om bij te dragen tot het efficiënte beheer van

de migratiestromen en tot de ontwikkeling, uitvoering en versterking van een
gemeenschappelijk EU-beleid inzake asiel en migratie, subsidiaire bescherming,
tijdelijke bescherming en immigratie, met eerbiediging van de menselijke waardigheid
en de rechten en beginselen die in het Handvest van de grondrechten van de Europese
Unie zijn verankerd.

5.8. Het AMIF wordt grotendeels beheerd door de lidstaten via hun nationale

programma’s (61 % van de activiteiten van het fonds); de overige activiteiten worden
direct of indirect beheerd door de Commissie.

5.9. Het fonds financiert een grote verscheidenheid aan activiteiten met als doel:
o

de administratieve capaciteit van de autoriteiten van de lidstaten op het gebied
van het asiel- en migratiebeleid van de EU te versterken;

o

migranten juridische, sociale en materiële steun te verlenen;

o

onderdanen van derde landen te integreren;

o

de vrijwillige of niet-vrijwillige terugkeer van onderdanen van derde landen te
begeleiden;

o

personen die internationale bescherming genieten te hervestigen en over te
brengen;

o

de samenwerking in de EU te versterken; en

o

de lidstaten noodhulp en technische bijstand te bieden.

5.10. De context waarin het fonds actief is, is gevoelig en verandert en er zijn tal
van factoren die steeds invloed hebben gehad op de uitvoering van het fonds:
o

1

het migratie- en asielbeleid van de lidstaten is niet onderling op elkaar
afgestemd 1;

Briefingdocument nr. 4/2018 van de ERK over de integratie van migranten van buiten de
EU, paragraaf 20, en werkdocument van de diensten van de Commissie, Fitness Check on EU
Legislation on legal migration, SWD(2019) 1056 final.
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o

het optreden van de lidstaten wordt gehinderd door de gepolariseerde publieke
opinie over migratieaangelegenheden 2;

o

de goedkeuring van de rechtsgrondslag van het AMIF en van de nationale AMIFprogramma’s van de individuele lidstaten heeft aanzienlijke vertraging
opgelopen 3;

o

de politieke, economische en veiligheidssituatie in de landen van herkomst en
doorreis;

o

de EU is afhankelijk van de medewerking door derde landen inzake de terugkeer
van hun onderdanen 4;

o

de individuele lidstaten hebben uiteenlopende behoeften voor de integratie van
onderdanen van derde landen 5;

o

mogelijk hebben lidstaten niet de politieke wil om deel te nemen aan de
overbrenging van asielzoekers (hervestiging) en herplaatsingsmechanismen 6.

Gepubliceerde informatie over de prestaties

5.11. Naast de gebruikelijke jaarlijkse rapportage over de prestaties via het jaarlijks

beheers- en prestatieverslag (Annual Management and Performance Report — AMPR),
de programmaverklaringen en de jaarlijkse activiteitenverslagen (JAV's) (zie
paragraaf 1.3) heeft de Commissie één tussentijdse prestatiebeoordeling van het AMIF
opgesteld 7 (zie figuur 5.3).

2

Briefingdocument nr. 4/2018 van de Europese Rekenkamer over de integratie van
migranten van buiten de EU, paragrafen 22 en 23 en uitdaging 1.

3

Zie paragraaf 7.4 van ons Jaarverslag 2019.

4

DG Migration and Home Affairs 2019 annual activity report (AAR), blz. 17-18.

5

Briefingdocument nr. 4/2018 van de Europese Rekenkamer over de integratie van
migranten van buiten de EU, paragrafen 20 en 40-42.

6

Gevoegde zaken C-715/17, C-718/17 en C-719/17 (Hof van Justitie), Arrest van het Hof van
Justitie van 2 april 2020 in de zaak van de Commissie tegen Polen, Hongarije en Tsjechië
voor de weigering om te voldoen aan het tijdelijke mechanisme voor de herplaatsing van
personen die om internationale bescherming verzoeken.

7

Werkdocument van de diensten van de Commissie, Interim evaluation of the Asylum,
Migration and Integration Fund, SWD(2018) 339 final.
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Figuur 5.3 – Tijdpad van de belangrijkste evaluaties en betreffende
perioden
MFK
2014-2020

MFK
2007-2013
2008

2010

2012

Geëvalueerde periode

2015

2017

MFK
2021-2027
2019

2022

2024

2026

Publicatie
Tussentijdse evaluatie van AMIF
2014-2017

Evaluatie achteraf van het
AMIF, verwacht in 2024
(subsidiabiliteitsperiode 20142022)

Bron: ERK.

Beoordeling van de prestaties van het AMIF op basis van de
gepubliceerde informatie over de prestaties
Algemene opmerkingen

5.12. Figuur 5.4 geeft een overzicht van alle AMIF-indicatoren die in de

programmaverklaringen zijn opgenomen 8. Gedetailleerdere overzichten per specifieke
doelstelling zijn weergegeven in de figuren 5.5-5.8. In paragraaf 1.24 bespreken we
enkele algemene beperkingen 9 die bij de interpretatie van deze indicatoren van
toepassing zijn. Zo verwijst met name onze beoordeling of een indicator “op schema”
ligt naar de waarschijnlijkheid dat deze indicator het streefdoel zal halen. Bij deze
beoordeling wordt geen rekening gehouden met het feit of en in welke mate een
bepaalde indicator verband houdt met de AMIF-acties en -doelstellingen, noch of het
voor deze indicator gestelde streefdoel voldoende ambitieus is. Deze beoordeling is
bijgevolg slechts een eerste stap om de prestaties van het AMIF te analyseren. Ook

8

Draft general budget of the EU for the financial year 2021, Working document part I
programme statements of operational expenditure, COM(2020) 300 – June 2020, blz. 452469.

9

Zie ook de paragrafen 3.21-3.35 van ons Jaarverslag 2018.
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hebben wij niet gecontroleerd hoe betrouwbaar de onderliggende gegevens zijn; dit
bespreken we in hoofdstuk 1 (zie de punten 1.13–1.23).

Figuur 5.4 – Overzicht van alle AMIF-indicatoren in de
programmaverklaringen

Liggen de AMIF-indicatoren volgens de gegevens
van de Commissie op schema om de streefdoelen te halen?
Input en
output

Uitkomstindicatoren van het
programma
Resultaat

Effect

Specifieke doelstelling 1
“Gemeenschappelijk Europees
asielstelsel”
Specifieke doelstelling 2
“Integratie en legale migratie”
Specifieke doelstelling 3
“Terugkeerbeleid en irreguliere
migratie”
Specifieke doelstelling 4
“Solidariteit en verdeling van de
verantwoordelijkheid tussen de
lidstaten”
Indicatoren op schema om streefdoelen te halen?
OP SCHEMA

NIET OP SCHEMA

ONDUIDELIJK

Indicatoren met gekwantificeerde
streefdoelen
Indicatoren zonder gekwantificeerde
streefdoelen

NB: Onze analyse is gebaseerd op gegevens van de Commissie die wij niet hebben gecontroleerd.
De bovenstaande illustratie van de vraag of de indicatoren al dan niet “op schema” liggen, heeft
betrekking op onze beoordeling van de waarschijnlijkheid dat een bepaalde indicator het streefdoel zal
halen. Het kan echter zijn dat een indicator geen invloed ondervindt van de acties die in het kader van
het programma worden uitgevoerd, of dat de indicator niet relevant is voor de doelstelling van het
programma — en het streefdoel van de indicator niet ambitieus genoeg is. Bijgevolg betekent het feit
dat een indicator “op schema” ligt om het streefdoel te halen, niet noodzakelijkerwijs dat het
programma zelf op schema ligt om de doelstellingen te halen. Zie ook het aanhangsel (punt 18).
Bron: ERK, op basis van programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.
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Enkele beperkingen bij de AMIF-prestatie-indicatoren

5.13. Er zijn vier algemene effectindicatoren (aantal personen dat daadwerkelijk is

teruggekeerd vergeleken met het aantal terugkeerbesluiten, percentage vrijwillige
terugkeer, verschil in arbeidsparticipatie tussen EU-onderdanen en onderdanen van
derde landen en convergentie van de erkenningspercentages voor asielzoekers). Deze
indicatoren houden niet direct verband met de prestaties van het AMIF, hoewel
financiering uit het fonds wel kan bijdragen tot het overeenkomstige streefdoel.

5.14. Ongeveer twee derde van de indicatoren zijn outputindicatoren en meten

dus de operationele uitvoering van het AMIF in nauwe samenhang met het percentage
begrotingsuitgaven.

5.15. Vijf van de 24 mijlpalen voor 202010 werden al in voorgaande jaren bereikt,

maar de streefdoelen werden niet, overeenkomstig het beginsel van goed financieel
beheer, naar boven bijgesteld om het potentieel voor een grotere doelmatigheid te
weerspiegelen.

5.16. De prestatie-informatie is gebaseerd op de gegevens die de lidstaten hebben
verstrekt in hun jaarlijkse verslagen over de uitvoering van hun nationale
programma’s11. In 2019 kwam de dienst Interne Audit van de Commissie tot de
vaststelling dat de monitoring van de uitvoering van de nationale programma’s moest

10

Indicatoren voor het aantal personen dat opvang en asielbijstand heeft gekregen, aantal
personen dat opleiding over asielgerelateerde onderwerpen heeft gekregen, aantal
personen dat bijstand heeft gekregen door middel van integratiemaatregelen, aantal
maatregelen voor de integratie van onderdanen van derde landen en aantal gemonitorde
verwijderingsoperaties die door het AMIF werden gecofinancierd – zie bijlage 5.1.

11

Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014
tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie, artikel 3 en bijlage II, en
Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/207 van de Commissie van 3 oktober 2016
betreffende het gemeenschappelijke kader voor toezicht en evaluatie waarin is voorzien bij
Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van
de algemene bepalingen inzake het Fonds voor asiel, migratie en integratie en inzake het
instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding
van criminaliteit, en crisisbeheersing.
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worden versterkt en dat de door de lidstaten verstrekte gegevens betrouwbaarder en
consistenter moesten worden 12.

5.17. De streefdoelen zijn de cumulatieve cijfers die zijn vastgesteld door de

lidstaten, maar de gekwantificeerde behoeften zijn niet opgenomen in het kader voor
prestatieverslaglegging. Daarom is er geen informatie voorhanden op basis waarvan
kan worden beoordeeld in welke mate het AMIF of de lidstaten in die behoeften
hebben voorzien. Zo geeft bijvoorbeeld de indicator voor het aantal personen dat
opvang- en asielbijstand heeft gekregen, geen informatie over het aantal mensen dat
bijstand nodig heeft, zegt de indicator voor het aantal opvang- en
accommodatieplaatsen niets over de behoefte aan accommodatie, en is het op basis
van het aantal personen van wie de terugkeer werd gefinancierd niet duidelijk hoeveel
potentiële kandidaten voor terugkeer er zijn. Zonder die informatie kunnen we niet
beoordelen in welke mate het AMIF en de lidstaten in de totale behoeften hebben
voorzien. In plaats daarvan dienen de indicatoren als input voor een kwalitatieve
beoordeling van het nut van het fonds wat betreft de bijdrage die de financiering
levert tot de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen.
De informatie over het AMIF vertoont belangrijke hiaten

5.18. De Commissie beheert de AMIF-noodhulp (EMAS). De initiële toewijzing van

100 miljoen EUR werd opgetrokken tot 2,2 miljard EUR voor de periode tot 2020, wat
overeenkomt met 30 % van het fonds. De Commissie heeft echter geen kader voor de
monitoring van prestaties ontwikkeld voor door EMAS gefinancierde projecten 13.
Hierdoor is maar weinig, geaggregeerde informatie over prestaties beschikbaar over
de totale EMAS-gerelateerde uitgaven.

5.19. Het AMPR en de programmaverklaringen bevatten maar weinig informatie
over de spaarzaamheid en doelmatigheid bij de uitvoering van het fonds of over de
kosteneffectiviteit van AMIF-acties.

12

Draft General Budget of the European Union for the financial year 2021, Working document
Part I, Programme Statements of operational expenditure, COM(2020) 300 – juni 2020,
blz. 457.

13

Speciaal verslag nr. 24/2019 van de ERK “Asiel, herplaatsing en terugkeer van migranten:
tijd om de inspanningen op te voeren en de kloof tussen doelstellingen en resultaten te
dichten”, paragraaf 78.
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De tussentijdse evaluatie bevestigde de relevantie van het AMIF

5.20. In haar tussentijdse evaluatie komt de Commissie tot de conclusie dat het

AMIF relevant is en maatregelen financierde die beantwoordden aan de behoeften van
de lidstaten 14. De gefinancierde activiteiten worden geacht een grote toegevoegde
waarde voor de EU op te leveren, aangezien de lidstaten alleen niet in staat zijn om
migratie- en asielkwesties en migratiestromen te beheren.15 De evaluatie wees uit dat
de beginselen van solidariteit, lastenverdeling en onderling vertrouwen tussen de
lidstaten worden bevorderd door de omvang, het proces, het bereik en de rol van het
AMIF 16 en dat het AMIF de lidstaten helpt om capaciteit te ontwikkelen en beste
praktijken te delen via een reeks verschillende netwerken, zoals het Europees
migratienetwerk 17. Kader 5.1 bevat een voorbeeld uit een van onze controles.

14

Interim evaluation of the AMIF, Final Report, deel 5.4, blz. 130-146.

15

Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014
tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie, overweging 58.

16

Interim evaluation of the AMIF, Final Report, blz. 170 en 171.

17

Interim evaluation of the AMIF, Final Report, blz. 173 en 174.
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Kader 5.1
De relevantie en toegevoegde waarde van het AMIF
Sinds de migratiecrisis in 2015 werden de financiële middelen voor de AMIFnoodhulp (EMAS) ingezet en opgetrokken tot 2,2 miljard EUR en werd het AMIF
aanzienlijk verhoogd van 3,1 miljard EUR tot 7,4 miljard EUR.
De Commissie, de EU-agentschappen (EASO, Frontex en Europol) en de lidstaten
stuurden deskundigen 18 om Italië, Griekenland en andere lidstaten te helpen het
hoofd te bieden aan de grote toestroom van asielzoekers op korte termijn. Dit
deden ze door te voorzien in zeer dringende behoeften en hotspots op te richten
voor de registratie en verwerking van migranten.
Het was een echte en tastbare daad van EU-solidariteit en dankzij de door het
AMIF gesteunde hotspotbenadering kon het migratiebeheer in de twee
belangrijkste lidstaten in de frontlinie worden verbeterd onder zeer uitdagende en
steeds veranderende omstandigheden.
In de loop van onze follow-upcontrole 19 onderzochten we twintig projecten en
stelden we vast dat deze allemaal relevant waren voor de behoeften ter plaatse.

Gemeenschappelijk Europees asielstelsel

5.21. De EU heeft weliswaar gemeenschappelijke normen voor het asiel- en

migratiebeleid vastgelegd, maar de lidstaten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering
daarvan. De toestroom van vluchtelingen en migranten na 2015 legde belangrijke
structurele zwakheden in het ontwerp en de uitvoering van het Gemeenschappelijk
Europees Asielstelsel (CEAS) bloot en toonde aan dat er behoefte was aan een betere
naleving van de internationale en EU-normen en -waarden, alsook aan maatregelen
om het vertrouwen in de EU te vergroten. Dit hield onder meer in dat de irreguliere
migratie naar de EU moest afnemen, dat de asielprocedures doeltreffender en
doelmatiger moesten worden, dat de sociaaleconomische integratie van asielzoekers

18

Speciaal verslag nr. 24/2019 van de ERK “Asiel, herplaatsing en terugkeer van migranten:
tijd om de inspanningen op te voeren en de kloof tussen doelstellingen en resultaten te
dichten”, paragrafen 28-30.

19

Speciaal verslag nr. 24/2019 van de ERK “Asiel, herplaatsing en terugkeer van migranten:
tijd om de inspanningen op te voeren en de kloof tussen doelstellingen en resultaten te
dichten”, paragraaf 22 en bijlage II.
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moest worden versneld en dat de samenwerking en partnerschappen met derde
landen moesten worden versterkt om de migratie te kunnen beheren 20.

5.22. Figuur 5.5 geeft een overzicht van de indicatoren in de

programmaverklaringen die verband houden met de versterking van het CEAS.

20

Studie van de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement, Europe’s two trillion euro
dividend: Mapping the Cost of Non-Europe, 2019-24, Asylum policy, blz. 188-190.
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Figuur 5.5 – Overzicht van de indicatoren die verband houden met de
versterking van het CEAS
Liggen de indicatoren volgens de gegevens van de Commissie
op schema om de streefdoelen te halen?
Input en
output

Resultaat

Effect

ja
nee
onduidelijk

Indicatoren die verband houden met
“Versterking van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel”
Indicator
Convergentie van de
erkenningspercentages van de
lidstaten voor asielzoekers uit
hetzelfde derde land

Vooruitgang richting streefdoel
n.v.t. (geen gekwantificeerd streefdoel):
uitgangspunt:
20,1 pp (2013)
N/A (2018)
streefdoel: afname 
pp (2018)
2013laatste gegevens: 24,42020

Doelgroeppersonen aan wie bijstand is
verleend door middel van projecten
op het gebied van
opvangvoorzieningen en

100 % (2019)

mijlpaal
50 % (2017)
2020

Capaciteit van nieuwe en verbeterde
infrastructuur voor
opvangaccommodatie

59 % (2019)

mijlpaal
50 % (2017)
2020

Personen die opleiding over
asielgerelateerde onderwerpen
hebben gekregen

100 % (2019)

mijlpaal
50 % (2017)
2020

Percentage personen die opleiding
over asielgerelateerde onderwerpen
hebben gekregen

100 % (2019)

mijlpaal
50 % (2017)
2020

Producten met gegevens over landen
van oorsprong en informatiemissies

92 % (2019)

mijlpaal
50 % (2017)
2020

Projecten voor de ontwikkeling,
monitoring en evaluatie van het
asielbeleid in de lidstaten

58 % (2019)

mijlpaal
50 % (2017)
2020

62 % (2019)

Hervestigde personen
2012

mijlpaal
30 % (2017)
2020

Op schema?

nee


ja


nee


ja


ja


ja


nee


onduidelijk

Type

effect

output

output

output

output

output

output

resultaat

Bron: ERK, op basis van programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.
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Zelfs met de bijdrage van het AMIF is het gemeenschappelijk Europees asielstelsel
nog niet volledig gerealiseerd door het ontbreken van een politieke consensus

5.23. In het AMPR21 en de programmaverklaringen22 wordt er een positief beeld

geschetst van hetgeen met het AMIF is verwezenlijkt, aangezien vier indicatoren op
schema liggen en zes van de acht indicatoren verband houden met output. Dankzij het
fonds werd er opvang- en asielbijstand gegeven aan meer dan 2 miljoen personen en
werden er 30 026 opvangplaatsen gecreëerd of verbeterd. Daarnaast heeft het fonds
de veilige en legale hervestiging van 62 651 vluchtingen uit derde landen gesteund en
werden de hiervoor beschikbare bedragen verhoogd. Het fonds helpt de lidstaten ook
bij de ontwikkeling, monitoring en evaluatie van hun asielbeleid en heeft de opleiding
over asielgerelateerde onderwerpen van 52 709 personen gefinancierd.
Desalniettemin moet het volgende worden bedacht:
o

Hoewel er vooruitgang werd gerapporteerd voor de indicatoren over personen
die opvang- en asielbijstand krijgen en de toename van de
accommodatiecapaciteit (het aantal plaatsen), is er geen informatie voorhanden
over de mate waarin de gerapporteerde waarden voorzien in de behoeften
(zie paragraaf 5.17).

o

Twee streefdoelen voor 2020 werden niet bijgesteld, hoewel deze vroegtijdig zijn
bereikt (zie paragraaf 5.15). In 2017 kregen 1 232 954 personen opvang- en
asielbijstand. Dat cijfer lag veel hoger dan de mijlpaal die voor dat jaar was
gesteld, namelijk 643 350, maar het streefdoel voor 2020 (1 286 700) werd niet
bijgesteld. Evenzo hadden al 21 752 personen een opleiding over
asielgerelateerde onderwerpen gevolgd in 2017, veel meer dan de mijlpaal voor
dat jaar, namelijk 12 603. Eind 2019 was dit cijfer gestegen tot 52 709, maar het
streefdoel voor 2020 (25 205) blijft ongewijzigd.

o

De indicator die een hoog niveau van gegevens over landen van oorsprong en
informatiemissies toont, heeft grotendeels betrekking op één lidstaat 23.

21

AMPR 2019, Annex 1 programme performance overview AMIF, blz. 154.

22

Draft General Budget of the European Union for the financial year 2021, Working document
Part I, Programme Statements of operational expenditure, COM(2020) 300 – juni 2020,
blz. 459, 463-465.

23

Draft General Budget of the European Union for the financial year 2021, Working document
Part I, Programme Statements of operational expenditure, COM(2020) 300 – June 2020,
blz. 464.
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Dankzij het AMIF nam het aantal hervestigingen toe, maar het blijft achter bij het
streefdoel

5.24. Hervestiging is een veilige en legale manier voor vluchtelingen om de EU

binnen te komen. Tussen 2015 en 2019 zijn in totaal 62 651 vluchtelingen hervestigd
met de steun van het fonds. Dit staat gelijk aan 62 % van het cumulatieve streefdoel
voor hervestiging van 101 116 24. De AMIF-financiering voor deze activiteit bedroeg
1 miljard EUR, ofwel 13 % van de AMIF-begroting. Dit bedrag werd opgetrokken tot
1,07 miljard EUR in 2020 naar aanleiding van de toezeggingen van de lidstaten om
uiterlijk in 2023 vluchtelingen te hervestigen in de EU. Of dit streefdoel wordt gehaald,
zal echter afhangen van de evoluerende situatie en de effecten van de beperkingen die
werden opgelegd als gevolg van COVID-19.
Grote verschillen tussen de erkenningspercentages van de lidstaten voor
asielzoekers uit Afghanistan

5.25. Om ervoor te zorgen dat alle asielzoekers gelijk worden behandeld, zodat

secundaire verplaatsingen naar andere lidstaten niet worden gestimuleerd, is er één
algemene indicator die de convergentie van de erkenningspercentages van de
verschillende lidstaten (het percentage asielbesluiten waarin in eerste aanleg de status
in de zin van het Verdrag van Genève of de subsidiaire-beschermingsstatus wordt
toegekend) voor asielzoekers uit hetzelfde land van herkomst meet. Uit die indicator
blijkt of de lidstaten asielzoekers op dezelfde manier behandelen. Op basis van
nationaliteit vormen Afghaanse onderdanen de op één na grootste groep van
personen die asiel in de EU aanvragen. De indicator voor de erkenningspercentages
van de lidstaten wordt uitgedrukt als een standaardafwijking van het gemiddelde
erkenningspercentage; hoe groter deze standaardafwijking, hoe groter het verschil in
de aanvaarding van asielaanvragen door de lidstaten. De erkenningspercentages van
de lidstaten voor Afghanen variëren van 6 % tot 98 %, maar er is geen duidelijke reden
voor deze verschillen op basis van de aard van de onderliggende dossiers25.

24

Tussen 2017 en 2019 werd het streefcijfer verhoogd tot 70 977 personen om aan te geven
dat de toezeggingen van de lidstaten waren toegenomen, en werden er 37 807 personen
hervestigd.

25

Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO), Latest asylum trends, 2019
overview, gepubliceerd in februari 2020.
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AMIF heeft de capaciteit van de lidstaten om asielaanvragen te verwerken vergroot,
maar de achterstand blijft

5.26. De druk op de nationale migratiestelsels blijft hoog26. In 2019 werden er

ongeveer 721 000 asielaanvragen ingediend, waaronder 657 000 eerste aanvragen,
een stijging van 11 % vergeleken met 2018. Volgens Eurostat-gegevens waren de
autoriteiten van de lidstaten eind 2019 nog steeds bezig met de behandeling van
899 000 aanvragen voor internationale bescherming, iets meer dan aan het einde van
2018.

5.27. In ons Speciaal verslag nr. 24/2019 over migratie stelden we vast dat de

capaciteit om asielaanvragen te verwerken, was toegenomen in Griekenland (met de
steun van AMIF, EASO en UNHCR) en Italië (met indirecte steun van EASO). De
achterstand bij de behandeling van aanvragen bleef echter toenemen in Griekenland
en Italië had te weinig capaciteit om het grote aantal beroepen te behandelen 27. We
bevelen aan dat de Commissie en EASO het beheer van de nationale asielstelsels
versterken.

Integratie en legale migratie

5.28. Ongeveer 4,6 % van de EU-bevolking bestaat uit onderdanen van derde

landen die legaal in de EU verblijven voor werk, onderwijs of familiale of andere
redenen 28. Ongeveer 77 % van de migranten verblijft in vijf lidstaten 29. De lidstaten zijn
in eerste instantie verantwoordelijk voor de integratie van migranten en het is het doel
van de EU om een alomvattend immigratiebeleid te ontwikkelen waarbij niet-EUburgers die legaal in de EU verblijven (bekend als “onderdanen van derde landen”) een
eerlijke en niet-discriminerende behandeling krijgen. De sectorale benadering die in
het rechtskader van de EU wordt gevolgd en niet alle onderdanen van derde landen

26

Draft General budget of the EU for the financial year 2021, Working document part I,
programme statements of operational expenditure, COM(2020) 300 – juni 2020, blz. 459465 en DG Migration and Home Affairs 2019 Annual Activity Report (AAR), blz. 24.

27

Speciaal verslag nr. 24/2019 van de ERK, “Asiel, herplaatsing en terugkeer van migranten:
tijd om de inspanningen op te voeren en de kloof tussen doelstellingen en resultaten te
dichten”, samenvatting, punt VI, paragrafen 102-129, 161-193 en aanbeveling 5.

28

Eurostat, Migrant integration, 2017 edition, op basis van de cijfers voor 2014, met
uitzondering van Denemarken, Ierland en Nederland.

29

Briefingdocument nr. 4/2018 van de Europese Rekenkamer over de integratie van
migranten van buiten de EU, paragraaf 5.
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omvat, in combinatie met parallelle nationale regelingen en kwesties die verband
houden met nationale integratieregelingen (zoals de erkenning van diploma’s van
buiten de EU), heeft als gevolg dat onderdanen van derde landen mogelijk nadelen
ondervinden op de arbeidsmarkt. Dit kan leiden tot slechtere integratie-uitkomsten op
de lange termijn en ondermijnt het vermogen van de EU om arbeidskrachten van hoge
kwaliteit van buiten de EU aan te trekken 3031.

5.29. Figuur 5.6 geeft een overzicht van de indicatoren in de

programmaverklaringen die verband houden met integratie en legale migratie.

30

Briefingdocument nr. 4/2018 van de Europese Rekenkamer over de integratie van
migranten van buiten de EU, paragrafen 20 en 40-42.

31

Studie van de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement, Europe’s two trillion euro
dividend: Mapping the Cost of Non-Europe, 2019-24, Asylum policy, blz. 179 en 182.
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Figuur 5.6 – Overzicht van de indicatoren die verband houden met
integratie en legale migratie
Liggen de indicatoren volgens de gegevens van de Commissie
op schema om de streefdoelen te halen?
Input en
output

Resultaat

Effect

ja
nee
onduidelijk

Indicatoren die verband houden met “Integratie en legale migratie”
Indicator
Verschil in arbeidsparticipatie van
onderdanen van derde landen en EUonderdanen

Vooruitgang richting
streefdoel
0 % (2018)
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Doelgroeppersonen die gebruik
hebben gemaakt van maatregelen vóór
het vertrek

30 % (2019)

Doelgroeppersonen die bijstand
hebben gekregen door middel van
integratiemaatregelen

100 % (2019)
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mijlpaal
0 % (2017)

mijlpaal
50 % (2017)
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mijlpaal
50 % (2017)
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100 % (2019)

mijlpaal
50 % (2017)
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71 % (2019)
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Bron: ERK, op basis van programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.
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Het AMIF steunt integratiemaatregelen, maar het staat nog te bezien wat de
langetermijneffecten zullen zijn

5.30. In het AMPR en de programmaverklaringen wordt een positief beeld

geschetst van hetgeen met het AMIF is verwezenlijkt en de Commissie beschouwt de
integratie-as als een groot succes32. Dankzij het AMIF kregen bijna 6 miljoen mensen
bijstand in het kader van integratiemaatregelen. Desalniettemin moeten de
onderstaande bedenkingen worden gemaakt:
o

Voor twee indicatoren (deelname aan maatregelen vóór vertrek en
samenwerkingsprojecten tussen lidstaten voor de integratie van onderdanen van
derde landen) bestaat er onduidelijkheid over de vooruitgang. Twee indicatoren
liggen niet op schema (indicator op hoog niveau over het verkleinen van het
verschil in arbeidsparticipatie tussen onderdanen van derde landen en EUonderdanen, waarop het AMIF geen directe invloed heeft, en projecten voor de
ontwikkeling, monitoring en evaluatie van het beleid). Voor de twee indicatoren
die werden gehaald, werden de streefdoelen reeds bereikt (zie paragraaf 5.15).

o

Succes kan niet alleen aan output worden afgemeten. Zo leidt bijvoorbeeld
deelname aan taal- en inburgeringscursussen, net als steun om kwalificaties en
inzetbaarheid te vergroten, niet noodzakelijkerwijs tot een betere integratie. Wat
de langetermijneffecten van dergelijke maatregelen zijn, zal pas duidelijk worden
in de evaluatie achteraf die in 2024 zal worden gepubliceerd.

o

Voor de algemene indicator is het weinig waarschijnlijk dat het streefdoel,
namelijk een verschil van 10 procentpunt tussen de arbeidsparticipatie van
onderdanen van derde landen en die van EU-onderdanen, zal worden
verwezenlijkt voor het einde van de uitgavenperiode, vooral als de economische
situatie in de EU er zoals voorspeld op achteruitgaat 33.

32

AMPR 2019, Annex 1 programme performance overview AMIF, blz. 155.

33

Draft General Budget of the European Union for the financial year 2021, Working document
Part I, Programme Statements of operational expenditure, COM(2020) 300 – June 2020,
blz. 462.
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Het AMIF heeft een beperkte invloed op het aantrekken van hoogopgeleide
arbeidskrachten

5.31. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de integratie van onderdanen van

derde landen en worden hierin ondersteund door de EU met financiering en
stimulansen 34. In 2004 keurde de Raad elf gemeenschappelijke basisbeginselen voor
het beleid inzake de integratie van immigranten goed, waarin integratie werd
gedefinieerd als een dynamisch, langdurig en onafgebroken tweerichtingsproces van
wederzijdse aanpassing door zowel de migranten als de gastgemeenschap. In 2016
nam de Commissie een actieplan voor de integratie van migranten aan, waarin een
aantal suggesties voor de lidstaten waren opgenomen. De reactie van de lidstaten op
deze suggesties liep uiteen 35.

5.32. Het EU-rechtskader voor legale migratie is vastgelegd in zeven richtlijnen die

tussen 2003 en 2016 werden vastgesteld, en omvat voorwaarden voor de toelating en
het verblijf van onderdanen van derde landen, alsook bepalingen met betrekking tot
gelijke behandeling en mobiliteit binnen de EU. De richtlijnen zijn van toepassing op
verschillende categorieën onderdanen van derde landen: gezinsmigranten
(gezinshereniging), langdurig ingezetenen, studenten en onderzoekers, hoogopgeleide
arbeidskrachten (blauwe kaart), seizoenarbeiders en binnen een onderneming
overgeplaatste personen. In één richtlijn worden de procedurele aspecten van
toelating geregeld door middel van de gecombineerde vergunning. Aangezien de
lidstaten over enige vrijheid beschikken in de wijze waarop zij deze richtlijnen
omzetten in nationaal recht, zijn sommige regels die van toepassing zijn op migranten,
niet exact dezelfde in alle EU-lidstaten 36.

34

Artikel 79, lid 4, VWEU.

35

Briefingdocument nr. 4/2018 van de ERK “De integratie van migranten van buiten de EU”,
paragrafen 35-37 en 40-42.

36

Briefingdocument nr. 4/2018 van de ERK “De integratie van migranten van buiten de EU”,
samenvatting punt III, paragraaf 20 en eindnoten 21 en 22.
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5.33. Met het oog op de verwezenlijking van de in het Verdrag vastgestelde

doelstelling om een gemeenschappelijk immigratiebeleid te ontwikkelen 37,
identificeerde de Commissie in haar geschiktheidscontrole van de wetgeving in 2019
een aantal kritieke punten en wees zij erop dat het huidige kader voor legale migratie
beperkte effecten had ten aanzien van de algemene migratie-uitdagingen waaraan
Europa het hoofd moet bieden 38.

5.34. In het AMPR en de programmaverklaringen wordt er niet gerapporteerd over

maatregelen om hoogopgeleide arbeidskrachten naar de EU te lokken door middel van
regelingen voor legale migratie en de indicatoren zijn niet geschikt om verslag uit te
brengen over dergelijke maatregelen 39. Er kunnen ook problemen ontstaan door
onenigheid tussen het Europees Parlement en de Raad als medewetgevers. Zo
kwamen bijvoorbeeld de onderhandelingen over de voorgestelde hervorming om het
visuminformatiesysteem te moderniseren en de blauwekaartregeling aantrekkelijker
te maken in 2019 tot stilstand omdat de medewetgevers het niet eens werden over
enkele kernpunten 40.

Terugkeerbeleid en irreguliere migratie

5.35. Zowel irreguliere migranten als onderdanen van derde landen van wie de

asielaanvraag is afgewezen of die niet langer het recht hebben om in de EU te
verblijven, moeten op een veilige manier terugkeren naar hun land van herkomst of
het doorreisland via een systeem van begeleide vrijwillige terugkeer of gedwongen
terugkeer (uitzetting). De voorkeur gaat uit naar vrijwillige terugkeer omdat de relatie
met derde landen minder onder druk komt te staan en omdat vrijwillige terugkeer
kosteneffectiever is dan gedwongen terugkeer 41.

37

Artikel 79 VWEU.

38

Zie het werkdocument van de diensten van de Commissie: Executive summary of the
Fitness Check on EU Legislation on legal migration, SWD(2019) 1056 final, deel 3 Follow-up.

39

Voorstel van de Commissie voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen
met het oog op een hooggekwalificeerde baan, COM(2016) 378 final, Toelichting, punt 1.
Motivering en doel van het voorstel, en overwegingen 2-6.

40

DG Migration and Home Affairs 2019 annual activity report (AAR), blz. 8 en 27.

41

AMPR 2019, Annex 1 programme performance overview AMIF, blz. 156.
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5.36. Figuur 5.7 geeft een overzicht van de indicatoren in de

programmaverklaringen die verband houden met de terugkeer van irreguliere
migranten.
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Figuur 5.7 – Overzicht van de indicatoren die verband houden met de
terugkeer van irreguliere migranten
Liggen de indicatoren volgens de gegevens van de Commissie
op schema om de streefdoelen te halen?
Input en
output
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Bron: ERK, op basis van programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.
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De terugkeerpercentages blijven ontoereikend

5.37. Eerlijke, duurzame en doeltreffende terugkeerstrategieën zijn een steeds

belangrijkere doelstelling voor de meeste lidstaten. Het AMIF heeft de lidstaten
geholpen bij de ontwikkeling, monitoring en evaluatie van hun terugkeerbeleid, heeft
meer dan 25 000 personen een opleiding over terugkeergerelateerde onderwerpen
laten volgen en heeft re-integratiebijstand verleend aan 115 000 personen vóór en na
hun terugkeer.

5.38. Desalniettemin is het terugkeerpercentage in de EU als geheel voor personen

die niet langer het recht hebben om op EU-grondgebied te blijven, ontoereikend
(31,5 %), ook al is het percentage voor vrijwillige terugkeer enigszins beter dan voor
gedwongen terugkeer 42.

5.39. Het AMIF cofinanciert gedwongen en vrijwillige terugkeer, alsook

gemonitorde verwijderingsoperaties 43. De streefdoelen voor terugkeer worden niet
gehaald. Voor gemonitorde verwijderingsoperaties daarentegen werd in 2017 al een
vijfvoud gehaald van de mijlpaal voor datzelfde jaar, maar het streefcijfer voor 2020 is
niet ambitieus en werd niet aangepast om rekening te houden met de al behaalde
resultaten (zie paragraaf 5.14). Bovendien is het verschil tussen gemonitorde operaties
en terugkeer niet duidelijk, waardoor de informatie voor de indicatoren mogelijk
onbetrouwbaar is. Tot slot hangt de doeltreffende uitvoering van terugkeerstrategieën
in grote mate af van de politieke context.

42

AMPR 2019, Annex 1 programme performance overview AMIF, blz. 156.

43

Krachtens artikel 8, lid 6, van Richtlijn 2008/115/EG van de Raad (terugkeerrichtlijn) moeten
de lidstaten een systeem opzetten voor het toezicht op de verplichte terugkeer, dat
voorziet in de betrokkenheid bij gedwongen terugkeer van organisaties/instanties die
verschillend en onafhankelijk zijn van de autoriteiten die de terugkeer uitvoeren.
Het Europees Grens- en Kustwachtagentschap (Frontex) steunt het terugkeertoezicht door
deskundigen (“toezichthouders voor terugkeer”) in te zetten die onafhankelijk toezicht
houden op terugkeeroperaties om de naleving van de grondrechten te garanderen.
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5.40. In de prestatieverslagen van de Commissie werden enkele oorzaken van de
lage terugkeerpercentages geïdentificeerd 44. Zo kunnen met name de belangrijkste
uitdagingen alleen worden aangepakt als de lidstaten alle beschikbare instrumenten
optimaal benutten 45 en moeten landen van herkomst of doorreis bereid zijn de
personen die terugkeren, terug te nemen. De migratiestelsels van de lidstaten staan
echter nog steeds onder aanzienlijke druk (zie de paragrafen 5.26 en 5.27) en een
herschikking van de terugkeerrichtlijn moet nog worden goedgekeurd door de
medewetgevers.

5.41. In ons Speciaal verslag nr. 24/2019 over migratie stelden we vast dat de

terugkeerregeling in Griekenland en Italië problemen vertoonde en dat het aantal
teruggekeerde migranten er veel lager lag dan het aantal terugkeerbesluiten.
Terugkeer is bovendien problematisch in de hele EU. We stelden enkele redenen voor
de zwakkere prestaties van terugkeeroperaties vast: de tijd die nodig is om
asieldossiers te behandelen, de ontoereikende capaciteit van de detentiecentra, de
onbevredigende samenwerking met de landen van herkomst en migranten die
onderduiken zodra er een terugkeerbesluit is uitgevaardigd 46. Daarnaast stelden we
ook vast dat er twee parallelle, door de EU gefinancierde stelsels zijn die hetzelfde
soort terugkeeractiviteiten steunen 47.

44

AMPR 2019, Annex 1, programme performance overview AMIF, blz. 156; Draft general
budget of the EU for the financial year 2021, Working document part I, programme
statements of operational expenditure, COM(2020) 300 – juni 2020, blz. 460; en DG
Migration and Home Affairs 2019 Annual Activity Report (AAR), blz. 17-19.

45

DG Migration and Home Affairs 2019 Annual Activity Report (AAR), blz. 17.

46

Speciaal verslag nr. 24/2019 van de ERK “Asiel, herplaatsing en terugkeer van migranten:
tijd om de inspanningen op te voeren en de kloof tussen doelstellingen en resultaten te
dichten”, samenvatting punt VII en paragrafen 130-145.

47

Speciaal verslag nr. 24/2019 van de ERK “Asiel, herplaatsing en terugkeer van migranten:
tijd om de inspanningen op te voeren en de kloof tussen doelstellingen en resultaten te
dichten”, paragrafen 94-101, 160.
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Solidariteit en verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten

5.42. Figuur 5.8 geeft een overzicht van de indicatoren in de

programmaverklaringen die verband houden met solidariteit en het delen van de
verantwoordelijkheid onder de lidstaten. De overbrenging tussen lidstaten van
personen die worden herplaatst of internationale bescherming genieten, lijkt op
schema te liggen ten aanzien van de (naar beneden) bijgestelde streefdoelen voor
2020, maar hetzelfde kan niet worden gezegd van de samenwerkingsprojecten voor
meer solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid.

Figuur 5.8 – Overzicht van de indicatoren die verband houden met
solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid
Liggen de indicatoren volgens de gegevens van de Commissie
op schema om de streefdoelen te halen?
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Bron: ERK, op basis van programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.

output

199

Het AMIF heeft de solidariteit gestimuleerd, maar boekte minder succes met
betrekking tot de verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten

5.43. Tijdens de migratiecrisis in 2015 werd er een beroep gedaan op de financiële

middelen voor de AMIF-noodhulp (EMAS), alsook op de middelen van EUagentschappen (EASO, Frontex en Europol) en lidstaten 4849 om de lidstaten in de
frontlinie te helpen het hoofd te bieden aan de grote toestroom van asielzoekers op
korte termijn (zie kader 5.1). Voor het eerst in het Europese migratiebeleid werd er
gebruikgemaakt van noodherplaatsingsregelingen 50. Het doel daarvan was
asielzoekers over te brengen van landen in de frontlinie naar andere lidstaten waar de
druk minder hoog was 51. Er is echter bewijs dat sommige lidstaten te weinig hun
verantwoordelijkheid namen in het kader van deze door het AMIF gesteunde
initiatieven, hetgeen de doeltreffendheid ervan ondermijnde:
o

De hotspots waren afhankelijk van de deskundigen die door andere lidstaten
werden gestuurd. Deze nationale deskundigen werden vaak maar voor een korte
periode ingezet, wat de doelmatigheid niet ten goede kwam 52.

48

Speciaal verslag nr. 24/2019 van de ERK “Asiel, herplaatsing en terugkeer van migranten:
tijd om de inspanningen op te voeren en de kloof tussen doelstellingen en resultaten te
dichten”, paragrafen 28-30.

49

In het werkdocument van de diensten van de Commissie: Interim evaluation of the Asylum,
Migration and Integration Fund, SWD(2018) 339 final, punt 3.2.2, samenvatting blz. 42,
punten 5.1.4 en 5.1.5, kwam men tot de vaststelling dat EMAS bijdroeg tot meer solidariteit
en gedeelde verantwoordelijkheid.

50

Speciaal verslag nr. 24/2019 van de ERK “Asiel, herplaatsing en terugkeer van migranten:
tijd om de inspanningen op te voeren en de kloof tussen doelstellingen en resultaten te
dichten”, paragrafen 35-53.

51

Uit hoofde van de Dublin III-verordening (Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om
te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om
internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij
een van de lidstaten wordt ingediend) is de lidstaat waar de asielaanvraag het eerst wordt
ingediend, verantwoordelijk voor de behandeling ervan.

52

Speciaal verslag nr. 6/2017 van de ERK “De EU-reactie op de vluchtelingencrisis: de
“hotspotbenadering””, samenvatting punt V en paragraaf 49.
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o

Van de 160 000 personen die overeenkomstig de twee besluiten van de Raad van
september 2015 53 zouden worden herplaatst, werden er iets meer dan 34 700
daadwerkelijk herplaatst naar andere lidstaten of met de Schengenruimte
geassocieerde landen. Dit komt neer op 96 % van de aanvragen, rekening
houdend met de in de besluiten van de Raad vastgelegde criteria om in
aanmerking te komen 54.

o

In Speciaal verslag nr. 24/2019 over migratie stelden we vast dat het aantal
herplaatsingen niet volstond om de druk op de Griekse en Italiaanse asielstelsels
doeltreffend te verlichten en dat een zeer klein deel van de migranten die
mogelijk in aanmerking kwamen, werd herplaatst — voornamelijk als gevolg van
het lage aantal geregistreerde kandidaten 55.

o

De tijdelijke regelingen voor herplaatsing zijn in september 2017 verstreken. In
juni 2020 was er nog geen overeenstemming bereikt over het voorstel van de
Commissie voor een hervorming van het Dublinsysteem dat voorziet in de
verdeling van asielzoekers over de lidstaten. Bij gebrek aan een formeel
herplaatsingsmechanisme op EU-niveau coördineert de Commissie een systeem
van vrijwillige herplaatsingen op ad-hocbasis, hoofdzakelijk voor migranten die in
Italië, Malta en Griekenland aan land komen 56.

53

Besluit (EU) 2015/1523 van de Raad van 14 september 2015 en Besluit (EU) 2015/1601 van
de Raad van 22 september 2015.

54

AMPR 2019, Annex 1 programme performance overview AMIF, blz. 156.

55

Speciaal verslag nr. 24/2019 van de ERK “Asiel, herplaatsing en terugkeer van migranten:
tijd om de inspanningen op te voeren en de kloof tussen doelstellingen en resultaten te
dichten”, paragrafen 35-47.

56

Speciaal verslag nr. 24/2019 van de ERK “Asiel, herplaatsing en terugkeer van migranten:
tijd om de inspanningen op te voeren en de kloof tussen doelstellingen en resultaten te
dichten”, paragrafen 48-53.
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5.44. Op basis van de tussentijdse evaluatie zijn er aanwijzingen dat er, zelfs met

de beschikbare AMIF-financiering, weinig vooruitgang is geboekt wat betreft het
overbrengen van personen die internationale bescherming genieten van een lidstaat
naar een andere via een van de instrumenten in dit kader 57. Bovendien werd er
beperkte vooruitgang vastgesteld met betrekking tot samenwerkingsprojecten met
andere lidstaten voor de integratie van onderdanen van derde landen, samenwerking
met derde landen voor bijstand voor en na terugkeer en solidariteit en gedeelde
verantwoordelijkheid op andere gebieden dan de bovengenoemde noodregelingen 58.

57

Interim evaluation of the AMIF, Final Report, punt 5.1.4.1, blz. 86, en punt 5.1.4.2, blz. 88.

58

Interim evaluation of the AMIF, Final Report, conclusion 4, bullet 4, blz. 206.
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Conclusies
5.45. Het AMIF levert aanzienlijke steun om lidstaten te helpen het hoofd te

bieden aan de kosten en uitdagingen die gepaard gaan met maatregelen op het gebied
van asiel en migratie, zoals herplaatsing en hervestiging, bijstandsregelingen voor
migranten en financiering voor het bouwen en moderniseren van accommodatie. Deze
steun wordt verstrekt in een gevoelige politieke context die wordt gekenmerkt door de
uiteenlopende standpunten van de lidstaten.

5.46. De informatie over prestatie-indicatoren die de Commissie in het AMPR en

de programmaverklaringen verstrekt, heeft vooral betrekking op de prestaties op het
niveau van de activiteiten van de lidstaten. De betrouwbaarheid en consistentie van de
door de lidstaten verstrekte onderliggende indicatorinformatie wordt echter nog niet
voldoende gecontroleerd (zie paragraaf 5.16). Bovendien valt de informatie over
EMAS-financiering (30 % van het AMIF) niet onder de prestatie-indicatoren
(zie paragraaf 5.18).

5.47. In het AMPR voor 2019 wordt weliswaar contextuele informatie verstrekt,

maar wordt niet aangegeven of het AMIF op schema ligt om de algemene doelstelling
te halen. Uit de beschikbare informatie blijkt dat de uitgaven relevant zijn en een
Europese meerwaarde bieden, maar de vastgelegde indicatoren bieden geen bewijs
van zuinigheid of doelmatigheid (zie paragraaf 5.19). Het feit dat twee derde van de
indicatoren activiteiten en output meet, kan een te positief beeld van de
verwezenlijkingen opleveren. Tien van de 24 indicatoren liggen op schema om de
streefdoelen voor 2020 te halen; voor vier andere is het niet duidelijk hoeveel
vooruitgang er werd geboekt (figuur 5.4). De toegevoegde waarde van het AMIF is het
grootst bij de versterking van het CEAS en het kleinst bij de terugkeer van irreguliere
migranten.

5.48. Hoewel meer dan 2 miljoen personen asielbijstand hebben gekregen via het

AMIF (zie paragraaf 5.23), is het CEAS nog niet voltooid. Zo bestaan er aanzienlijke
verschillen tussen de aantallen asielzoekers van hetzelfde land van herkomst die de
lidstaten aanvaarden (zie paragraaf 5.25) en vertoont de behandeling van aanvragen
nog steeds een achterstand, zelfs met AMIF-ondersteuning om de capaciteit van de
lidstaten op te voeren (zie de paragrafen 5.26 en 5.27). Het AMIF heeft de hervestiging
van vluchtelingen bevorderd, maar het streefdoel werd niet gehaald
(zie paragraaf 5.24).
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5.49. Hoewel de outputindicatoren voor activiteiten die verband houden met

integratie en legale migratie, een positief beeld schetsen van de verwezenlijkingen van
het AMIF, met meer dan 6 miljoen mensen die van de integratiemaatregelen hebben
geprofiteerd, kunnen de langetermijneffecten van deze activiteiten nog niet worden
vastgesteld, aangezien de werkgelegenheidsvooruitzichten van migranten nog altijd
sterk verschillen van die van EU-burgers (zie paragraaf 5.30). De invloed van het AMIF
op het stimuleren van de legale migratie van hoogopgeleide arbeidskrachten naar de
EU is beperkt (zie de paragrafen 5.31-5.34).

5.50. Het AMIF helpt de lidstaten met de terugkeer van personen die niet langer

het recht hebben om in de EU te verblijven, maar in het algemeen zijn de
terugkeerpercentages ontoereikend (zie de paragrafen 5.37-5.41). Slechts 31,5 % van
de in de EU afgegeven besluiten om irreguliere migranten terug te sturen naar hun
land van herkomst heeft daadwerkelijk tot een terugkeer geleid (zie paragraaf 5.38).
Met de door het AMIF gefinancierde vrijwillige terugkeer werd het streefdoel voor
50 % gehaald en met gedwongen terugkeer voor 39 % (zie figuur 5.7). De verplichte
herplaatsingsregelingen uit het verleden die waren gericht op het delen van de
verantwoordelijkheid onder de lidstaten haalden evenmin het streefdoel (zie
paragraaf 5.43).
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Bijlagen
Bijlage 5.1 – Doelstellingen van het AMIF-programma
ALGEMENE DOELSTELLINGEN
DOELSTELLING
NR.

VOLLEDIGE TEKST VAN DE
DOELSTELLING

IN DIT HOOFDSTUK
GEBRUIKTE KORTE
VERSIE

ONDERDEEL VAN
ONZE
STEEKPROEF?

GO1

De algemene doelstelling van het
Fonds is bij te dragen tot het efficiënte
beheer van de migratiestromen en tot
de uitvoering, versterking en
ontwikkeling van het
gemeenschappelijk beleid inzake asiel,
subsidiaire bescherming en tijdelijke
bescherming, alsook het
gemeenschappelijk immigratiebeleid,
met volledige eerbiediging van de
rechten en beginselen die in het
Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie zijn verankerd.

n.v.t.

JA

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
DOELSTELLING
NR.

VOLLEDIGE TEKST VAN DE
DOELSTELLING

IN DIT HOOFDSTUK
GEBRUIKTE KORTE
VERSIE

ONDERDEEL VAN
ONZE
STEEKPROEF?

SO1

het versterken en ontwikkelen van alle
aspecten van het Gemeenschappelijk
Europees asielstelsel, met inbegrip van
de externe dimensie ervan.

Gemeenschappelijk
Europees asielstelsel

JA

SO2

het ondersteunen van de legale
migratie naar de lidstaten
overeenkomstig hun economische en
sociale behoeften, zoals
arbeidsmarktbehoeften, waarbij
tegelijk de integriteit van de
immigratieregelingen van de lidstaten
wordt gewaarborgd, en het
bevorderen van de daadwerkelijke
integratie van onderdanen van derde
landen.

Integratie en legale
migratie

JA

205

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
DOELSTELLING
NR.

VOLLEDIGE TEKST VAN DE
DOELSTELLING

IN DIT HOOFDSTUK
GEBRUIKTE KORTE
VERSIE

ONDERDEEL VAN
ONZE
STEEKPROEF?

SO3

het bevorderen van billijke en
doeltreffende terugkeerstrategieën in
de lidstaten ter ondersteuning van de
bestrijding van irreguliere immigratie,
met nadruk op de duurzaamheid van
terugkeer en daadwerkelijke
overname door de landen van
herkomst en van doorreis.

Terugkeerbeleid en
irreguliere migratie

JA

SO4

het bevorderen van de solidariteit en
verdeling van de verantwoordelijkheid
tussen de lidstaten, met name ten
aanzien van de lidstaten die het meest
te maken hebben met migratie en
asielstromen, onder meer door
praktische samenwerking.

Solidariteit en
verdeling van de
verantwoordelijkheid
tussen de lidstaten

JA

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.
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Hoofdstuk 6
Europa als wereldspeler
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ontwikkelingssamenwerking
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6.7.-6.27.
6.7.-6.8.
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Inleiding
6.1. Rubriek 4 “Europa als wereldspeler” van het meerjarig financieel kader (MFK)
omvat uitgaven voor al het externe optreden dat wordt gefinancierd uit de algemene
begroting van de EU. In het kader van dit beleid:
—

worden EU-waarden zoals democratie, de rechtsstaat en eerbiediging van de
mensenrechten en fundamentele vrijheden buiten de grenzen uitgedragen;

—

worden grote mondiale uitdagen, zoals klimaatverandering en het verlies van
biodiversiteit, aangepakt;

—

wordt de impact van de ontwikkelingssamenwerking van de EU versterkt, met als
doel armoede uit te bannen, duurzame ontwikkeling te ondersteunen en welvaart
te bevorderen;

—

worden stabiliteit en veiligheid in kandidaat-lidstaten en in nabuurschapslanden
bevorderd;

—

wordt de Europese solidariteit na natuurrampen of door de mens veroorzaakte
rampen bevorderd;

—

worden de preventie van crises en de oplossing van conflicten verbeterd, wordt
de vrede bewaard, de internationale veiligheid versterkt en internationale
samenwerking bevorderd;

—

worden de belangen van de EU en de wederzijdse belangen in het buitenland
gestimuleerd.

6.2. De totale geplande uitgaven in het kader van deze rubriek voor de

periode 2014-2020 bedraagt 66 miljard EUR, waarvan 34,2 miljard EUR was uitbetaald
tegen eind 2019 (zie figuur 6.1).
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Figuur 6.1 — Europa als wereldspeler: betalingen 2014-2019 voor
lopende MFK-vastleggingen, als aandeel van alle rubrieken en
uitgesplitst

(miljard EUR)



Financieringsinstrument voor
ontwikkelingssamenwerking
(DCI)
8,1 (23,7 %)

635,9

miljard EUR



Europa als
wereldspeler
34,2
(5,4 %)

Europees
nabuurschapsinstrument (ENI)
7,2 (21,1 %)
Instrument voor
pretoetredingssteun (IPA)
5,5 (16,1 %)
Humanitaire hulp
4,0 (11,7 %)

Andere acties en programma’s
9,4 (27,4 %)

Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie.
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Reikwijdte en aanpak
6.3. In de bijlage wordt de methode beschreven die is gebruikt om dit hoofdstuk

voor te bereiden.

6.4. Van de 15 programma's/instrumenten in het kader van “Europa als

wereldspeler” hebben wij er 2 geselecteerd: het financieringsinstrument voor
ontwikkelingssamenwerking (Development Cooperation Instrument, DCI) en het
Europees nabuurschapsinstrument (ENI), samen goed voor 44,8 % van de betalingen in
2014-2019 voor deze MFK-rubriek.

6.5. Bijlage 6.1 biedt een overzicht van alle doelstellingen van het DCI en het ENI en
belicht de doelstellingen die wij voor onze analyse hebben geselecteerd. Globaal
gezien hebben wij alle doelstellingen voor het DCI besproken en vier van de zeven
doelstellingen van het ENI geselecteerd, samen met alle bijbehorende indicatoren.

6.6. Dit hoofdstuk is grotendeels gebaseerd op een evaluatie van informatie van de

Commissie, aangevuld met bevindingen van onze eigen controleverslagen en analyses,
indien beschikbaar. In de tekst verwijzen wij naar onze bronnen.
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Het financieringsinstrument voor
ontwikkelingssamenwerking
Doel en werking van het financieringsinstrument voor
ontwikkelingssamenwerking

6.7. Het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI) is de

voornaamste bron van EU-financiering voor ontwikkelingslanden. Het wordt beheerd
door het directoraat-generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling
(DG DEVCO) van de Commissie (zie het overzicht van het DCI en de achtergrond ervan
in figuur 6.2). De algemene doelstelling van het instrument is het uitbannen van
armoede, die wordt opgesplitst in twee specifieke doelstellingen: “Bevorderen van
duurzame ontwikkeling” en “Consolideren en ondersteunen van de democratie” 1. Om
zijn doelstellingen te behalen, biedt het DCI financiering voor:
1)

geografische programma’s die een aantal ontwikkelingslanden omvatten
(ongeveer 60 % van de DCI-begroting);

2)

thematische programma's (ongeveer 36 %);

3)

Het pan-Afrikaans programma ter ondersteuning van het strategisch partnerschap
Afrika-EU (ongeveer 4 %).

6.8. De begroting van het DCI voor het MFK 2014-2020 bedraagt ongeveer

20 miljard EUR. In totaal had de Commissie tegen eind 2019 84 % van deze toewijzing
vastgelegd en 40 % ervan uitgegeven 2.

1

De volledige doelstellingen zijn te vinden in bijlage 6.1.

2

Zie het prestatieoverzicht van programma's in het jaarlijks beheers- en prestatieverslag
(Annual Management and Performance Report, AMPR) 2019 , bijlage I, blz. 187.
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Figuur 6.2 — Overzicht van het DCI
Behoeften
Wereldwijde welvaart
Verbeterde economische
situatie
Democratie, mensenrechten
en fundamentele vrijheden
Rechtsstaat

Doelstellingen
Het DCI heeft één algemene
doelstelling (AD) en twee
specifieke doelstellingen
(SD) (die allemaal zijn
geselecteerd voor analyse).
AD: armoedebestrijding
SD1: bevorderen van
duurzame economische,
sociale en ecologische
ontwikkeling
SD2: consolideren en
ondersteunen van de
democratie, de rechtsstaat,
goed bestuur,
mensenrechten en de
toepasselijke beginselen van
het internationale recht
Zie bijlage 6.1

Input
2014-2020: 20,0 miljard EUR
Voor 2014-2019: 84 %
vastgelegd en 40 % betaald
Personeel van de
Commissie, de Europese
Dienst voor extern optreden
(EDEO) en de EU-delegaties

Context en externe factoren
Context van de EU en de lidstaten
EU-verdragen,integrale EU-strategie,
gemeenschappelijke regels voor de
uitvoering, Europese consensus over
ontwikkeling, beleidssamenhang voor
ontwikkeling, andere
uitgavenprogramma's van de EU
Politieke prioriteiten van de lidstaten bij
extern optreden en financiering door de
lidstaten van officiële ontwikkelingshulp
Externe factoren
Agenda 2030 (Duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen),
Overeenkomst van Parijs
Klimaatverandering, natuurrampen of
door de mens veroorzaakte rampen,
conflicten, politieke situatie in
partnerlanden
Prioriteiten en acties van andere
donoren

Verwachte uitkomsten
Effecten
Vermindering van
wereldwijde armoede,
uiteindelijk uitroeiing
Resultaten
Versterking van inclusieve,
participatieve en duurzame
groei in DCI-landen
Verbeteringen van
mensenrechten, democratie,
goed bestuur en veiligheid
Verbetering van antwoorden
om wereldwijde uitdagingen
aan te gaan
Versterking van regionale en
wereldwijde netwerken van
organisaties uit het
maatschappelijk middenveld
Planning van Europese
waarden en versterking van
Europese belangen

Processen
Beheer
Gemengd beheer: in hoofdzaak indirect
of direct
Actoren
EDEO, EU-delegaties, verscheidene
directoraten-generaal van de
Commissie, Europees Parlement,
overheden van partnerlanden,
internationale organisaties en financiële
instellingen, het maatschappelijk
middenveld, de particuliere sector,
Frontex, agentschappen van lidstaten
Activiteiten
Via EU-financiering: begrotingssteun,
subsidies, technische bijstand, opdracht
voor diensten en werken
Via niet-financiële maatregelen:
partnerschappen, politieke
overeenkomsten op hoog niveau

Verwachte output
Projecten uitgevoerd op het
gebied van
armoedevermindering en
duurzame ontwikkeling
Projecten uitgevoerd op het
gebied van de rechtsstaat,
democratie en goed bestuur
Ondersteunde landen
% van financiering uitgegeven

Bron: ERK, op basis van DCI-verordening nr. 233/2014, programmaverklaringen van de Commissie, het
AMPR, prestatieoverzicht van programma's van het DCI, JAV's en de evaluatie van het DCI (SWD
(2017) 600 final).
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Gepubliceerde informatie over prestaties

6.9. Naast haar gebruikelijke prestatieverslagen op hoog niveau (het jaarlijks

beheers- en prestatieverslag (AMPR), programmaverklaringen en jaarlijkse
activiteitenverslagen(JAV's)) 3 publiceert de Commissie een jaarverslag over de
uitvoering van de instrumenten van de EU ter financiering van extern optreden. Hierin
brengt ze verslag uit over de nakoming door de EU van globale vastleggingen, op basis
van onder meer de indicatoren van het EU-resultatenkader voor internationale
samenwerking en ontwikkeling (EURF) 4.

6.10. De Commissie heeft in een aantal evaluaties informatie over de prestaties

van het DCI verstrekt. Figuur 6.3 toont een selectie van de door ons geanalyseerde
evaluaties.

3

Zie paragraaf 1.3.

4

In het kader van dit hoofdstuk en dit verslag als geheel verwijzen wij naar input-, output-,
resultaat- en impactindicatoren. De term “resultaat” komt overeen met “uitkomst” in de
woordenlijst inzake officiële ontwikkelingshulp(OECD DAC Glossary of Key Terms in
Evaluation and Results Based Management).
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Figuur 6.3 — Tijdschema voor de belangrijkste evaluaties van het DCI en
bestreken perioden
MFK
2014-2020

MFK
2007-2013
2008

2010

2012

Bestreken periode

2015

2017

MFK
2021-2027
2019

2022

2024

2026

Publicatie
Tussentijdse evaluatie DCI
Tussentijdse evaluatie van het DCI,
werkdocument van de diensten van de Commissie
Duurzame consumptie en productie

Impactanalyse over NDICI, werkdocument van de diensten van
de Commissie

Evaluatie van de uitgaven, werkdocument van de
diensten van de Commissie

Beleidssamenhang voor ontwikkeling
Beleidssamenhang voor ontwikkeling, werkdocument
van de diensten van de Commissie
Myanmar
DCI ex-post

Bron: ERK, op basis van de evaluaties en werkdocumenten van de diensten die door de Commissie zijn
gepubliceerd.
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Beoordeling van de prestaties van het DCI, op basis van
gepubliceerde informatie over prestaties
Algemene opmerkingen

6.11. Figuur 6.4 biedt een overzicht van alle DCI-indicatoren die in de

programmaverklaring zijn opgenomen. Figuur 6.5 stelt de indicatoren voor die
verband houden met de algemene doelstelling. In figuur 6.6 en figuur 6.7 wordt een
gedetailleerd overzicht per specifieke doelstelling gegeven. In paragraaf 1.24
bespreken we enkele algemene beperkingen 5 die van toepassing zijn bij de
interpretatie van deze indicatoren. Onze beoordeling of een bepaalde indicator “op
schema” ligt, houdt met name verband met de waarschijnlijkheid dat het streefdoel
van de indicator zal worden gehaald. Bij deze beoordeling wordt geen rekening
gehouden met de vraag of en hoe nauw een bepaalde indicator samenhangt met de
acties en doelstellingen van het DCI, en evenmin met de vraag of het voor deze
indicator vastgestelde streefdoel voldoende ambitieus is. Daarom is het slechts een
eerste stap in de analyse van de prestaties van het DCI. Ook hebben wij niet
gecontroleerd hoe betrouwbaar de onderliggende gegevens zijn, maar dit bespreken
we in hoofdstuk 1 (zie de paragrafen 1.13-1.23).

5

Zie ook de paragrafen 3.21-3.35 van ons Jaarverslag 2018.
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Figuur 6.4 — Overzicht van alle DCI-indicatoren in de
programmaverklaringen

Liggen volgens de gegevens van de Commissie
de DCI-indicatoren op schema om hun streefdoelen te behalen?
Input en
output

Uitkomstindicatoren van het
programma
Resultaat

Impact

Algemene doelstelling

Specifieke doelstelling 1
Bevorderen van duurzame ontwikkeling
Specifieke doelstelling 2
Consolideren en ondersteunen van de
democratie

Indicatoren op schema om hun streefdoelen te behalen?
OP SCHEMA

NIET OP SCHEMA

ONDUIDELIJK

Indicatoren met gekwantificeerde doelen
Indicatoren zonder gekwantificeerde
streefdoelen

NB: Onze analyse is gebaseerd op gegevens van de Commissie die wij niet hebben gecontroleerd.
De bovenstaande illustratie van de vraag of de indicatoren al dan niet “op schema” liggen, heeft
betrekking op onze beoordeling van de waarschijnlijkheid dat een bepaalde indicator het streefdoel zal
halen. Het kan echter zijn dat een indicator geen invloed ondervindt van de acties die in het kader van
het programma worden uitgevoerd, of dat de indicator niet relevant is voor de doelstelling van het
programma — en het streefdoel van de indicator niet ambitieus genoeg is. Bijgevolg betekent het feit
dat een indicator “op schema” ligt om het streefdoel te halen, niet noodzakelijkerwijs dat het
programma zelf op schema ligt om de doelstellingen te halen. Zie ook het aanhangsel (punt 18).
Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.
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Figuur 6.5 — Overzicht van indicatoren die verband houden met
algemene doelstelling 1

verband
houdend met
de algemene
doelstelling

Input en
output

Impact

Resultaat

ja
nee
onduidelijk

Indicatoren die verband houden met de algemene doelstelling van
het DCI
Indicator
SDG 1.1.1 Aandeel van bevolking
dat onder de internationale
armoedegrens leeft, met
gegradueerde landen
SDG 1.1.1 Aandeel van bevolking
dat onder de internationale
armoedegrens leeft, zonder
gegradueerde landen

Vooruitgang richting
streefdoel
82 % (2019)
1990

mijlpaal
100 % (2020)

2030

81 % (2019)
1990

Op schema?

mijlpaal
100 % (2020)


nee


nee

Type

Impact

Impact

2030

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.

DCI-indicatoren leveren voornamelijk contextuele informatie

6.12. De indicatoren van het DCI zijn voornamelijk impactindicatoren, die door hun

aard een idee geven van de context waarin het DCI werkt en geen beoordeling van zijn
prestaties geeft. Het DCI heeft geen resultaatindicatoren en slechts één
outputindicator. Hoewel de verslagen die wij analyseerden kwalitatieve informatie
verstrekten, was het door het ontbreken van specifieke kwantitatieve
prestatiegegevens moeilijk om duidelijk te begrijpen hoe de verschillende aspecten
van het programma hadden gepresteerd. Een voorbeeld hiervan betreft de algemene
doelstelling van het DCI inzake het uitbannen van armoede en de bijbehorende
indicator “aandeel van de bevolking dat onder de internationale armoedegrens leeft”.
Vooruitgang is niet alleen toe te schrijven aan het EU-optreden.
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Minder conventionele instrumenten dragen bij tot de doelstellingen van het DCI

6.13. Er zijn andere vormen van financiering ontstaan die bijdragen tot de DCI-

doelstellingen, zoals “blending” (het combineren van EU-subsidies met openbare en
particuliere investeringen) via regionale investeringsfaciliteiten in Latijns-Amerika, en
EU-trustfondsen (EUTF’s) in Afrika. In onze controleverslagen merkten wij op dat de
projecten in onze steekproef die waren gefinancierd door EUTF's output begonnen te
produceren, en dat de fondsen hadden geholpen de uitvoering te versnellen. Ondanks
verscheidene kwesties die wij in onze verslagen hebben aangekaart (beperkte
samenvoeging van financiering, tekortkomingen in de opzet, het beheer en de
monitoring), zijn de EUTF's ook een flexibel instrument gebleken voor noodsituaties6.
Een van de beginselen van EUTF's is het zorgen voor bijkomende financiering om de
EU-steun te vergroten en op die manier betere resultaten te bereiken. Tot nog toe
hebben de EUTF's echter maar weinig nieuwe donoren 7 en middelen weten aan te
trekken 8.
Inconsistenties tussen ontwikkelingsactoren kunnen de vooruitgang ondermijnen

6.14. In de tussentijdse evaluatie van het DCI werden inconsistenties tussen

verschillende ontwikkelingsactoren vastgesteld. Verscheidene EU-lidstaten worden
vertegenwoordigd in de partnerlanden waar het DCI wordt uitgevoerd. Om de
samenhang en complementariteit tussen het partnerland en de EU te vergroten, is het
DCI voorstander van een gezamenlijke strategie. Ondanks een lichte vooruitgang
bestaat er echter nog steeds weerstand tegen gezamenlijke programmering. In enkele
gevallen vrezen de regeringen van partnerlanden dat gezamenlijke programmering zou
kunnen leiden tot een daling van de algehele steunniveaus. Sommige lidstaten zijn ook
van mening dat gezamenlijke programmering hun zichtbaarheid kan verminderen en
hun nationale belangen en prioriteiten kan afzwakken. Door dergelijke weerstand
ontstaat het risico op elkaar overlappende activiteiten 9.
6

Zie Speciaal verslag nr. 11/2017 — Het EU-Trustfonds Bêkou voor de Centraal-Afrikaanse
Republiek, blz. 62-65; en Speciaal verslag nr. 32/2018 — Noodtrustfonds van de Europese
Unie voor Afrika: flexibel, maar een gebrek aan gerichtheid, paragrafen 39-44.

7

Zie Speciaal verslag nr. 11/2017 — Het EU-trustfonds Bêkou voor de Centraal-Afrikaanse
Republiek, paragrafen 55-61.

8

Zie Speciaal verslag nr. 32/2018 — Noodtrustfonds van de Europese Unie voor Afrika:
flexibel, maar een gebrek aan gerichtheid, paragrafen 6-9.

9

Zie External Evaluation of the Development Cooperation Instrument (2014 - mid-2017),
blz. 33 en van SWD(2017) 600 final, blz. 11 en 19.
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6.15. De EU en haar lidstaten zetten zich in voor de praktijk van

“beleidssamenhang ten aanzien van ontwikkeling”, door inconsistenties tot een
minimum te beperken en synergieën op te bouwen tussen verschillende soorten EUbeleid om ontwikkelingssamenwerking doeltreffender te maken. In een externe
evaluatie van de beleidssamenhang ten aanzien van ontwikkeling van de EU werd
echter geconcludeerd dat het interne beleid van de EU niet voldoende rekening hield
met de potentiële impact ervan op ontwikkelingslanden. Verder vertoont de
benadering van de EU van de beleidssamenhang ten aanzien van ontwikkeling nog
steeds verschillen tussen de beleidsgebieden 10.

6.16. Zoals in onze controles werd opgemerkt, hebben deze kwesties in

gezamenlijke programmering en beleidssamenhang ten aanzien van ontwikkeling
geleid tot inconsistenties in de EU-instrumenten en tussen de EU en haar lidstaten 11.
Andere indicatoren zijn beschikbaar, maar worden niet gebruikt om de prestaties
van het DCI te meten

6.17. Andere verslagen van de Commissie, zoals de JAV’s van DG DEVCO of de

jaarverslagen over de uitvoering van instrumenten van de EU ter financiering van
extern optreden, bevatten indicatoren die mogelijk informatie kunnen bieden over de
prestaties van het DCI (zie paragraaf 6.9). Tot nog toe heeft DG DEVCO ze niet gebruikt
om verslag uit te brengen over de prestaties van het DCI. Hoewel de indicatoren
waarden verstrekken voor DG DEVCO als geheel of voor alle instrumenten voor extern
optreden samen, kan de informatie voor sommige van deze indicatoren worden
opgesplitst per instrument. Dit betekent dat ze kunnen worden gebruikt om de
prestaties van het DCI specifiek te beoordelen.

10

Zie External Evaluation of the European´s Union´s Policy Coherence for Development,
juli 2018, blz. viii, ix en 23.

11

Zie onze controleverslagen over Myanmar (paragrafen 44 en 45), Honduras (paragrafen 18
en 20) en het EUTF voor Afrika (paragrafen 33-38).
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Kenniskloven

6.18. De Commissie neemt externe contractanten in de arm om programma's te

evalueren. Zij maken een externe beoordeling van hun doeltreffendheid, efficiëntie,
relevantie, samenhang en toegevoegde waarde voor de EU. Een belangrijke te leveren
prestatie van het evaluatieproces12 is een werkdocument van de diensten van de
Commissie (SWD) waarin de resultaten van de evaluatie worden gepresenteerd. Voor
twee 13 van de vier evaluaties achteraf die wij hebben geanalyseerd, waren er echter
geen SWD’s, wat betekent dat het oordeel van DG DEVCO over de conclusies van de
externe beoordelaars niet werd gepubliceerd. Deze conclusies zijn van belang omdat
de Commissie ze gebruikt om latere wijzigingen in haar programma's te onderbouwen.

6.19. De monitoring van individuele projecten vertoont tekortkomingen. In

verscheidene van onze controles was er sprake van gevallen waarin indicatoren voor
projectdoelstellingen ontbraken of waar streefdoelen pas waren gedefinieerd zodra de
middelen waren toegezegd 14. In andere gevallen waren indicatoren niet specifiek 15,
relevant 16, of ontbraken de referentiewaarden 17 of streefdoelen 18. Bronnen voor het
verzamelen van gegevens over indicatoren waren niet altijd betrouwbaar 19, of er
werden geen gegevens verzameld 20. Onlangs nog bleek uit ons speciaal verslag over
gegevenskwaliteit bij begrotingssteun dat de indicatoren nog steeds verschillende
tekortkomingen vertoonden 21.

12

Zie “Better Regulation Guidelines”, SWD(2017) 350, hoofdstuk I.

13

Zie Evaluation of EU international cooperation on Sustainable Consumption and Production,
11 april 2018 en Evaluation of the EU cooperation with Myanmar, januari 2020.

14

Zie ons speciaal verslag over Honduras, paragraaf 36.

15

Zie ons speciaal verslag over het EUTF voor Afrika, paragraaf 49.

16

Zie ons speciaal verslag over Honduras, paragraaf 36.

17

Zie onze speciale verslagen over het EUTF voor Afrika, paragrafen 20 en 51 en over
Honduras, paragraaf 36.

18

Zie ons speciaal verslag over Honduras, paragraaf 26.

19

Idem, paragraaf 36.

20

Zie ons speciaal verslag over Myanmar, paragrafen 46-48.

21

Zie ons speciaal verslag over gegevenskwaliteit bij begrotingssteun, paragrafen 26-32.
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6.20. Een andere kenniskloof vloeit voort uit de onvermijdelijke tijd die verstrijkt

tussen het ogenblik waarop de financiering wordt toegewezen en het moment waarop
de resultaten duidelijk worden. Op 1 januari 2020 was 60 % van de totale toewijzing
van het DCI voor het MFK 2014-2020 nog niet besteed (zie paragraaf 6.8), wat
betekent dat veel resultaten waarschijnlijk pas na 2020 zullen worden gerealiseerd.
Net als voor alle instrumenten voor extern optreden moet de Commissie een definitief
evaluatieverslag produceren over de periode 2014-2020 als onderdeel van de
tussentijdse evaluatie van de volgende financiële periode 22, die na 2022 zal
plaatsvinden.

Bevorderen van duurzame ontwikkeling

6.21. Figuur 6.6 biedt een overzicht van de indicatoren van

programmaverklaringen die verband houden met specifieke doelstelling 1 “bevorderen
van duurzame ontwikkeling”.

22

Zie artikel 17 van Verordening (EU) nr. 236/2014 van het Europees Parlement en de Raad
van 11 maart 2014 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften en procedures
voor de tenuitvoerlegging van de instrumenten van de Unie ter financiering van extern
optreden.
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Figuur 6.6 — Overzicht van indicatoren die verband houden met
specifieke doelstelling 1
Liggen de indicatoren volgens de gegevens van de Commissie
op schema om hun streefdoelen te behalen?
Input en
output

Resultaat

Impact

ja
nee
onduidelijk

Indicatoren die verband houden met het "bevorderen van duurzame
ontwikkeling"
Indicator
MDG 3.1 Verhouding meisjesjongens in het basisonderwijs
MDG 3.1 Verhouding meisjesjongens in het middelbaar onderwijs
MDG 3.1 Verhouding meisjesjongens in het hoger onderwijs
SDG 3.2.1 Sterftecijfer bij kinderen
jonger dan vijf (overlijdens per 1 000
levendgeboortes)
SDG 3.1.1 Moedersterfte per 100 000
levendgeboortes
SDG 2.2.1 Prevalentie van
groeiretardatie bij kinderen jonger
dan vijf jaar

Vooruitgang richting
streefdoel

Op schema?

100 % (2017) mijlpaal



2012

100 % (2020)
2020

67 % (2017) mijlpaal

100 % (2020)

2012

2020

100 % (2017) mijlpaal

100 % (2020)

2012

2020

34 % (2018) mijlpaal

100 % (2020)

2013

2030

20 % (2017) mijlpaal

100 % (2020)

2013

2030

63 % (2018) mijlpaal

67 % (2018)

2012

2020

ja


ja


onduidelijk


nee


nee


ja

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.

Type
Impact

Impact

Impact

Impact

Impact

Impact
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De indicatoren laten een positieve trend zien, hoewel de gegevensdekking is
afgenomen

6.22. Alle indicatoren laten een positieve trend zien, en drie ervan liggen op

schema om hun doelstellingen te behalen. Sommige indicatoren die aanvankelijk
waren vastgesteld voor specifieke doelstelling 1 23 werden echter stopgezet. Daardoor
wordt er geen verslag meer uitgebracht over kwantitatieve gegevens op gebieden
zoals werkgelegenheid, voltooiing van basisonderwijs en CO2-uitstoot. Daarnaast gaan,
in de programmaverklaring van 2019, de werkelijke gerapporteerde resultaten voor de
resterende vier indicatoren terug tot 2018 of zelfs tot 2017. Toch laten ze een
positieve trend zien:
—

het DCI had zijn streefdoel voor de verhouding meisjes-jongens in het onderwijs
overschreden;

—

de indicatoren lagen doorgaans op schema om hun streefdoel te behalen wat
betreft het verminderen van de prevalentie van groeiretardatie bij kinderen;

—

hoewel de indicatoren niet volledig op schema liggen om hun streefdoelen te
behalen wat betreft het verminderen van het sterftecijfer van moeders tijdens de
bevalling en kinderen onder de vijf jaar, is er een gestage verbetering geweest.

Succes gemeld bij het mainstreamen van de klimaatverandering en het bevorderen
van de groene economie, maar onvoldoende beoordeling op andere gebieden

6.23. De Commissie meldde succes bij het mainstreamen van de

klimaatverandering in het extern optreden, en heeft tot nog toe 21,5 % van haar
financiering voor 2014-2019 uitgetrokken voor dit doel 24. De conclusie van een externe
evaluatie van samenwerking met de EU inzake duurzame consumptie en productie was
dat haar bevordering van de groene economie doeltreffend was geweest in Azië en het
Middellandse Zeegebied, maar minder doeltreffend in Afrika (zie kader 6.1).

6.24. Voor andere gebieden in verband met duurzame ontwikkeling is het door het
ontbreken van algemene beoordelingen met sterke bewijzen moeilijk conclusies te
trekken. Op het gebied van onderwijs vonden wij bijvoorbeeld geen landspecifieke
beoordelingen voor alle DCI-landen. Uit een recente evaluatie voor Myanmar blijkt dat
de toegang tot en de kwaliteit van het onderwijs verbeterd zijn, overeenkomstig onze

23

Zie programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting 2014, blz. 272-274.

24

Zie bijlagen bij het JAV 2019, blz. 487 en 488.
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beoordeling van 2018 25. Uit ons speciaal verslag over Honduras van 2016 bleek echter
dat de acties in het kader het DCI gemengde resultaten hadden opgeleverd in de
onderwijssector. Ondanks een aantal positieve resultaten was geen van de acht
streefdoelen voor 2014 die waren vastgelegd in het nationale plan van het land,
verwezenlijkt; de resultaten voor zes ervan waren zelfs tot onder de referentiewaarde
gedaald 26.

25

Zie ons speciaal verslag over Myanmar, paragraaf 53.

26

Zie ons speciaal verslag over Honduras, paragrafen 48-50.
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Kader 6.1
Het DCI ondersteunde duurzame consumptie en productie
SWITCH to Green is een door het DCI gefinancierd initiatief om een groene
economie te stimuleren die in staat is groei te genereren, banen te scheppen en
de armoede te verminderen. De programma's ervan streven ernaar de opname
van duurzame consumptie- en productiepatronen te ondersteunen; de
capaciteiten van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en
zakelijke dienstverleners te vergroten en de netwerkvorming tussen
beleidsmakers en bedrijven op te voeren. Sinds het initiatief in 2007 van start ging,
heeft de Commissie er meer dan 257 miljoen EUR voor uitgetrokken 27.
In de evaluatie van duurzame consumptie en productie 28 werden met name de
drie regionale SWITCH-programma's (SWITCH-Asia, SWITCH Africa Green en
SwitchMed) en hun secretariaat beoordeeld. Daaruit bleek dat het hebben van
verschillende geografische toepassingsgebieden, maar vergelijkbare
doelstellingen, een goede basis vormde voor wederzijdse leerprocessen, maar dat
er in de drie regionale programma's ruimte was voor verbetering van synergieën.
De component met de grootste impact, de ontwikkeling van groen zakendoen,
verhoogde de opname van duurzame consumptie- en productiepraktijken en de
niveaus van investering in kmo’s en droeg tot bij de creatie van naar schatting
352 000 29 groene banen. Met name het programma SWITCH-Asia was bijzonder
doeltreffend: het droeg bij tot onder andere groenere toeleveringsketens in de
Thaise automobielindustrie.

Consolideren en ondersteunen van de democratie

6.25. Figuur 6.7 biedt een overzicht van de indicatoren van

programmaverklaringen die verband houden met specifieke doelstelling 2
“consolideren en ondersteunen van de democratie”.

27

Zie Evaluation of EU international cooperation on Sustainable Consumption and Production,
11 april 2018.

28

Idem.

29

Raming van het aantal banen dat werd gecreëerd voor SWITCH-Asia en SWITCH African
Green samen (idem, blz. 47).
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Figuur 6.7 – Overzicht van indicatoren die verband houden met
specifieke doelstelling 2
Liggen de indicatoren volgens de gegevens van de Commissie
op schema om hun streefdoelen te behalen?
ja

Input en
output

Resultaat

Impact

nee
onduidelijk

Indicatoren die verband houden met 'Consolideren en
ondersteunen van de democratie'
Indicator
Rechtsstaat zoals gemeten door de
Worldwide Governance Indicators
van de Wereldbank
Aantal projecten ter bevordering van
de democratie, de rechtsstaat, goed
bestuur en eerbiediging van de
mensenrechten
SDG 5.5.1 Aandeel van de zetels van
vrouwen in het nationale parlement

Vooruitgang richting
streefdoel
91 % (2018)
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100 % (2019)
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mijlpaal
80 % (2019)
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ja
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2020

16 % (2019)
2011

mijlpaal
82 % (2018)

Op schema?

mijlpaal
31 % (2016)


nee
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Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.

Resultaten voor democratie en mensenrechten blijven versnipperd

6.26. In de tussentijdse evaluatie van het DCI door de Commissie in 2017 werden

verscheidene obstakels gemeld voor het aanpakken van problemen in verband met de
democratie en de mensenrechten in bepaalde regio’s (bijv. mensenrechten in Irak,
rechtspraak in Bolivia). Uit de evaluatie bleek dat de resultaten op het gebied van
mensenrechten versnipperd en van bedenkelijke duurzaamheid waren geweest 30.
Verscheidene elementen bevestigen de negatieve trend voor specifieke doelstelling 2.
De rechtsstaat in DCI-landen is verslechterd, ondanks een toenemend aantal DCIprojecten op dit gebied, en de beperkte vooruitgang die eerder was geboekt bij het
30

Zie de tussentijdse evaluatie van het DCI, blz. 20 en 21.
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vergroten van de aanwezigheid van vrouwen in nationale parlementen werd in 2019
ongedaan gemaakt. Wij willen echter benadrukken dat vooruitgang op dit gebied niet
louter afhangt van de Commissie.
Het mainstreamen van mensenrechten blijft een werk in uitvoering

6.27. Het mainstreamen van mensenrechten wordt steeds controversiëler en blijft

een werk in uitvoering in DCI-landen 31. Zoals opgemerkt in bijvoorbeeld de evaluatie
van Myanmar kunnen politieke en culturele factoren de evaluatie van bepaalde
aspecten van de mensenrechten, zoals gendermainstreaming, in de weg staan.
Ondanks de initiatieven van de Commissie om de toegang tot onderwijs voor meisjes
te verbeteren, bevatte het nationaal strategisch plan voor het onderwijs 2016-2021
van Myanmar 32 geen sterke bepalingen over gendergelijkheid. Het promoten van EUwaarden is mogelijk strijdig met het beginsel dat belanghebbenden in
ontwikkelingslanden de kans te krijgen om hun eigen ontwikkeling in handen te nemen
(“eigen verantwoordelijkheid van het land”), en dat soort spanningen kan de prestaties
van het DCI in de weg staan 3334.

31

Idem, blz. vi en 19.

32

Zie Evaluation of the EU cooperation with Myanmar, January 2020, blz. 45 en 46.

33

Zie werkdocument van de diensten van de Commissie over de evaluatie van het
financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, SWD(2017) 600 final, blz. 15 en
19.

34

Zie ons speciaal verslag over EU-steun voor de strijd tegen mensenhandel, paragrafen 5357.
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Het Europees nabuurschapsinstrument
Doel en werking van het Europees nabuurschapsinstrument

6.28. Het Europees nabuurschapsinstrument (ENI) is de voornaamste bron van EU-

financiering voor 16 partnerlanden; het wordt beheerd door het directoraat-generaal
Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen (DG NEAR), om het Europees
nabuurschapsbeleid uit te voeren (zie het overzicht van het ENI en zijn achtergrond
in figuur 6.8). De algemene doelstelling van het instrument is de totstandbrenging van
een gebied van gedeelde welvaart en goede betrekkingen met zijn buren in het zuiden
en oosten 35 (zie figuur 6.1), met zes specifieke doelstellingen:
—

tot stand brengen van duurzame en blijvende democratie;

—

bevorderen van integratie op de interne markt van de EU;

—

tot stand brengen van goed beheerde mobiliteit van mensen;

—

ondersteunen van duurzame ontwikkeling;

—

bevorderen van goede nabuurschapsbetrekkingen;

—

versterken van de regionale samenwerking.

6.29. Het ENI biedt financiering voor:
1)

bilaterale programma's (ten hoogste 80 % van de ENI-begroting) 36;

2)

meerlandenprogramma's voor aangelegenheden die alle of een aantal
partnerlanden aangaan (ten hoogste 35 %);

3)

grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma's tussen lidstaten en
partnerlanden die plaatsvindt aan hun gezamenlijk deel van de buitengrens van
de EU (ten hoogste 4 %).

35

De algemene en specifieke doelstellingen van het ENI zijn opgenomen in bijlage 6.1.

36

Zie Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 232/2014 van het Europees Parlement en de Raad van
11 maart 2014 tot vaststelling van een Europees nabuurschapsinstrument.
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6.30. De begroting van het ENI voor het MFK 2014-2020 bedraagt ongeveer

17 miljard EUR. In totaal had de Commissie tegen eind 2019 85 % van deze toewijzing
vastgelegd en 42 % ervan uitgegeven 37.

Figuur 6.1 — De 16 partnerlanden van het Europees Nabuurschapsbeleid
OOST
ZUID
Belarus
Moldavië
Oekraïne
Georgië
Armenië
Azerbeidzjan

Syrië*
Libanon
Palestina**
Jordanië

Tunesië
Marokko

Israël
Egypte

Algerije

Libië

* De samenwerking van de EU
met Syrië is momenteel
opgeschort als gevolg van de
politieke situatie; omdat Syrië in
principe in aanmerking komt
voor samenwerking krachtens
het ENI, kunnen de activiteiten
echter opnieuw worden
opgestart zodra de situatie
verbetert.
** Deze benaming mag niet
worden uitgelegd als erkenning
van de staat Palestina en laat
de afzonderlijke standpunten
van de lidstaten ter zake
onverlet.

Bron: ERK.

37

Zie prestatieoverzicht van programma's in AMPR 2019, bijlage I, blz. 184.
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Figuur 6.8 — Overzicht van het ENI
Behoeften
Stabiliteit in
nabuurschapslanden van de EU
Vrede en veiligheid
Inzet voor de universele
waarden van democratie, de
rechtsstaat en de eerbiediging
van de mensenrechten

Doelstellingen
Het DCI heeft één algemene
doelstelling (AD) en zes
specifieke doelstellingen (SD)
(waarvan er vier zijn
geselecteerd voor analyse)
AD: Tot stand brengen van een
zone van gedeelde welvaart en
goed nabuurschap
SD1: Bevorderen van
democratische waarden en
versterking van institutionele
capaciteit
SD4: Ondersteunen van slimme,
duurzame en inclusieve
ontwikkeling in alle aspecten
SD5: Bevorderen van wederzijds
vertrouwen, betrekkingen van
goed nabuurschap, voorkomen
en beslechten van conflicten
Zie bijlage 6.1

Input
2014-2020: 17,4 miljard EUR
Voor 2014-2019: 85 %
vastgelegd en 42 % uitgegeven
Personeel van de Commissie,
de Europese Dienst voor extern
optreden (EDEO) en EUdelegaties

Context en externe
factoren
EU context
Andere
uitgavenprogramma's van
de EU
Relevante
begrotingsneutrale
beleidsinstrumenten van
de EU: beleidsdialoog
Externe factoren
Veiligheidssituatie in
naburige landen
Interne politieke stelsels
Economische repercussies
van conflicten en
instabiliteit (Arabische
Lente, oorlog in Oekraïne)
Andere actoren die steun
verlenen

Processen
Beheer
Gemengd beheer: in
hoofdzaak indirect of
direct
Actoren
EDEO, EU-delegaties,
verscheidene directoratengeneraal van de
Commissie, het Europees
Parlement, overheden van
de lidstaten, autoriteiten
van partnerlanden en het
maatschappelijk
middenveld, Frontex
Activiteiten
Voorbereiden van
programmeringsdocument
en
Uitvoeren van een op
stimulansen gebaseerde
en gedifferentieerde steun
Monitoren van en verslag
uitbrengen over resultaten

Verwachte resultaten
Effecten
Een bijzondere relatie met
partnerlanden om een zone van
gedeelde welvaart en
democratie tot stand te brengen
Resultaten
Vaststelling van brede
overeenkomsten en individuele
actieplannen voor het Europees
Nabuurschapsbeleid
Afsluiting van diepe en brede
vrijhandelsovereenkomsten en
overeenkomsten over
conformiteitsbeoordeling en
aanvaarding van industriële
producten
Opstelling van actieplannen voor
overname/visumfaciliteringsovereenkoms
ten en visumliberalisering
Mobiliteitspartnerschappen
lopen
Ministeriële vergaderingen
(Oostelijk Partnerschap en Unie
voor het Middellandse
Zeegebied)

Verwachte output
Projecten uitgevoerd op het
gebied van goed bestuur en de
rechtsstaat
Projecten uitgevoerd op het
gebied van duurzame
ontwikkeling
Programma’s voor
grensoverschrijdende
samenwerking (CBC) lopen
CBC-projecten uitgevoerd
% van financiering uitgegeven

Bron: ERK, op basis van ENI-verordening 232/2014, programmaverklaringen van de Commissie, AMPR,
prestatieoverzicht van programma's van het ENI, JAV's en de evaluatie van het ENI (SWD(2017) 602
final).

232

Gepubliceerde informatie over prestaties

6.31. Naast haar gebruikelijke prestatieverslagen op hoog niveau (AMPR,

programmaverklaringen en JAV's) 38 publiceert de Commissie een jaarverslag over de
uitvoering van de instrumenten van de EU ter financiering van extern optreden (zie
paragraaf 6.9).

6.32. De Commissie heeft in een aantal evaluaties informatie over prestaties
inzake het ENI verstrekt (zie figuur 6.9).

Figuur 6.9 — Tijdschema voor de belangrijkste ENI-evaluaties en
bestreken perioden
MFK
2014-2020

MFK
2007-2013
2008

2010

2012

Bestreken periode

2015

2017

MFK
2021-2027
2019

2022

2024

2026

Publicatie
Tussentijdse evaluatie ENI
Tussentijdse evaluatie van het ENI, werkdocument
van de diensten van de Commissie
Economisch bestuur
Economisch bestuur, werkdocument van de
diensten van de Commissie
Azerbeidzjan
Duurzame consumptie en productie
Evaluatie van de uitgaven, werkdocument
van de diensten van de Commissie
Hervorming van de beveiligingssector

Impactanalyse over NDICI, werkdocument van de
diensten van de Commissie
Beleidssamenhang voor ontwikkeling
Beleidssamenhang voor ontwikkeling, werkdocument van
de diensten van de Commissie
Twinning
Rechtsstaat in nabuurschapslanden en
kandidaat-lidstaten
Ex-postevaluatie van het ENI

Bron: ERK, op basis van de evaluaties en werkdocumenten van de diensten die door de Commissie zijn
gepubliceerd.

38

Zie paragraaf 1.3.
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Beoordeling van de prestaties van het ENI, op basis van
gepubliceerde informatie over prestaties
Algemene opmerkingen

6.33. Figuur 6.10 bevat een overzicht van alle ENI-indicatoren in de

programmaverklaring. Figuur 6.11 toont de indicatoren die verband houden met de
algemene doelstelling. Meer gedetailleerde overzichten per specifieke doelstelling
worden gegeven in figuur 6.12, figuur 6.13 en figuur 6.14. In paragraaf 1.24 bespreken
we enkele algemene beperkingen 39 die van toepassing zijn bij de interpretatie van
deze indicatoren. Onze beoordeling of een bepaalde indicator “op schema” ligt, houdt
met name verband met de waarschijnlijkheid dat het streefdoel van de indicator zal
worden gehaald. In deze beoordeling wordt geen rekening gehouden met de vraag of
en hoe nauw een bepaalde indicator verband houdt met de acties en doelstellingen
van het ENI, en ook niet met de vraag of het doel dat voor deze indicator is gesteld,
voldoende ambitieus is. Daarom is het slechts een eerste stap in de analyse van de
prestaties van het ENI. Ook hebben wij niet gecontroleerd hoe betrouwbaar de
onderliggende gegevens zijn, maar dit bespreken we in hoofdstuk 1 (zie de
paragrafen 1.13-1.23).

39

Zie ook de paragrafen 3.21-3.35 van ons Jaarverslag 2018.
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Figuur 6.10 — Overzicht van alle ENI-indicatoren in
programmaverklaringen
Liggen volgens de gegevens van de Commissie
de ENI-indicatoren op schema om hun streefdoelen te behalen?
Input en
output

Uitkomstindicatoren van het
programma
Resultaat

Impact

Algemene doelstelling
Specifieke doelstelling 1
Tot stand brengen van een duurzame en
blijvende democratie
Specifieke doelstelling 4
Ondersteunen van duurzame ontwikkeling

Specifieke doelstelling 5
Bevorderen van goede
nabuurschapsbetrekkingen

Andere specifieke doelstellingen

Indicatoren op schema om hun doelstellingen te behalen?
OP SCHEMA

NIET OP SCHEMA

ONDUIDELIJK

Indicatoren met gekwantificeerde doelen
Indicatoren zonder gekwantificeerde streefdoelen

NB: Onze analyse is gebaseerd op gegevens van de Commissie die wij niet hebben gecontroleerd.
De bovenstaande illustratie van de vraag of de indicatoren al dan niet “op schema” liggen, heeft
betrekking op onze beoordeling van de waarschijnlijkheid dat een bepaalde indicator het streefdoel zal
halen. Het kan echter zijn dat een indicator geen invloed ondervindt van de acties die in het kader van
het programma worden uitgevoerd, of dat de indicator niet relevant is voor de doelstelling van het
programma — en het streefdoel van de indicator niet ambitieus genoeg is. Bijgevolg betekent het feit
dat een indicator “op schema” ligt om het streefdoel te halen, niet noodzakelijkerwijs dat het
programma zelf op schema ligt om de doelstellingen te halen. Zie ook het aanhangsel (punt 18).
Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.

235

Figuur 6.11 — Overzicht van indicatoren die verband houden met
algemene doelstelling 1
Liggen de indicatoren volgens de gegevens van de Commissie
op schema om hun streefdoelen te behalen?
verband
houdend
met de
algemene
doelstelling

Input en
output

Resultaat

Impact

ja
nee
onduidelijk

Indicatoren die verband houden met de algemene doelstelling
van het ENI
Op
Indicator
Vooruitgang richting streefdoel
schema?
Aantal brede overeenkomsten —
Oosten

Aantal brede overeenkomsten —
Zuiden



83 % (2019)

2012

2020

0 % (2019)
2012

2020

ENPI CBC-programma's

(2019)
N.v.t. (geenN/A
duidelijke
referentiewaarde):
referentiewaarde: onduidelijk (2012)
2012 streefdoel:
2020
900
meest recente gegevens: 484 (2019)

Bbp per hoofd van de bevolking als %
van EU-28 — Oosten

N.v.t. (geen gekwantificeerd streefdoel):
referentiewaarde:
10,86 % (2010)
2010
2020
streefdoel: toename
meest recente gegevens: 10,54 % (2018)

ja


nee


nee

Type

Resultaat

Resultaat

Output

0 % (2018)

nee

Impact

0 % (2018)

Bbp per hoofd van de bevolking als %
van EU-28 — Zuiden

N.v.t. (geen gekwantificeerd streefdoel):
2010
2020
referentiewaarde:
14,76 % (2010)
streefdoel: toename
meest recente gegevens: 12,58 % (2018)

nee

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.
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De prestaties zijn onduidelijk voor de geselecteerde specifieke doelstellingen; d.w.z.
dat een gedegen beoordeling van de algemene prestaties van het ENI niet mogelijk is

6.34. Iets meer dan de helft (13) van de 25 indicatoren van de

programmaverklaringen van het ENI zijn impactindicatoren, die door hun aard een
idee geven van de context waarin het ENI werkt, en geen beoordeling van zijn
prestaties geeft. De overige indicatoren zijn resultaat- (9) en outputindicatoren (3). De
specifieke geselecteerde doelstellingen, die goed zijn voor 80 % van de ENIbegroting40, hebben 10 impactindicatoren en geen resultaatindicatoren. Daardoor is er
geen duidelijke beoordeling van de wijze waarop het programma met betrekking tot
die doelstellingen heeft gepresteerd. Niettemin geven de indicatoren van de
programmaverklaring voor de algemene doelstelling (één output-, twee resultaat- en
twee impactindicatoren) een idee van de algemene prestaties van het ENI.
De betrekkingen van de EU zijn over het algemeen versterkt, maar kwesties met
betrekking tot de opzet blijven bestaan

6.35. Met de algemene doelstelling van het ENI streefde de Commissie ernaar een

bijzondere betrekking met landen van het Europees nabuurschapsbeleid te
ontwikkelen. Sinds 2003 heeft de EU met een reeks nabuurschapslanden over
gezamenlijke documenten onderhandeld. Onlangs kwam ze in het zuidelijk
nabuurschap partnerschapsprioriteiten overeen met Jordanië, Libanon, Egypte en
Algerije, en strategische prioriteiten met Tunesië en Marokko. In het oostelijk
nabuurschap bestaan er diepe en brede vrijhandelsovereenkomsten met Georgië,
Moldavië en Oekraïne, en een brede en versterkte partnerschapsovereenkomst met
Armenië.

6.36. De Commissie heeft ook 25 financieringsovereenkomsten gesloten met de

deelnemende partnerlanden voor de uitvoering van de ENI-programma’s voor
grensoverschrijdende samenwerking en heeft 16 van de 17 programma's vastgesteld
die zijn gepland voor de uitvoering van grensoverschrijdende
samenwerkingsprojecten. Tegen het einde van 2019 waren de beheersautoriteiten in
de deelnemende lidstaten erin geslaagd om 797 contracten 41 te gunnen en 484 van de

40

Overeenkomstig de programmaverklaringen voor de ontwerpbegrotingen van 2019, 2020
en 2021 heeft de Commissie besloten 80 % van de ENI-begroting toe te wijzen aan de
specifieke doelstellingen 1, 4 en 5.

41

Volgens interne bronnen van DG NEAR.
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900 geplande contracten voor de ENI-uitvoeringsperiode te ondertekenen 42 (het
sluiten van contracten is mogelijk tot 31 december 2022).

6.37. In bepaalde gevallen stonden externe factoren de vooruitgang in de weg. Er
is een impasse in de betrekkingen van de EU met Libië en Syrië, waar burgeroorlogen
woeden. Bovendien zijn de Commissie en Belarus er niet in geslaagd een
overeenkomst te bereiken over partnerschapsprioriteiten.

6.38. Er is bewijs dat dialoog en “twinningprojecten” (zie kader 6.2) nuttige

instrumenten zijn geweest voor het in kaart brengen van de behoeften en het
vergroten van de respectieve rollen van het maatschappelijk middenveld en
overheidsdiensten, en dat EUTF's over het algemeen doeltreffend zijn geweest in
crisissituaties (zie paragraaf 6.13). In landen met lagere ambities in hun betrekkingen
met de EU is het ENI een nuttig instrument gebleken voor het stimuleren van
technische hervormingen. Zo werd in de evaluatie van de samenwerking van de EU
met Azerbeidzjan geconcludeerd dat de prestaties over het algemeen beter waren bij
acties met onomstreden en zeer “technische” doelstellingen en/of met de nadruk op
modernisering, zoals de acties die verband houden met statistiek, sociale diensten,
belasting, toerisme en onderwijs. Initiatieven op andere gebieden, zoals steun voor
organisaties in het maatschappelijk middenveld en bevordering van hernieuwbare
energie, stuitten op weerstand en deden het minder goed 43.

Kader 6.2
Twinning: een doeltreffend peer-to-peerinstrument voor
overheidsdiensten
Twinning is een instrument voor samenwerking tussen overheidsdiensten in
partnerlanden en equivalente instellingen in EU-lidstaten. Tussen 2010 en 2017
(de periode die wordt bestreken door onze analyse van de twinningevaluatie)
heeft de Commissie 272 twinningprojecten uitgevoerd in de nabuurschapsregio,
voor in totaal 303,6 miljoen EUR.
Twinning is bijzonder doeltreffend geweest bij de versterking van de institutionele
capaciteiten in de overheidsdiensten van nabuurschapslanden. Hoewel het
instrument de afgelopen jaren kampte met tekortkomingen in de opzet 44 en met
42

Zie de programmaverklaring voor het ENI voor de ontwerpbegrotingen 2020 en 2021,
respectievelijk blz. 459-478 en blz. 641-664.

43

Zie Evaluation of the European Union´s Cooperation with Azerbaijan, 23 april 2018, blz. 11.

44

Zie ons speciaal verslag over Tunesië, paragraaf 55.
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een tanende belangstelling van de EU-lidstaten, wordt er met de
twinninghandleiding die in 2017 werd aangenomen naar gestreefd veel van de
tekortkomingen te verhelpen.
De toegevoegde waarde van het instrument vloeit voort uit de unieke expertise
die wordt verstrekt door de overheidsdiensten van de EU-lidstaten door de peerto-peeraard van de samenwerking. Hierdoor kunnen ook andere instrumenten,
zoals begrotingssteun, worden versterkt, op voorwaarde dat deze goed is
getimed 45.

6.39. Behoefteanalyses helpen om EU-steun beter op te zetten door de steun te

richten op de gebieden die er het meeste behoefte aan hebben, en zijn broodnodig in
een veranderende omgeving. Uit vorige ERK-verslagen is gebleken dat het optreden
van de EU niet altijd is gebaseerd op allesomvattende behoefteanalyses46. In de
evaluaties die wij voor dit verslag hebben geanalyseerd, was niet altijd vermeld of er
behoefteanalyses waren uitgevoerd 47.
DG NEAR erkent de noodzaak om monitoring van het ENI te verbeteren

6.40. Andere verslagen van de Commissie bevatten bijkomende indicatoren die

een vollediger beeld kunnen schetsen. Deze verstrekken voornamelijk waarden voor
DG NEAR (bijv. zijn algemene kernprestatie-indicatoren) als geheel of voor alle
instrumenten voor extern optreden (bijv. indicatoren van het JAV, zoals het aantal
gezamenlijke programma's dat is gesloten tussen de Commissie en de lidstaten; het
aantal investeringen van de investeringsfaciliteit voor het nabuurschapsbeleid op het
gebied van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie). DG NEAR gaat momenteel na
hoe het deze indicatoren in overeenstemming kan brengen met bestaande
monitoringsystemen (zie paragraaf 6.31).
Kenniskloven

6.41. Er is beperkt bewijs en een gebrek aan resultaatindicatoren voor elke

specifieke doelstelling, in het bijzonder voor specifieke doelstelling 5 “bevorderen van
goede nabuurschapsbetrekkingen”.

45

Zie ons speciaal verslag over Marokko, paragrafen 50-52.

46

Zie ons speciaal verslag over het EUTF voor Afrika, paragrafen 16, 20 en 21.

47

Zie Thematic Evaluation on Support to Economic Governance in Enlargement and
Neighbourhood Countries.
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6.42. Zoals door verscheidene van onze controles opgemerkt, zijn er

tekortkomingen in de monitoring van individuele projecten. Verscheidene van de
indicatoren die in onze verslagen werden geanalyseerd, waren niet specifiek 48, de
referentiewaarde 49 of doelen 50 ontbraken of ze monitorden geen resultaten 51. Onlangs
nog bleek uit ons speciaal verslag over gegevenskwaliteit bij begrotingssteun dat de
indicatoren nog steeds verschillende tekortkomingen vertoonden.

6.43. Zoals vermeld in paragraaf 6.18, vormen SWD’s een belangrijke te leveren

prestatie in het evaluatieproces. Voor vijf 52 van de acht evaluaties achteraf die wij
hebben geanalyseerd, waren er echter geen SWD’s, wat betekent dat het oordeel van
DG NEAR over de conclusies van de externe beoordelaars niet werd gepubliceerd.
Belangrijker was dat wij tekortkomingen vaststelden in de beoordelingen voor drie
aandachtsgebieden:
—

in het SWD voor economisch bestuur werden de evaluatieconclusies bekrachtigd,
maar belangrijke tekortkomingen in het evaluatieproces buiten beschouwing
gelaten;

—

na een negatief advies van de Raad voor regelgevingstoetsing over de kwaliteit
van het SWD voor de evaluatie van de rechtsstaat besloot de Commissie dit niet
te publiceren;

—

de Commissie beëindigde het contract voor de evaluatie over de hervorming van
het openbaar bestuur en er werd geen evaluatie gepubliceerd.

48

Zie onze speciale verslagen over het EUTF voor Afrika, paragraaf 49, en over Tunesië,
paragraaf 55.

49

Zie onze speciale verslagen over het EUTF voor Afrika, paragrafen 20, 21, 51 en over
Marokko, paragraaf 48.

50

Zie ons speciaal verslag over Marokko, paragraaf 48.

51

Idem, paragraaf 47.

52

Zie evaluaties over Azerbeidzjan, Duurzame consumptie en productie, Hervorming van de
beveiligingssector, Twinning en Rechtsstaat in nabuurschapslanden en kandidaten en
potentiële kandidaten voor uitbreiding.
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6.44. Er verstrijkt onvermijdelijk tijd tussen uitgaven aan een

meerjarenprogramma en het moment waarop resultaten worden waargenomen. Op
1 januari 2020 was 58 % van de totale toewijzing van het ENI voor het MFK 2014-2020
nog niet uitgegeven (zie paragraaf 6.30), wat betekent dat veel resultaten
waarschijnlijk pas na 2020 gerealiseerd zullen worden. Net als voor alle instrumenten
voor extern optreden moet de Commissie een definitief evaluatieverslag produceren
over de periode 2014-2020 als onderdeel van de tussentijdse evaluatie van de
volgende financiële periode 53, die na 2022 zal plaatsvinden.

Tot stand brengen van duurzame en blijvende democratie

6.45. Figuur 6.12 biedt een overzicht van de indicatoren van de

programmaverklaringen die verband houden met specifieke doelstelling 1 “Tot stand
brengen van duurzame en blijvende democratie"’.

53

Zie artikel 17 van Verordening (EU) nr. 236/2014 van het Europees Parlement en de Raad
van 11 maart 2014 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften en procedures
voor de tenuitvoerlegging van de instrumenten van de Unie ter financiering van extern
optreden.
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Figuur 6.12 — Overzicht van indicatoren die verband houden met
specifieke doelstelling 1
Liggen de indicatoren volgens de gegevens van de Commissie
op schema om hun streefdoelen te behalen?
Input en
output

Resultaat

ja
nee
onduidelijk

Impact

Indicatoren die verband houden met "het tot stand brengen
van duurzame en blijvende democratie"
Indicator

Vooruitgang richting streefdoel

Vooruitgang die is geboekt in het
bereiken van politieke
hervormingen, zoals beoordeeld
door relevante verslagen — Oosten

N.v.t. (geen
gekwantificeerd
streefdoel):
N/A
(2019)
referentiewaarde: niet gespecificeerd
(2020)
streefdoel: "Verdere vooruitgang"

meest recente gegevens: "Enige
20??
2020
vooruitgang"
(2019)

Vooruitgang die is geboekt in het
bereiken van politieke
hervormingen, zoals beoordeeld
door relevante verslagen — Zuiden

N.v.t. (geen gekwantificeerd streefdoel):
N/A (2019)
referentiewaarde: niet gespecificeerd
streefdoel: "Verdere vooruitgang" (2020)
meest recente gegevens: "Enige
20??
2020
vooruitgang"
(2019)

Gewogen score op basis van acht
externe bronnen

33 % (2018)
mijlpaal
67 % (2017)
2010

Op schema?

Geen afdoende
gegevens

Geen afdoende
gegevens


nee

Type

Impact

Impact

Impact

2020

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.

Geen duidelijke vooruitgang bij het tot stand brengen van duurzame en blijvende
democratie

6.46. De eerste twee indicatoren onder deze specifieke doelstelling laten de

vooruitgang zien die is geboekt in politieke hervormingen in de zuidelijke en oostelijke
nabuurschappen, maar de beoordelingscriteria zijn onduidelijk. Deze informatie werd
gehaald uit jaarlijkse voortgangsverslagen, die niet meer worden geproduceerd, en er
is geen duidelijke verwijzing naar het equivalente verslag dat deze vervangt. Bovendien
zijn het streefdoel (“vooruitgang bevorderen”) en de gemelde resultaten (“enige
vooruitgang”) vaag.
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6.47. DG NEAR meet ook de vooruitgang van de partnerlanden bij het bereiken van

duurzame en blijvende democratie wanneer het beslist of het zijn financiële
toewijzingen zal aanvullen met “overkoepelende programma's”. De externe evaluatie
had echter geen inzage in de criteria die voor deze beoordeling worden gehanteerd en
de doeltreffendheid van overkoepelende programma's was beperkt 54.

6.48. De derde indicator is een gewogen score (op 100) voor aspecten zoals

corruptie, persvrijheid, doeltreffendheid van de overheid en de rechtsstaat (het EUgemiddelde bedraagt 76,99). Deze impactindicator is sinds 2015 40 gebleven,
waarmee deze onder de mijlpaal van 2017 (42) en ver onder het streefdoel van 2020
blijft (44). Deels als gevolg van de onstabiele context hebben maatregelen ter
bevordering van goed bestuur en de rechtsstaat geen significante verbetering
opgeleverd 55.

6.49. In de evaluatie van de rechtsstaat die we hebben geëvalueerd, wordt

opgemerkt dat EU-steun het doeltreffendst is geweest wanneer deze langdurig en
intensief van aard was, zoals bijvoorbeeld het geval was met technische bijstand in
Georgië. Toch luidt de conclusie dat de rechtsstaat een moeilijk gebied is waarin de EU
er niet in is geslaagd haar eigen verwachtingen volledig waar te maken. Een gebrek aan
politieke wil en de opzet van sommige acties (bijv. investeringen in rechtbanken of
gevangenissen die niet worden aangevuld met steun op andere gebieden, zoals
reclasseringsdiensten) hebben de duurzaamheid van de resultaten ondermijnd 56.

Ondersteunen van duurzame ontwikkeling

6.50. Figuur 6.13 biedt een overzicht van de indicatoren van de

programmaverklaringen die verband houden met specifieke doelstelling 4
'ondersteunen van duurzame ontwikkeling’.

54

Zie de tussentijdse evaluatie van het ENI: External Evaluation of the European
Neighbourhood Instrument (ENI), juni 2017, blz. 37, 41 en 42.

55

Idem, blz. 11.

56

Zie Thematic Evaluation of EU support for Rule of Law in neighbourhood countries and
candidates and potential candidates for accession (2010-2017), blz. ix, 66 en 67.
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Figuur 6.13 — Overzicht van indicatoren die verband houden met
specifieke doelstelling 4
Liggen de indicatoren volgens de gegevens van de Commissie
op schema om hun streefdoelen te behalen?
Input en
output

Resultaat

Impact

ja
nee
onduidelijk

Indicatoren die verband houden met het "ondersteunen van
duurzame ontwikkeling"
Indicator
Voor ongelijkheid aangepaste
menselijke ontwikkelingsindex —
Oosten
Ongelijkheid-aangepaste menselijke
ontwikkelingsindex — Zuiden

Vooruitgang richting
streefdoel
100 % (2018) mijlpaal

100 % (2016)

2011

83 % (2016)

Index voor het gemak van zakendoen
— Zuiden

63 % (2017)

Impact


ja

Impact


ja

Impact

2020

0 % (2019) mijlpaal

0 % (2017)

2012

ja

2020

84 % (2019) mijlpaal
2012



Type

2020

83 % (2018) mijlpaal
2011

Index voor het gemak van zakendoen
— Oosten

Op
schema?


ja

Impact

2020

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.

Een positieve trend in de menselijke en zakelijke ontwikkeling

6.51. De eerste twee indicatoren betreffen het aantal landen (in respectievelijk de

zuidelijke en oostelijke nabuurschappen) met een naar ongelijkheid aangepaste
menselijke ontwikkelingsindex van meer dan 0,700 (ter referentie: in 2018 bedroegen
de naar ongelijkheid aangepaste menselijke ontwikkelingsindex-waarden voor EUlanden tussen 0,714 voor Bulgarije en 0,876 voor Finland). De gegevens van 2018 voor
deze indicator laten een verbetering zien in zowel de zuidelijke als de oostelijke
nabuurschappen, en alle landen behalve één (Syrië) overschreden de drempel van
0,700.
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6.52. Ondanks het feit dat ze allebei op schema liggen, schetsen de derde en

vierde indicatoren, over het gemak van zakendoen, voor elke regio een ander beeld. In
het oostelijk nabuurschap keerde de eerdere opwaartse trend lichtjes in 2019,
waardoor uiteindelijk de verwezenlijking van het streefdoel van 2020 in het gedrang
kwam. In het zuidelijk nabuurschap begon de indicator in 2014 onder de
referentiewaarde van 2012, maar is hij sindsdien verbeterd en heeft hij de kloof met
het streefdoel van 2020 gedicht.

6.53. Het handelspotentieel tussen de EU en de landen van het zuidelijk en het

oostelijk nabuurschap is toegenomen. In de kwetsbaarste landen heeft macrofinanciële steun, hoewel het geen ENI-instrument is, de ENI-steun aangevuld en is ze
cruciaal geweest bij ofwel het voorkomen van een recessie (Tunesië), ofwel het
voorkomen van een diepere recessie (Oekraïne). Het belangrijkste is dat de steun heeft
geholpen significante besparingen in de overheidsbegroting te vermijden 57.

Bevorderen van goede nabuurschapsbetrekkingen

6.54. Figuur 6.14 biedt een overzicht van de indicatoren van de

programmaverklaringen die verband houden met specifieke doelstelling 5 “bevorderen
van goede nabuurschapsbetrekkingen”.

57

Zie de tussentijdse evaluatie van het ENI blz. 12.
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Figuur 6.14 — Overzicht van indicatoren die verband houden met
specifieke doelstelling 5
Liggen de indicatoren volgens de gegevens van de Commissie
op schema om hun streefdoelen te behalen?
ja
nee
onduidelijk

Input en
output

Resultaat

Impact

Indicatoren die verband houden met het "bevorderen van
goede nabuurschapsbetrekkingen"
Indicator
Politieke stabiliteit en afwezigheid van
geweld: landen in een percentielpositie
hoger dan 0-30 (laagste positie) — Oosten
Politieke stabiliteit en afwezigheid van
geweld: landen in een percentielpositie
hoger dan 0-30 (laagste positie) — Zuiden

Vooruitgang richting
streefdoel
0 % (2018)

2011

2020

0 % (2018)
2011

mijlpaal
50 % (2016)

mijlpaal
50 % (2016)

2020

Op
schema?


nee


nee

Type

Impact

Impact

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.

Enige vooruitgang op het gebied van politieke stabiliteit, met name in de hervorming
van de beveiligingssector

6.55. In het oostelijk nabuurschap is de indicator over politieke stabiliteit en

afwezigheid van geweld onlangs lichtjes verbeterd, maar in absolute termen is er geen
sprake van vooruitgang. In het zuidelijk nabuurschap betekende de nasleep van de
Arabische Lente een moeilijke start 58 voor deze indicator. Hij heeft sindsdien
vooruitgang geboekt, maar keert maar met moeite terug naar de niveaus van de
referentiewaarde. Toch zijn deze indicatoren onderhevig aan externe factoren en
daarom kunnen zede prestaties van het ENI voor deze specifieke doelstelling niet
rechtstreeks meten.

58

De waarde van 2014 was vier landen (in een percentielscore hoger dan 0-10), lager dan de
referentiewaarde van 2011 voor zeven landen.
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6.56. In de evaluatie over de hervorming van de beveiligingssector werd gewezen

op verwezenlijkingen in verband met zowel specifieke doelstelling 3 als 5.
Verscheidene landen van het oostelijk nabuurschap voldeden aan de vereisten voor de
status van visumvrij reizen 59. In de evaluatie werd ook opgemerkt dat er enige
vooruitgang was geboekt in Libanon (samenwerking tussen veiligheidsagentschappen)
en Oekraïne (de organisatiestructuur voor grenswachten is verschoven van een
paramilitaire naar een burgerlijke organisatiestructuur). Er werd echter ook in vermeld
dat er in Oekraïne sprake was van weerstand tegen hervormingen (wetgeving inzake
de politie, het leger en de veiligheidsdienst). Dat was ook het geval in Georgië
(straffeloosheid van rechtshandhavingsambtenaren) en in Palestina (waar het justitieel
stelsel wordt gebruikt om dissidenten te onderdrukken) 60.

59

Georgië, Moldavië en Oekraïne voldeden aan de vereisten inzake het rechtskader en
institutionele capaciteit, hoewel de vereisten van Oekraïne om politieke redenen werden
versoepeld (zie Evaluation of EU Support for Security Sector Reform in Enlargement and
Neighbourhood Countries, 2018, blz. 39).

60

Idem, blz. 54 tot 57.
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Resultaten van de prestatietoetsing
van verrichtingen
6.57. Als onderdeel van het werk voor onze betrouwbaarheidsverklaring van 2019

hebben wij de prestaties van vijf DCI-projecten en drie ENI-projecten geanalyseerd.
Drie van de DCI-projecten hadden te maken gekregen met prestatieproblemen: twee
hadden vertraging opgelopen in de uitvoering en zullen daarom niet al hun geplande
outputs en resultaten tegen de desbetreffende termijn leveren, terwijl één ervan (zie
kader 6.3) geen enkel streefdoel had gesteld om zijn prestaties te meten. Geen van de
ENI-projecten die wij hebben geanalyseerd, had echter met prestatieproblemen te
maken gekregen.

Kader 6.3
DCI-project zonder duidelijke streefdoelen
In 2013 sloot de Commissie een delegatieovereenkomst met een
ontwikkelingsbank om via innovatieve financiële instrumenten bij te dragen aan de
ontwikkeling van Zuid-Afrika. Destijds had de begunstigde zes prestatieindicatoren vastgesteld, maar geen streefdoelen of mijlpalen om de prestaties van
het project doeltreffend op te volgen. Tijdens ons bezoek ter plaatse in 2019
bevestigde de Commissie dat ze met de begunstigde samenwerkte om duidelijke
prestatiestreefdoelen vast te stellen. Vanaf april 2020 was er echter nog steeds
geen overeenkomst over de streefdoelen.
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Conclusies
6.58. De prestatieverslagen van de Commissie op hoog niveau verschaffen

onvoldoende informatie om de prestaties van het DCI te beoordelen (zie
paragraaf 6.12). Aan de hand van de informatie konden wij alleen voorlopige
conclusies trekken over de prestaties van het ENI in verband met zijn algemene
doelstelling van het vastleggen van een gebied van gedeelde welvaart en goede
betrekkingen met de zuidelijke en oostelijke buren van de EU. De vooruitgang bij de
verwezenlijking van deze doelstelling was groter in het oosten dan in het zuidelijke
nabuurschap (zie de paragrafen 6.34, 6.35 en 6.55).

6.59. De indicatoren in deze verslagen lieten een over het algemeen positieve

trend zien op het gebied van vermindering van de armoede, gendergelijkheid in het
onderwijs, het aantal overeenkomsten met naburige landen en menselijke
ontwikkeling. Zij lieten een negatieve trend zien op het gebied van consolidatie van de
democratie, de rechtsstaat en politieke stabiliteit (zie de figuren 6.4-6.7 en de
figuren 6.10-6.14). Deze indicatoren verstrekten echter geen informatie over de
prestaties van de programma's zelf, maar eerder over de context waarin ze werkten.
Uit de mix van gebruikte indicatoren bleek niet duidelijk in welke mate de
programma’s hun verwachte outputs en resultaten realiseerden en hoe deze op hun
beurt bijdroegen tot de verwezenlijking van de verwachte impact van de programma’s
(zie de paragrafen 6.12 en 6.34).

6.60. In de prestatieverslagen op hoog niveau werd gewezen op de moeilijke

context waarin het DCI en het ENI opereerden, alsook op belemmeringen voor de
bevordering van democratie (zie de paragrafen 6.26 en 6.46). Toch constateerden zij
goede vooruitgang op het gebied van duurzame ontwikkeling (zie de paragrafen 6.22
en 6.52).

6.61. Andere evaluaties en jaarverslagen van de Commissie en onze

controleverslagen gaven een minder positieve beoordeling met betrekking tot de
doelstelling van het DCI en ENI om de democratie te consolideren en te ondersteunen
(zie de paragrafen 6.27, 6.47 en 6.49) en de doelstelling van het ENI om goede
nabuurschapsbetrekkingen te bevorderen (zie paragraaf 6.56). Ondanks
tekortkomingen in het ontwerp en de uitvoering van de programma’s (zie de
paragrafen 6.14-6.16, 6.19, 6.24, 6.27, 6.39-6.43 en 6.49), bevatten zij voorbeelden
van vooruitgang: duurzame consumptie en productie (zie kader 6.1) en projecten met
“technische” doelstellingen (zie paragraaf 6.38) en van instrumenten die hadden
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geholpen sneller resultaten af te leveren (EUTF's) (zie paragraaf 6.13) of gerichtere
steun te verlenen (twinning) (zie kader 6.2).

6.62. Tegen eind 2019 had de Commissie ongeveer 40 % van de gecombineerde

begroting voor het DCI en het ENI uitgegeven. De uitgavenbesluiten in de volgende
twee jaar zullen dan ook invloed hebben op de mate waarin de Commissie de
doelstellingen die voor deze programma's zijn vastgelegd, behaalt. Zij zullen na 2022
aan een eindevaluatie worden onderworpen (zie de paragrafen 6.20 en 6.44).
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Bijlagen
Bijlage 6.1 – Doelstellingen van het DCI en het ENI
ALGEMENE DOELSTELLINGEN
NUMMER
DOELSTELLING

VOLLEDIGE TEKST VAN DE
DOELSTELLING

KORTE VERSIE
GEBRUIKT IN DIT
HOOFDSTUK

DEEL VAN ONZE
SELECTIE?

ALGEMENE
DOELSTELLING 1
van het DCI

Bevorderen van duurzame en inclusieve
ontwikkeling in de partnerlanden en regio's, met als hoofddoel de armoede
uit te bannen, en de democratie, de
rechtsstaat, goed bestuur en de
eerbiediging van de mensenrechten te
bevorderen, zoals vereist door het VEU.

Uitbannen van
armoede

JA

ALGEMENE
DOELSTELLING 1
van het ENI

Tot stand brengen van een ruimte van
gedeelde welvaart en goed nabuurschap
tussen de Unie en de partnerlanden
door de ontwikkeling van bijzondere
betrekkingen die berusten op
samenwerking, vrede en veiligheid, een
wederzijdse verantwoordingsplicht en
gedeelde inzet voor de universele
waarden van de democratie, de
rechtsstaat en de eerbiediging van de
mensenrechten overeenkomstig het
Verdrag betreffende de Europese Unie
(VEU).

Tot stand brengen
van een zone van
gedeelde welvaart
en goed
nabuurschap

JA

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
DEEL VAN
ONZE
SELECTIE?

NUMMER
DOELSTELLING

VOLLEDIGE TEKST VAN DE
DOELSTELLING

KORTE VERSIE GEBRUIKT
IN DIT HOOFDSTUK

SPECIFIEKE
DOELSTELLING 1
van het DCI

Verminderen van armoede en
bevorderen van duurzame
economische, sociale en
ecologische ontwikkeling

Bevorderen van duurzame
ontwikkeling

JA

SPECIFIEKE
DOELSTELLING 2
van het DCI

Consolideren en ondersteunen
van de democratie, de
rechtsstaat, goed bestuur, de
mensenrechten en de relevante
beginselen van het internationale
recht.

Consolideren en
ondersteunen van de
democratie

JA
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SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
KORTE VERSIE GEBRUIKT
IN DIT HOOFDSTUK

DEEL VAN
ONZE
SELECTIE?

NUMMER
DOELSTELLING

VOLLEDIGE TEKST VAN DE
DOELSTELLING

SPECIFIEKE
DOELSTELLING 1
van het ENI

Bevorderen van de
mensenrechten en fundamentele
vrijheden, de rechtsstaat, het
gelijkheidsbeginsel en de
bestrijding van elke vorm van
discriminatie, het tot stand
brengen van duurzame en
blijvende democratie, het
bevorderen van goed bestuur, het
bestrijden van corruptie, het
versterken van de institutionele
capaciteit op alle niveaus en het
ontwikkelen van een bloeiend
maatschappelijk middenveld met
inbegrip van sociale partners;

Tot stand brengen van
duurzame en blijvende
democratie

JA

NUMMER
DOELSTELLING

VOLLEDIGE TEKST VAN DE
DOELSTELLING

KORTE VERSIE GEBRUIKT
IN DIT HOOFDSTUK

DEEL VAN
ONZE
SELECTIE?

SPECIFIEKE
DOELSTELLING 2
van het ENI

Komen tot de geleidelijke
integratie op de interne markt van
de Unie en tot meer
samenwerking binnen en tussen
sectoren, onder andere door
aanpassing aan de wet- en
regelgeving van de Unie en
andere internationale normen, en
betere markttoegang, onder meer
door goed verankerde en brede
vrijhandelsruimten en daarmee
verband houdende institutionele
opbouw en investering, met name
in onderlinge verbindingen;

Bevorderen van integratie
op de interne markt van
de EU

NEE

SPECIFIEKE
DOELSTELLING 3
van het ENI

Scheppen van een klimaat voor
het beter organiseren van
reguliere migratie en het
bevorderen van goed beheerde
mobiliteit van mensen, voor het
uitvoeren van bestaande of
toekomstige overeenkomsten die
zijn gesloten volgens de
totaalaanpak van migratie en
mobiliteit, en voor het
bevorderen van contacten tussen
mensen, met name met
betrekking tot activiteiten op het
gebied van cultuur, onderwijs,
werkgelegenheid en sport;

Tot stand brengen van
goed beheerde mobiliteit

NEE
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SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
KORTE VERSIE GEBRUIKT
IN DIT HOOFDSTUK

DEEL VAN
ONZE
SELECTIE?

NUMMER
DOELSTELLING

VOLLEDIGE TEKST VAN DE
DOELSTELLING

SPECIFIEKE
DOELSTELLING 4
van het ENI

Ondersteunen van slimme,
duurzame en inclusieve
ontwikkeling in alle opzichten;
armoedebestrijding, ook door de
ontwikkeling van de private sector
en de vermindering van sociale
uitsluiting; bevordering van
capaciteitsopbouw in
wetenschappen, onderwijs en in
het bijzonder het hoger
onderwijs, technologie,
onderzoek en innovatie;
bevordering van interne
economische, sociale en
territoriale cohesie;
plattelandsontwikkeling;
volksgezondheid;
milieubescherming,
klimaatmaatregelen en
rampbestendigheid

Ondersteunen van
duurzame ontwikkeling

JA

SPECIFIEKE
DOELSTELLING 5
van het ENI

Bevorderen van wederzijds
vertrouwen, betrekkingen van
goed nabuurschap en andere
maatregelen die bijdragen tot de
veiligheid in al haar vormen en tot
het voorkomen en oplossen van
conflicten, met inbegrip van
langdurige conflicten

Bevorderen van goede
nabuurschapsbetrekkingen

JA

SPECIFIEKE
DOELSTELLLING 6
van het ENI

Samenwerking tussen subregio's
en regio's en op het niveau van de
hele nabuurschapsregio en van
grensoverschrijdende
samenwerking bevorderen.

Versterken van de
regionale samenwerking

NEE

Bron: ERK, op basis van de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2021.
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Hoofdstuk 7
Follow-up van aanbevelingen
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gecontroleerden
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Inleiding
7.1. Elk jaar beoordelen we in hoeverre onze gecontroleerden actie hebben

ondernomen naar aanleiding van onze aanbevelingen. Deze follow-up van onze
aanbevelingen is een belangrijke stap in de controlecyclus. Deze biedt ons feedback
over de vraag of onze gecontroleerden de door ons aanbevolen acties hebben
uitgevoerd en of de door ons aan de orde gestelde kwesties zijn aangepakt, en zet
onze gecontroleerden ertoe aan onze aanbevelingen uit te voeren. Het is ook van
belang voor het uitwerken en plannen van onze toekomstige controlewerkzaamheden
en het in kaart brengen van risico’s.

We hebben de uitvoering van de aanbevelingen van 2016 aan
de Commissie en andere gecontroleerden geanalyseerd

7.2. Dit jaar analyseerden we aanbevelingen uit 33 van de 36 speciale verslagen die

we in 2016 hebben gepubliceerd. De aanbevelingen van Speciaal verslag nr. 09/2016,
“EU-uitgaven voor externe migratie in de buurlanden in het oosten en in het zuidelijke
Middellandse Zeegebied tot 2014”, en Speciaal verslag nr. 32/2016, “EU-bijstand aan
Oekraïne”, vallen buiten het toepassingsgebied van deze analyse en hieraan zal followup worden gegeven in het kader van afzonderlijke controles. Wij hebben ook de
follow-up van de aanbevelingen van Speciaal verslag nr. 29/2016, “Het
gemeenschappelijk toezichtsmechanisme — een goede start maar verdere
verbeteringen nodig”, uitgesteld om redenen die verband houden met de COVID-19pandemie.

7.3. In totaal gaven we follow-up aan 315 aanbevelingen. Daarvan zijn er 270 aan

de Commissie gericht 1. De overige 45 aanbevelingen zijn gericht aan andere
gecontroleerden, zoals de Europese Dienst voor extern optreden, de Europese
Centrale Bank en de EU-agentschappen. Net als in het verleden vielen de aan de
lidstaten gerichte aanbevelingen buiten de reikwijdte van de follow-up. In 2016 waren
er 38 van dergelijke aanbevelingen.

1

In totaal werden er 284 aanbevelingen aan de Commissie gericht. Veertien daarvan
kwamen uit de speciale verslagen nrs. 09/2016 en 32/2016, die buiten de reikwijdte van
deze analyse vielen.
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7.4. Voor onze follow-upwerkzaamheden hebben we controles van stukken verricht
en vraaggesprekken gevoerd met gecontroleerden. Om een eerlijke en evenwichtige
evaluatie te garanderen, hebben wij onze bevindingen aan de gecontroleerden
toegezonden en hebben wij bij onze definitieve analyse rekening gehouden met hun
antwoorden. De resultaten van ons werk weerspiegelen de situatie per eind mei 2020.
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Hoe is de Commissie ingegaan op onze aanbevelingen?

7.5. Van onze 270 aanbevelingen heeft de Commissie er 169 (63 %) volledig
uitgevoerd. Zij heeft er nog eens 38 (14 %) in de meeste opzichten uitgevoerd.

7.6. Van de resterende aanbevelingen heeft de Commissie er 39 (14 %) in enkele

opzichten uitgevoerd en heeft zij er 24 (9 %) helemaal niet uitgevoerd (zie kader 7.1).
In Bijlage 7.1 wordt een gedetailleerdere stand van uitvoering van de aanbevelingen
gegeven. Deze bevat ook beknopte beschrijvingen van de verbeteringen en resterende
tekortkomingen die van invloed zijn op de aanbevelingen die in enkele opzichten zijn
uitgevoerd.

Kader 7.1
Uitvoering van onze aan de Commissie gerichte aanbevelingen in het
kader van doelmatigheidscontroles in 2016

9%

14 %

14 %

63 %

Volledig uitgevoerd

In de meeste opzichten uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd

Niet uitgevoerd

Bron: ERK.
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7.7. Op sommige gebieden heeft de Commissie onze aanbevelingen bijzonder goed
opgevolgd. Zij heeft alle aanbevelingen in 13 van onze speciale verslagen volledig of in
de meeste opzichten uitgevoerd. In kader 7.2 zijn enkele voorbeelden opgenomen.

Kader 7.2
Voorbeelden van speciale verslagen waarvan alle aanbevelingen aan
de Commissie volledig of in de meeste opzichten zijn uitgevoerd
o

Speciaal verslag nr. 03/2016 —”Bestrijding van eutrofiëring in de Oostzee:
meer en doeltreffender maatregelen nodig”

o

Speciaal verslag nr. 16/2016 — “Onderwijsdoelstellingen van de EU:
programma’s zijn op elkaar afgestemd, maar er zijn tekortkomingen in de
prestatiemeting”

o

Speciaal verslag nr. 20/2016 — “Versterking van de bestuurlijke capaciteit in
Montenegro: vooruitgang, maar op veel essentiële terreinen moeten de
resultaten beter”

o

Speciaal verslag nr. 25/2016 — “Het landbouwpercelenidentificatiesysteem:
een nuttig instrument om de subsidiabiliteit van landbouwgrond te bepalen,
maar het beheer ervan zou verder kunnen worden verbeterd”

o

Speciaal verslag nr. 35/2016 — “Gebruikmaking van begrotingssteun ter
verbetering van de mobilisering van binnenlandse inkomsten in Afrika ten
zuiden van de Sahara”

7.8. Waar de Commissie onze aanbevelingen niet heeft uitgevoerd, was dit meestal

omdat zij deze niet of slechts gedeeltelijk had aanvaard in het speciaal verslag zelf. Van
de 24 aanbevelingen die de Commissie niet heeft uitgevoerd, had zij er 20 voordien
niet aanvaard (zie kader 7.3 voor enkele voorbeelden).
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Kader 7.3
Voorbeelden van aanbevelingen die niet zijn aanvaard en niet zijn
uitgevoerd
De Commissie heeft aanbeveling 12 van Speciaal verslag nr. 19/2016, “Uitvoering
van de EU-begroting via financieringsinstrumenten — lessen die uit de
programmeringsperiode 2007-2013 moeten worden getrokken”, niet aanvaard.
De ERK had de Commissie verzocht een vergelijkende analyse uit te voeren van de
uitvoeringskosten van subsidies en terugvorderbare financiële steun voor de
programmeringsperiode 2014-2020, aangezien zij van mening was dat correcte
informatie over deze kosten bijzonder relevant zou zijn voor de voorbereiding van
wetgevingsvoorstellen voor de periode na 2020 en voor het bepalen van een
toereikend niveau van technische bijstand. De Commissie heeft de aanbeveling
niet aanvaard op grond van de haalbaarheid, de evenredigheid en de relevantie.
Later toonde het Europees Parlement zich een sterk voorstander van deze
aanbeveling in het kader van de kwijting voor 2015 2.
De Commissie heeft aanbeveling 6 van Speciaal verslag nr. 17/2016, “De EUinstellingen kunnen meer doen om de toegang tot hun overheidsopdrachten te
vergemakkelijken”, niet aanvaard. De ERK had de Commissie aanbevolen een
voorstel te doen tot wijziging van het Financieel Reglement van de EU om een
snelle beoordeling mogelijk te maken van klachten van inschrijvers die menen dat
zij oneerlijk behandeld zijn. Wij hadden aanbevolen dergelijke beoordelingen een
verplichte stap te maken voordat de inschrijvers zich tot de Europese Ombudsman
kunnen wenden of gerechtelijke stappen kunnen ondernemen bij de rechterlijke
instanties van de EU. De Commissie heeft de aanbeveling niet aanvaard en voerde
daarbij aan dat dergelijke wijzigingen niet nodig waren, aangezien het Financieel
Reglement in dit verband reeds adequate bepalingen bevatte. Later stemde het
Europees Parlement in met deze aanbeveling in het kader van de kwijting voor
2015 3.
De Commissie heeft aanbeveling 3 van Speciaal verslag nr. 26/2016, “Het blijft een
uitdaging om cross-compliance doeltreffender en eenvoudiger te maken”, niet
aanvaard. De ERK had de Commissie aanbevolen om voor het GLB na 2020 voor te
stellen om de regels inzake ter plaatse verrichte cross-compliancecontroles aan te
passen zodat belangrijke controlepunten doelgerichter kunnen worden
aangepakt. De Commissie heeft de aanbeveling niet aanvaard en voerde daarbij
aan dat deze de cross-compliance niet zou vereenvoudigen, maar de facto zou
beperken. Deze kan dus leiden tot versoepeling van de regels inzake controles ter
plaatse die uiteindelijk de doeltreffendheid van de cross-compliance zou
ondermijnen. Later heeft het Europees Parlement in het kader van de kwijting
voor 2015 4 de Commissie ook verzocht te overwegen om voor het GLB na 2020 de
regels inzake ter plaatse verrichte cross-compliancecontroles te verbeteren.
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7.9. Over het geheel genomen heeft de Commissie 27 aanbevelingen uit de speciale
verslagen die we hebben gepubliceerd in 2016 niet aanvaard. Vervolgens werden 20
van deze aanbevelingen niet uitgevoerd, werden er vijf in enkele opzichten en twee
volledig uitgevoerd, ondanks het feit dat deze aanvankelijk niet werden aanvaard
(zie kader 7.4 voor een voorbeeld).

Kader 7.4
Voorbeeld van een aanbeveling die werd uitgevoerd ondanks het feit
dat deze aanvankelijk niet werd aanvaard
De Commissie heeft aanbeveling 2, onder a), van Speciaal verslag nr. 34/2016, “De
bestrijding van voedselverspilling: een kans voor de EU om de
hulpbronnenefficiëntie van de voedselvoorzieningsketen te verbeteren”, niet
aanvaard zodat zij hier niet aan gebonden is in haar wetgevende rol. Uit onze
analyse blijkt dat de Commissie deze aanbeveling toch heeft uitgevoerd als
onderdeel van haar GLB-voorstel in juni 2018.

7.10. Met behulp van een databank5 blijft de Commissie toezicht houden op de

aanbevelingen die zij heeft aanvaard, maar nog niet volledig heeft uitgevoerd. Dit
omvat aanbevelingen uit onze speciale verslagen van 2015 die nog openstaan sinds
onze follow-up van vorig jaar 6. De Commissie zorgt echter niet voor een actieve followup of registratie in haar databank van ontwikkelingen met betrekking tot de
aanbevelingen die naar haar oordeel zijn uitgevoerd, zelfs niet wanneer de ERK deze
niet als volledig uitgevoerd beschouwd.

2

Resolutie van het Europees Parlement van 27 april 2017 over de speciale verslagen van de
Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het
begrotingsjaar 2015 (2016/2208(DEC))

3

Idem.

4

Idem.

5

“Recommendations, Actions, Discharge” genoemd (Aanbevelingen, acties, kwijting).

6

Zie de paragrafen 3.72-3.78 van het Jaarverslag 2018.
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7.11. In onze follow-up van vorig jaar7 hebben wij geconcludeerd dat de

Commissie 62 aanbevelingen uit onze verslagen van 2015 nog niet volledig had
uitgevoerd. Dit jaar zijn 51 van die 62 aanbevelingen nog steeds niet uitgevoerd en de
Commissie gaf hier geen follow-up meer aan. De Commissie had 14 van deze
51 aanbevelingen in de speciale verslagen zelf niet aanvaard. Zij was van mening dat
de resterende 37 aanbevelingen volledig waren uitgevoerd op het moment van de
follow-up van vorig jaar, hoewel de ERK hier anders over dacht.

7.12. De Commissie is doorgegaan met de follow-up van de resterende 11 van de

62 aanbevelingen die niet volledig waren uitgevoerd. Volgens de databank van de
Commissie heeft zij de uitvoering van vier van deze elf aanbevelingen inmiddels
afgerond (zie kader 7.5 voor een voorbeeld). Zij is van mening dat de resterende zeven
aanbevelingen gedeeltelijk zijn uitgevoerd en verwacht dat zij de meeste van de
resterende stappen in 2020 zal uitvoeren.

Kader 7.5
Voorbeeld van een aanbeveling uit 2015 die volgens de Commissie is
uitgevoerd sinds de follow-up van vorig jaar
In de follow-up van vorig jaar in het Jaarverslag 2018 concludeerden wij dat
aanbeveling 1, onder a), van Speciaal verslag nr. 10/2015, “Er moet meer worden
gedaan om de problemen met openbare aanbesteding bij EU‑cohesie‑ uitgaven
aan te pakken”, in de meeste opzichten was uitgevoerd.
We hadden aanbevolen dat de functionaliteit van de databank wordt uitgebreid
om meer informatie beschikbaar te stellen aan de gebruikers. Sinds de follow-up
van vorig jaar heeft de Commissie de databank verder gemoderniseerd. Als gevolg
van deze ontwikkeling is de Commissie nu van oordeel dat aanbeveling 1,
onder a), volledig is uitgevoerd, al hebben wij het nieuwe systeem nog niet zelf
onderzocht.

7

Zie bijlage 3.3 van het Jaarverslag 2018.
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Hoe zijn de andere gecontroleerden ingegaan op onze
aanbevelingen?

7.13. In 2016 bevatten vier speciale verslagen (zie kader 7.6) die binnen de

reikwijdte van deze follow-up vallen, 45 aanbevelingen aan andere gecontroleerden
dan de Commissie. Enkele aanbevelingen werden tegelijkertijd aan verschillende
gecontroleerden gericht.

Kader 7.6
Speciale verslagen van 2016 met aanbevelingen aan andere
gecontroleerden dan de Commissie
o

Speciaal verslag nr. 04/2016 — “Het Europees Instituut voor innovatie en
technologie moet zijn uitvoeringsmechanismen en elementen van zijn opzet
veranderen om de verwachte impact te verwezenlijken”

o

Speciaal verslag nr. 07/2016 — “Het wereldwijde gebouwenbeheer van de
Europese Dienst voor extern optreden”

o

Speciaal verslag nr. 12/2016 — “De gebruikmaking van subsidies door
agentschappen: niet altijd adequaat of aantoonbaar doeltreffend”, dat
aanbevelingen bevat die zijn gericht aan het Europees Centrum voor
ziektepreventie en -bestrijding, het Europees Milieuagentschap, de Europese
Autoriteit voor voedselveiligheid en het Europees Agentschap voor het
beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen

o

Speciaal verslag nr. 17/2016 — “De EU-instellingen kunnen meer doen om de
toegang tot hun overheidsopdrachten te vergemakkelijken”, dat
aanbevelingen bevat die zijn gericht aan de Europese Commissie, het
Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Centrale
Bank

7.14. De aan andere instellingen en organen van de EU gerichte aanbevelingen

waren in grotere mate uitgevoerd dan die welke aan de Commissie waren gericht. De
instellingen en organen van de EU hadden 36 (80 %) van de 45 aan hen gerichte
aanbevelingen uitgevoerd en hadden er nog eens vijf (11 %) in de meeste opzichten
uitgevoerd (zie kader 7.7). De resterende vier aanbevelingen (9 %) waren in enkele
opzichten uitgevoerd. In Bijlage 7.2 wordt een gedetailleerdere stand van uitvoering
van de aanbevelingen gegeven en worden beknopte beschrijvingen gegeven van de
verbeteringen en resterende tekortkomingen die van invloed zijn op de aanbevelingen
die slechts in enkele opzichten zijn uitgevoerd.
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Kader 7.7
Uitvoering van onze aanbevelingen die waren gericht aan andere
gecontroleerden dan de Commissie, in het kader van
doelmatigheidscontroles in 2016

9%
11 %

80 %

Volledig uitgevoerd
In enkele opzichten uitgevoerd
Bron: ERK.

In de meeste opzichten uitgevoerd
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Conclusie
7.15. De meeste aanbevelingen van onze doelmatigheidscontroles zijn uitgevoerd.

De uitvoeringsgraad van de Commissie ligt lager dan die van andere gecontroleerden
dan de Commissie. Er is ruimte voor verdere vooruitgang met betrekking tot de
aanbevelingen die niet zijn uitgevoerd en die welke niet volledig zijn uitgevoerd.
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Bijlagen
Bijlage 7.1 — Gedetailleerde stand van zaken van de aanbevelingen van 2016, per verslag — Europese
Commissie
SV

SV
nr. 1/2016

Titel verslag

Is het systeem van de Commissie voor
prestatiemeting met betrekking tot de
inkomens van landbouwers goed
opgezet en gebaseerd op degelijke
gegevens?

Nr.

1

2 (eerste
streepje)

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)

92

De Commissie verbeterde de manier
waarop zij statistische gegevens
verzamelt zodat de levensstandaard
van landbouwers beter in kaart wordt
gebracht en betere informatie over hun
landbouwinkomen wordt verschaft. De
statistieken van de Commissie bevatten
echter nog geen informatie over het
beschikbare inkomen van landbouwers,
die nodig zou zijn om vergelijkingen te
maken met de beschikbare inkomens in
andere economische sectoren om de
inkomenssteun van de EU voor
landbouwers te rechtvaardigen.

94

De Commissie heeft de verordening
inzake landbouwrekeningen (economic
accounts for agriculture — EAA)
gewijzigd om deze in overeenstemming

Niet
uitgevoerd

266

SV

Titel verslag

Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)
te brengen met de in het Europees
systeem van rekeningen (ESR 2010)
opgenomen normen voor nationale
rekeningen. Hoewel deze wijziging over
het algemeen eenvoudig door te
voeren was, had deze weinig of geen
impact op de schatting van het
inkomen van landbouwers in een
aantal landen. De Commissie is nog niet
begonnen met het onderzoek naar de
wijze waarop zij de factoren kan
beoordelen die volgens de Rekenkamer
een aanzienlijke invloed op het
inkomen van landbouwers hebben.
Bovendien heeft de Commissie nog
geen verordening voorgesteld om het
verzamelen van gegevens over
grondprijzen en pacht wettelijk
verplicht te stellen.

2 (tweede
streepje)

94

De Commissie heeft besloten om het
verzamelen van gegevens op regionaal
niveau wettelijk verplicht te stellen,
maar heeft de desbetreffende
wijzigingshandeling in het kader van de
EAA-verordening nog niet uitgebracht.

Niet
uitgevoerd

267

SV

Titel verslag

Nr.

2 (derde
streepje)

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

94

X

2 (vierde
streepje)

94

3

95

4

5

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)

De Commissie is begonnen de aandacht
te vestigen op de onvergelijkbaarheid
van de op de EAA gebaseerde
inkomensindicatoren van de lidstaten.
De op de EAA gebaseerde
inkomensindicatoren worden echter
nog steeds niet correct gebruikt.
X

96

De Commissie verzamelde en
publiceerde de inventarissen van de
door 24 lidstaten toegepaste
methoden voor het opstellen van de
EAA, alsook de bijbehorende
kwaliteitsverslagen, maar moet de
kwaliteit van de EAA voor de hele EU
nog beoordelen.

98

De Commissie heeft in drie lidstaten
controles ter plaatse verricht en heeft
alle lidstaten aangemoedigd om het
potentieel van het systeem beter te
benutten. Zij heeft ook maatregelen
genomen om de ILB-gegevens te

Niet
uitgevoerd
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SV

Titel verslag

Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)
verbeteren. De Commissie is echter
geen duidelijke tijdschema’s
overeengekomen met de bezochte
lidstaten om de vastgestelde
tekortkomingen aan te pakken. De
statistische precisie van de enquêtes is
nog niet bekend, hangende de
resultaten van een in 2018 gestarte
studie.

6 (eerste
streepje)

100

De Commissie heeft een
wetgevingsvoorstel gepresenteerd voor
een nieuw GLB na 2020. In het voorstel
is bepaald dat er voor elke lidstaat een
strategisch GLB-plan wordt opgesteld.
Dit bevat operationele doelstellingen,
referentiewaarden, mijlpalen en
streefdoelen. Deze zijn nog niet
vastgesteld, in afwachting van de
vaststelling van de strategische GLBplannen en de goedkeuring ervan door
de Commissie. Tot dusver is het
onduidelijk hoe de Commissie ervoor
kan zorgen dat de plannen ambitieuze
doelstellingen hebben, omdat in de
voorgestelde verordening niet is
bepaald dat er bewijzen voor de

Niet
uitgevoerd
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SV

Titel verslag

Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)
uitgangssituatie moeten worden
overgelegd zodat de Commissie kan
beoordelen hoe ambitieus de
streefdoelen zijn. De voorgestelde
verordening bevat ook geen
gekwantificeerde streefdoelen op EUniveau.

SV
nr. 02/2016

Verslag van 2014 over de follow-up van
de speciale verslagen van de Europese
Rekenkamer

6 (tweede
streepje)

100

X

6 (derde
streepje)

100

X

29,
onder a)

In 2016 is de Commissie begonnen met
het opmaken van tweejaarlijkse
inventarisaties, waarbij de DG’s worden
verzocht hun openstaande
aanbevelingen, bijbehorende
antwoorden, acties, verantwoordingen,
voltooiingsdata en bewijsstukken mee
te delen en te analyseren. De analyse
van de openstaande aanbevelingen zou
echter kunnen worden verbeterd om
aan te tonen hoeveel tijdige
vooruitgang is geboekt met
corrigerende maatregelen, en er
kunnen meer feiten en duidelijkere

Niet
uitgevoerd

270

SV

Titel verslag

Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)
verwijzingen naar bewijsstukken
worden opgenomen in de antwoorden.
Momenteel lopen er gesprekken over
een nieuwe databank.

29,
onder b)

X

29,
onder c)

X
De Commissie heeft de categorie
“gedeeltelijk uitgevoerd” ingevoerd en
monitort de openstaande
aanbevelingen. Uit de analyse blijkt
echter dat de categorie “gedeeltelijk
uitgevoerd” niet op een alomvattende
en consistente manier wordt gebruikt.
Verschillende aanbevelingen in de
initiële fase (d.w.z. aanvaard) kunnen
ook tot deze categorie worden
gerekend, die niet afzonderlijk wordt
gemonitord.

29,
onder d)

SV
nr. 03/2016

Bestrijding van eutrofiëring in de
Oostzee: meer en doeltreffender
maatregelen nodig

1, onder a)

117

X

1, onder b)

117

X

2, onder a)

121

X

Niet
uitgevoerd
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SV

SV
nr. 04/2016

SV
nr. 5/2016

Titel verslag

Het Europees Instituut voor innovatie
en technologie moet zijn
uitvoeringsmechanismen en
elementen van zijn opzet veranderen
om de verwachte impact te
verwezenlijken

Heeft de Commissie gezorgd voor een
doeltreffende tenuitvoerlegging van de
dienstenrichtlijn?

Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

2, onder b)

121

X

2, onder c)

121

X

2, onder d)

121

X

3

125

X

1

106

X

1

112

X

2

113

X

3

114

X

4

116

X

5

117

X

6

118

X

7

119

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)

De Commissie heeft procedures
vastgesteld om inbreukprocedures in te
leiden zonder gebruik te maken van het

Niet
uitgevoerd

272

SV

Titel verslag

Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)
EU-Pilot-mechanisme om het hele
proces te versnellen wanneer dat
aangewezen is. De Commissie stemde
niet in met het delen van informatie
over kwesties die via EU-Pilot zijn
opgelost.

8

120

X
Hoewel de Commissie inspanningen
heeft geleverd om een systeem op te
zetten om de uitwisseling van
epidemiologische informatie te
vergemakkelijken, blijft dit momenteel
beperkt. Dit komt doordat het ADISsysteem nog niet functioneel is. Er
moet worden nagegaan in hoeverre
ADIS een toegevoegde waarde zal
opleveren wat betreft het verschaffen
van gedetailleerdere epidemiologische
informatie en het vereenvoudigen van
de actualisering ervan met WAHIS +.

72,
onder a)
SV
nr. 06/2016

Uitroeiings-, bestrijdings- en
bewakingsprogramma’s om dierziekten
tegen te gaan

72,
onder b)

X

72,
onder c)

X

Niet
uitgevoerd

273

SV

SV
nr. 08/2016

Titel verslag

Goederenvervoer per trein in de EU:
nog steeds niet op het juiste spoor

Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

72,
onder d)

X

1

97

X

2, onder a)

97

X

2, onder b)

97

X

3, onder a)

97

X

3, onder b)

97

X

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)

97

De monitoringmatrices zijn gedeeltelijk
ontwikkeld, maar er zijn geen
tussentijdse streefdoelen vastgesteld
en de kwaliteit van de gegevens moet
worden verbeterd.

4, onder b)

97

De uitgevoerde enquête heeft geen
betrekking op een breed spectrum of
een groot aantal gebruikers van het
spoorwegnet, en bestrijkt niet het
volledige spoorwegnet.

4, onder c)

97

X

5

97

X

6, onder a)

100

4, onder a)

X

Niet
uitgevoerd

274

SV

SV
nr. 10/2016

Titel verslag

Verdere verbeteringen noodzakelijk ter
waarborging van een doeltreffende
tenuitvoerlegging van de
buitensporigtekortprocedure

Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

6, onder b)

100

X

7, onder a)

100

X

7, onder b)

100

De ondernemingsplannen en
strategieën van
infrastructuurbeheerders zijn
vastgesteld en meegedeeld aan de
Commissie, maar het verificatieproces
bevindt zich in een vroeg stadium.

100

1

131

X

1

131

X

2

132

X

3

135

X

135

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)

X

8

3

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

Hoewel uit de verslagen van bezoeken
blijkt dat Eurostat bepaalde gegevens
heeft opgevraagd tijdens de bezoeken
ter plaatse, moet Eurostat de
gegevensbronnen nog steeds
beoordelen en naar behoren
controleren of het compilatieproces,
van de gegevensbronnen via correcties

Niet
uitgevoerd

275

SV

Titel verslag

Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)

Niet
uitgevoerd

tot de definitieve gegevens, aan de
relevante normen voldoet.
Eurostat heeft zijn interne procedures
betreffende het tijdschema voor de
publicatie van de verslagen van
bezoeken geëvalueerd en verbeterd. Er
is enige vooruitgang geboekt in die zin
dat het minder lang duurt voordat deze
verslagen worden gepubliceerd, maar
Eurostat voldoet nog steeds niet aan
zijn interne richtsnoeren voor
publicatie.

3

135

4

136

X

5

137

X

6

139

X

7 (eerste
streepje)

141

X

7 (tweede
streepje)

141

X

7 (derde
streepje)

141

X
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SV

Titel verslag

Nr.

7 (vierde
streepje)

8

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

141

X

143

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)

De Commissie besteedt meer aandacht
aan de schuldniveaus en heeft
aangetoond dat de instrumenten die
beschikbaar zijn in het kader van het
hervormde stabiliteits- en groeipact
(SGP) doeltreffend kunnen worden
ingezet om de naleving van de
schuldregel te verbeteren. Alleen
toekomstige
buitensporigtekortprocedures (BTP’s)
zullen aantonen of de nodige
aanpassingen in een realistische en
geloofwaardige convergentie in de
richting van naleving van de
schuldregel voorzien, met name door
rekening te houden met het
oorspronkelijke schuldniveau. De
Commissie heeft ook geen aan de
tekortdoelstellingen beantwoordende
jaarlijkse schuldquota gespecificeerd in
haar BTP-aanbevelingen aan de vijf
lidstaten die waren onderworpen aan
een BTP na de publicatie van SV
nr. 10/2016. Een andere kwestie met

Niet
uitgevoerd

277

SV

Titel verslag

Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)
een materiële impact op de BTP is de
COVID-19-pandemie en de
economische gevolgen daarvan. Op
20 maart 2020 heeft de Commissie een
mededeling aangenomen over de
activering van de algemene
ontsnappingsclausule van het SGP. De
activering van deze clausule werd
goedgekeurd door de ministers van
Financiën van de EU op 23 maart 2020.
Dit betekent niet dat de procedures
van het SGP worden geschorst, maar
stelt de lidstaten in staat om af te
wijken van de budgettaire
verplichtingen die normaliter van
toepassing zijn. Als gevolg daarvan
heeft de Commissie een aantal
verslagen op grond van artikel 126,
lid 3, VWEU gepubliceerd op 20 mei
2020. Zij heeft toen echter geen besluit
voorgesteld aan de Raad om een BTP in
te stellen ten aanzien van lidstaten. De
Commissie legde uit dat dit te wijten
was aan de buitengewone mate van
onzekerheid die is veroorzaakt door de
COVID-19-pandemie, ook wat betreft

Niet
uitgevoerd
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Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)

Niet
uitgevoerd

het uitstippelen van een geloofwaardig
pad voor begrotingsbeleid.

SV
nr. 11/2016

Versterking van de bestuurlijke
capaciteit in de voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië:
beperkte vooruitgang in een moeilijke
context

9

145

X

9

145

10

147

10

147

X

11

149

X

1, onder i)

68

X

1, onder ii)

68

X

1, onder iii)

68

X

2, onder i)

69

X

2, onder ii)

69

X

3

70

X

4, onder i)

71

X

4, onder ii)

71

5

72

X

6, onder i)

73

X

X
X

X
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Titel verslag

Bijstand van de EU voor het versterken
van het openbaar bestuur in Moldavië
SV
nr. 13/2016

SR
nr. 14/2016

EU-beleidsinitiatieven en financiële
steun voor de integratie van de Roma:
het afgelopen decennium is er
aanzienlijke vooruitgang geboekt, maar
ter plaatse zijn extra inspanningen
nodig

Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)

Niet
uitgevoerd

6, onder ii)

73

X

6, onder iii)

73

X

6, onder iv)

73

X

1

77

X

2

77

X

3

77

4

77

5

77

6

77

2, onder a)

127

2, onder b)

127

4

131

X

7

131

X

8, onder a)

133

X

8, onder b)

133

X

X
X
X
X
X
X

280
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SV
nr. 15/2016

SV
nr. 16/2016

Titel verslag

Beheerde de Commissie de
humanitaire hulp doeltreffend die
werd verstrekt aan de bevolking die
wordt getroffen door conflicten in het
Grote Merengebied in Afrika?

Onderwijsdoelstellingen van de EU:
programma’s zijn op elkaar afgestemd,
maar er zijn tekortkomingen in de
prestatiemeting

Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

1

58

X

2

59

X

3

60

X

4

60

X

5

61

X

6

62

X

7

62

X

8

63

X

1

93

X

2 (eerste
streepje)

93

X

2 (tweede
streepje)

93

X

4

93

X

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)

Niet
uitgevoerd
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SV
nr. 17/2016

Titel verslag

De EU-instellingen kunnen meer doen
om de toegang tot hun
overheidsopdrachten te
vergemakkelijken

Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

1

103

X

2

104

X

3

105

X

4

105

X

5

106

X

6

107

7

108

X

8

108

X

9

109

X

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)

Niet
uitgevoerd

X
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SV
nr. 18/2016

Titel verslag

Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

76

1, onder b)

76

1, onder c)

76

X

2, onder a)

77

X

2, onder b)

77

X

Het certificeringssysteem van de EU
voor duurzame biobrandstoffen

78

Niet
uitgevoerd

Met de richtlijn hernieuwbare
energie II worden indirecte
veranderingen in grondgebruik
(indirect land use change — ILUC)
aangepakt door bepaalde grenzen vast
te stellen voor de productie van
biobrandstoffen met een hoog ILUCrisico. Deze richtlijn gaat echter niet in
op potentiële negatieve sociaaleconomische effecten, aangezien deze
buiten de bevoegdheid van de
Commissie voor de beoordeling van de
vrijwillige regelingen vallen. Daarom is
de omzetting van de richtlijn
hernieuwbare energie II nog niet
afgerond.

1, onder a)

3, onder a)

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)

X

Het is de bedoeling dat de
uitvoeringshandelingen uiterlijk op
31 juni 2021 worden vastgesteld, maar
de “passende maatregelen” die door
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Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)
de Commissie moeten worden
genomen wanneer de lidstaten
bezwaren maken, zijn nog niet
vastgesteld. De Commissie heeft zelf
geen duidelijke rechtstreekse
bevoegdheid om controles uit te
voeren in de lidstaten om na te gaan of
de certificeringsprocedures van de
regelingen in overeenstemming zijn
met de normen.

3, onder b)

78

4

79

5

80

Het meest recente beoordelingsmodel
van de Commissie bevat een punt dat
expliciet naar klachtenregelingen
verwijst. Het bestaan van een
klachtenregeling wordt echter in geen
enkel bestaand juridisch bindend
document behandeld. Bovendien is dit
model beperkt, aangezien het geen
enkele van de in onze aanbeveling
vermelde specifieke elementen
bestrijkt.
X
X

Niet
uitgevoerd
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SV
nr. 19/2016

Titel verslag

Uitvoering van de EU-begroting via
financieringsinstrumenten — lessen
die uit de
programmeringsperiode 2007-2013
moeten worden getrokken

Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

1, onder a)

151

X

1, onder b)

151

X

2

151

X

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)

De Commissie heeft definities van de
term “hefboomeffect” opgenomen in
de relevante verordeningen en heeft
aanvullende richtsnoeren voor de
berekening verstrekt. In de definities
en richtsnoeren wordt echter niet
ingegaan op het isoleren van de
middelen die worden aangetrokken
door EU-middelen. Dit betekent dat de
hefboomratio in bepaalde gevallen nog
steeds zal worden overschat.

3

154

4

154

5

154

X

6

154

X

7

154

X

8

157

X

9

157

X

X

Niet
uitgevoerd
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SV
nr. 20/2016

SV
nr. 21/2016

Titel verslag

Versterking van de bestuurlijke
capaciteit in Montenegro: vooruitgang,
maar op veel essentiële terreinen
moeten de resultaten beter

Pretoetredingssteun van de EU voor
het versterken van de bestuurlijke
capaciteit in de westelijke Balkan: een
metacontrole

Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

10,
onder a)

162

X

10,
onder b)

162

11,
onder a)

162

12

162

1

42

X

2

44

X

3, onder i)

45

X

3, onder ii)

45

X

4, onder i)

46

X

4, onder ii)

46

X

5

47

X

1

68

X

2

69

X

3

72

X

4

74

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)

Niet
uitgevoerd

X
X
X

X
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SV
nr. 22/2016

Titel verslag

Bijstandsprogramma’s van de EU voor
de ontmanteling van nucleaire
installaties in Litouwen, Bulgarije en
Slowakije: enige vooruitgang geboekt
sinds 2011, maar cruciale uitdagingen
in het verschiet

Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

5

75

X

1, onder c)

111

X

2, onder a)

112

X

4

117

X

5

117

X

6

118

X

7

119

X

8

120

X

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)

Niet
uitgevoerd
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SV
nr. 23/2016

Titel verslag

Zeevervoer in de EU in woelige
wateren: veel ondoeltreffende en nietduurzame investeringen

Nr.

Paragraaf
in SV

1, onder a)

105

1, onder b)

105

Volledig
uitgevoerd

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)

Niet
uitgevoerd

Er zijn studies verricht en de TENtecdatabank is opgezet, zij het met
beperkte informatie over de
havencapaciteit. Er is echter nog geen
operationeel monitoringsysteem
opgezet om de capaciteit van alle
104 kernhavens regelmatig te
monitoren.
X
Er wordt gewerkt aan de meest recente
actualisering van het gedetailleerde
uitvoeringsplan, maar het plan is nog
niet ontwikkeld.

1, onder c)

105

2, onder a)

110

X

2, onder b)

110

X

2, onder c)

110

3, onder a)

110

X

3, onder b)

110

X

X

288

SV

SV
nr. 24/2016

Titel verslag

Meer inspanningen nodig om te zorgen
voor grotere bekendheid en voor
naleving van de staatssteunregels in
het kader van het cohesiebeleid

Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)

Niet
uitgevoerd

4, onder a)

110

4, onder b)

110

X

5, onder a)

114

X

5, onder b)

114

X

5, onder c)

114

X

7, onder a)

114

7, onder b)

114

1

117

X

2, onder a)

120

X

2, onder b)

120

X

2, onder c)

120

X

3, onder a)

122

X

4, onder a)

124

X

4, onder b)

124

X

X
X

X
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SV
nr. 25/2016

Titel verslag

Het
landbouwpercelenidentificatiesysteem:
een nuttig instrument om de
subsidiabiliteit van landbouwgrond te
bepalen, maar het beheer ervan zou
verder kunnen worden verbeterd

Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

4, onder c)

124

X

4, onder d)

124

X

4, onder e)

124

X

5, onder a)

130

X

5, onder b)

130

X

2

76

X

4

78

X

5

80

X

6

80

X

1
SV
nr. 26/2016

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)

74

De Commissie heeft overwogen een op
de mate van niet-naleving gebaseerde
indicator op te nemen in de reeks
indicatoren voor het GLB na 2020. Zij
heeft echter nog geen reeks
indicatoren ontwikkeld om de
prestaties van cross-compliance te
beoordelen.

75

De Commissie heeft de uitwisseling van
informatie over de niet-naleving met
betrekking tot cross-compliance tussen
diensten verbeterd. DG ENV analyseert

Het blijft een uitdaging om crosscompliance doeltreffender en
eenvoudiger te maken

2

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

Niet
uitgevoerd
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Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)

Niet
uitgevoerd

momenteel de resultaten van de
statistieken van DG AGRI; indien nodig
zullen de twee DG’s de mogelijke
onderliggende oorzaken van eventuele
stelselmatige inbreuken samen
analyseren om oplossingen voor te
stellen.
3

76

4

77

5

6

X
X

78

Er werd een methode ontwikkeld en
toegepast om de kosten van crosscompliance te meten. De studie die
werd verricht om de kosten te meten,
was echter eenmalig; deze werd niet
gebruikt om de uitvoeringskosten van
cross-compliance te verlagen of om na
te gaan of de gemaakte kosten in
verhouding staan tot de geboekte
resultaten.

79

In het voorstel voor het GLB na 2020
worden algemene minimumvereisten
voor sancties vastgesteld. Het controleen sanctiesysteem blijft hetzelfde en de
begrippen ernst, omvang, permanent
karakter, herhaling en opzettelijkheid
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Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)
moeten nog steeds worden
verduidelijkt om te zorgen voor een
meer geharmoniseerde toepassing van
sancties op EU-niveau. Het blijft de
vraag of een dergelijke
geharmoniseerde toepassing van
sancties deel zal uitmaken van de
uitvoeringsvoorschriften of
gedelegeerde handelingen.

SV
nr. 27/2016

Governance bij de Europese Commissie
— goede praktijken?

1

66

2, onder a)

66

X

2, onder b)

66

X

2, onder c)

66

X

2, onder d)

66

X

2, onder e)

66

2, onder f)

66

X

X
De Commissie heeft de in het AMPR
verstrekte informatie over het
foutenpercentage gestroomlijnd. De
ERK voert momenteel een controle uit
in het kader waarvan de
betrouwbaarheid van de door de
Commissie verstrekte

Niet
uitgevoerd
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Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)
foutenpercentages op het gebied van
cohesie zal worden onderzocht.

SV
nr. 28/2016

De aanpak van ernstige
grensoverschrijdende bedreigingen van
de gezondheid in de EU: belangrijke
stappen gezet, maar er moet meer
worden ondernomen

2, onder g)

66

X

2, onder h)

66

X

1, onder a)

118

X

1, onder b)

118

X

1, onder c)

118

X

1, onder d)

118

X

2, onder a)

119

X

2, onder b)

119

X

3, onder a)

120

X

3, onder b)

120

X

3, onder c)

120

X

4, onder a)

121

X

4, onder b)

121

X

4, onder c)

121

X

Niet
uitgevoerd
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SV
nr. 30/2016

SV
nr. 31/2016

Titel verslag

De doeltreffendheid van de EU-steun
voor prioritaire sectoren in Honduras

Minimaal elke vijfde euro uit de EUbegroting aan klimaatactie besteden:
er wordt ambitieus aan gewerkt, maar
het risico dat het doel niet wordt
gehaald, blijft groot

Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

1, onder a)

64

X

1, onder b)

64

X

1, onder c)

64

X

2, onder a)

65

X

2, onder b)

65

X

2, onder c)

65

X

3

66

X

4

67

X

1

95

X

2, onder a)

95

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)

De Commissie verstrekt in haar
jaarlijkse beheers- en prestatieverslag,
raming en prestatieoverzicht van
programma’s, jaarlijks geconsolideerde
informatie over de vooruitgang in de
richting van het globale streefdoel van
20 %. Deze informatie is ook
opgenomen in een aantal JAV’s. De
Commissie neemt echter geen
uitgebreide informatie over de
vooruitgang in de richting van de
specifieke streefdoelen voor

Niet
uitgevoerd
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Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)

Niet
uitgevoerd

klimaatactie op in alle relevante
jaarlijkse activiteitenverslagen.
2, onder c)

3

4

95

X

96

De Commissie heeft een externe studie
gefinancierd over de
financieringsbehoeften om te voorzien
in een evaluatie van de huidige
regelingen voor klimaatmainstreaming
en het traceren van
klimaatgerelateerde uitgaven. In de
evaluaties van de Commissie wordt
ingegaan op de financieringsbehoeften
om het streefdoel voor
klimaatmainstreaming te bereiken,
maar niet op de behoeften op het
gebied van klimaatverandering.

100

In het voorstel voor het GLB na 2020 is
het percentage van de coëfficiënt
verlaagd van 100 tot 40 % voor
betalingen voor natuurlijke of andere
gebiedsspecifieke beperkingen. Het
voorgestelde percentage van de
coëfficiënt van 100 % voor alle milieuen klimaattoezeggingen strookt niet
met het conservativiteitsbeginsel.
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Nr.

Paragraaf
in SV

5

102

X

6, onder a)

103

X

6, onder b)

103

6, onder c)

103

7, onder a)

109

Volledig
uitgevoerd

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)

Niet
uitgevoerd

De Commissie heeft
klimaatgerelateerde
resultaatindicatoren opgenomen in de
voorstellen voor het GLB na 2020 en
het EFRO/CF na 2020. Deze gebieden
bestrijken meer dan 70 % van de
verwachte bijdrage tot de
klimaatuitgaven in de totale EUbegroting voor 2021-2027. Er moeten
echter nog klimaatgerelateerde
indicatoren worden vastgesteld op alle
gebieden die bijdragen tot de
verwezenlijking van de
klimaatdoelstellingen (behalve voor het
GLB en het EFRO/CF, waarvoor
voorstellen bestaan).
X
X
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SV
nr. 33/2016

Titel verslag

Uniemechanisme voor civiele
bescherming: de coördinatie van de
respons op rampen buiten de EU is in
het algemeen doeltreffend geweest

Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)
De Commissie heeft voorgesteld om
het streefdoel voor
klimaatmainstreaming in het GLB voor
de periode na 2020 te verhogen. Zij
heeft ook voorgesteld om de
klimaatgerelateerde vereisten te
versterken door middel van versterkte
conditionaliteit. Ondanks de sterke
inzet van de Commissie voor het
aanpakken van de klimaatverandering
blijft het in dit stadium onduidelijk of
dit zal bijdragen tot een verhoging van
de uitgaven voor klimaatactie.

7, onder b)

109

1, onder a)

74

X

1, onder b)

74

X

1, onder c)

74

X

1, onder d)

74

X

2, onder a)

74

X

2, onder b)

74

X

2, onder c)

74

X

2, onder d)

74

X

Niet
uitgevoerd
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SV
nr. 34/2016

Titel verslag

De bestrijding van voedselverspilling:
een kans voor de EU om de
hulpbronnenefficiëntie van de
voedselvoorzieningsketen te
verbeteren

Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

3, onder a)

74

X

3, onder b)

74

X

3, onder c)

74

X

3, onder d)

74

X

4

74

X

5, onder a)

74

X

5, onder b)

74

X

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)

De verlenging van het mandaat van het
EU-platform inzake voedselverlies en verspilling en de aangekondigde
nieuwe prioriteit voor een Europese
Green Deal wijzen op het belang van de
bestrijding van voedselverspilling in het
EU-beleid. Er moet nog een nieuw
actieplan worden ontwikkeld en een
aantal acties van het actieplan
circulaire economie loopt nog en zal
naar verwachting in 2021 worden
afgerond.

1

84

2, onder a)

86

X

2, onder b)

86

X

Niet
uitgevoerd
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Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)

86

De EFSA is betrokken bij de
voorbereiding van toekomstige
richtsnoeren en de lidstaten wisselen
praktijken uit op het gebied van de
herverdeling van voedseloverschotten.
Voor sommige van de richtsnoeren die
momenteel worden opgesteld, is nu
een geactualiseerde voltooiingsdatum
vastgesteld, te weten 31 december
2021.

3, onder a)

87

De EU-richtsnoeren inzake
voedselschenkingen zijn in
oktober 2017 gepubliceerd. Het in
kaart brengen en analyseren van het
beleids- en regelgevingskader in de
lidstaten lijkt stil te liggen, wat twijfels
doet rijzen over de geactualiseerde
voltooiingsdatum van 30 juni 2020.

3, onder b)

87

3, onder c)

87

X

3, onder d)

87

X

2, onder c)

Niet
uitgevoerd

X
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SV

SV
nr. 35/2016

SV
nr. 36/2016

Titel verslag

Gebruikmaking van begrotingssteun
ter verbetering van de mobilisering van
binnenlandse inkomsten in Afrika ten
zuiden van de Sahara

Een beoordeling van de regelingen
voor de afsluiting van de
programma’s 2007-2013 voor cohesie
en plattelandsontwikkeling

Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

1, onder a)

70

X

1, onder b)

70

X

2, onder a)

72

X

2, onder b)

72

X

3

73

X

4

74

X

5

75

X

6

76

X

1

118

2

127

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)

Niet
uitgevoerd

X
Het voorstel van de Commissie voor de
periode na 2020 voorziet in een nieuw
mechanisme voor
prestatiebeoordeling. Dit stelt de
Commissie in staat om te beoordelen
of de programmastreefdoelen zijn
bereikt en, indien noodzakelijk,
financiële correcties op te leggen voor
ondermaatse prestaties. Voor het Elfpo
berekent de Commissie geen
restrisicopercentage op
programmaniveau waarbij rekening
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SV

Titel verslag

Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

In de
meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd
(korte samenvatting van de
verbeteringen en resterende
tekortkomingen)
wordt gehouden met de financiële
correcties die voortvloeien uit
conformiteitscontroles. Er is dus geen
garantie dat het resterende
foutenpercentage voor een programma
niet boven de materialiteitsdrempel
ligt.

127

Er is geen specifiek verslag gepland
over de geboekte resultaten en het
eindresultaat van de afsluiting voor de
programmeringsperiode als geheel.

4

131

Enige vooruitgang is geboekt met het
beperken van de overlapping van
subsidiabiliteitsperioden; deze
overlapping zal echter niet helemaal
verdwijnen. Wat cohesie betreft, zijn
de lidstaten niet verplicht om alle
afsluitingsdocumenten uiterlijk zes
maanden na de einddatum voor de
subsidiabiliteit in te dienen.

6

133

X

7

141

X

3

Niet
uitgevoerd

301

Bijlage 7.2 — Gedetailleerde stand van zaken van de aanbevelingen van 2016, opgesplitst naar verslag —
andere gecontroleerden
SV

Titel verslag

SV
nr. 04/2016

Het Europees Instituut
voor innovatie en
technologie moet zijn
uitvoeringsmechanismen
en elementen van zijn
opzet veranderen om de
verwachte impact te
verwezenlijken

Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

In de meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd (korte
samenvatting van de verbeteringen
en resterende tekortkomingen)

Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)
2

107

X

3

108

X

4

109

X
Europese Dienst voor extern optreden (EDEO)

SV
nr. 07/2016

Het wereldwijde
gebouwenbeheer van de
Europese Dienst voor
extern optreden

1

68

2

68

3

70

4

71

X
X
X
Er is opnieuw onderhandeld over een
aantal huurovereenkomsten en
voorwaarden voor EU-delegaties en
ambtswoningen en over het algemeen zijn
de voorwaarden verbeterd ten opzichte
van vijf jaar geleden. De EDEO heeft de
stijging van de uitgaven in verband met
gebouwen onder controle gehouden in
zijn begroting. Er bestaat echter nog geen

Niet
uitgevoerd
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SV

Titel verslag

Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

In de meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd (korte
samenvatting van de verbeteringen
en resterende tekortkomingen)
overzicht van de portefeuille (dashboard)
om de marktprijzen voor EU-delegaties en
ambtswoningen te monitoren. Er is een
specifieke inspanning nodig om ten
minste de 50 duurste overeenkomsten die
van kracht zijn voor de kantoren en
ambtswoningen van de EU-delegaties te
monitoren.

5

71

De door de EU-delegaties te hanteren
meetstandaarden zijn ontwikkeld en er
zijn informatiesessies georganiseerd voor
het personeel van de delegaties. De
software voor gebouwenbeheer,
ImmoGest, is bijgewerkt met gegevens
van nieuwe metingen. Deze software
moet echter nog steeds aanzienlijk
worden verbeterd om volledig aan de
behoeften tegemoet te komen, zoals het
opnemen van meer informatie over de
kosten/huur van gebouwen, het
categoriseren van de bruikbare ruimte
(per soort gebruik) en het opnemen van
informatie over gedeelde oppervlakten en
de huur daarvoor. De interfaces van
ImmoGest met andere databanken
moeten worden verbeterd zodat er
minder uit andere systemen

Niet
uitgevoerd
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SV

Titel verslag

Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

In de meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd (korte
samenvatting van de verbeteringen
en resterende tekortkomingen)
geïmporteerde gegevens handmatig
moeten worden ingevoerd.

6

7

72

72

X
Wij nemen er nota van dat de EDEO van
2015 tot 2019 heeft gezorgd voor een
betere prioritering van de in de komende
twee jaar uit te voeren werken/te sluiten
overeenkomsten. De EDEO moet zijn
planning op de middellange termijn voor
gebouwen nog verbeteren. De EDEO is
weliswaar van mening dat een
voortschrijdend zevenjarenplan een zeer
lang tijdsbestek bestrijkt, maar er moet
een plan voor ten minste drie tot vier jaar
worden ontwikkeld en de uitvoering ervan
moet worden gemonitord, met bijzondere
nadruk op de resultaten, de kosten en het
tijdschema ervan. Een dergelijke planning
op de middellange termijn is van
essentieel belang om de
gebouwenstrategie van de EDEO
concreter te ondersteunen. De twee
belangrijkste planningsdocumenten
(gebouwenstrategie en planning op de
middellange termijn) moeten beter op
elkaar worden afgestemd.

Niet
uitgevoerd

304

SV

Titel verslag

Nr.

8

Paragraaf
in SV

72

Volledig
uitgevoerd

In de meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd (korte
samenvatting van de verbeteringen
en resterende tekortkomingen)
Ongeveer 50 % van de
huurovereenkomsten bevat nu een
aankoopoptie. De verbetering van de
informatie in de gebouwdossiers en de
marktprospectie heeft een positief effect
gehad op het besluit om te huren of te
kopen. Er is echter nog steeds geen werk
gemaakt van een overzicht van de
portefeuille en een analyse van de huurof koopmogelijkheden, op initiatief van
het hoofdkantoor en onder centraal
beheer. Er moet een methode worden
ontwikkeld om passende economische
analyses van koop- in plaats van
huurmogelijkheden uit te voeren en deze
moet worden gebaseerd op geschikte
indicatoren, zoals de netto contante
waarde. Dezelfde indicator moet op alle
mogelijkheden worden toegepast; in geval
van aankoop moet de resterende
(markt)waarde van het activum na de
levenscyclus ervan worden geschat en
worden opgenomen in de berekening.

Niet
uitgevoerd
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Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

In de meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd (korte
samenvatting van de verbeteringen
en resterende tekortkomingen)

Niet
uitgevoerd

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)
1

53

X

2

54

X

4

56

X

5

57

X
Europees Milieuagentschap (EEA)

SV
nr. 12/2016

De gebruikmaking van
subsidies door
agentschappen: niet
altijd adequaat of
aantoonbaar
doeltreffend

1

53

X

2

54

X

4

56

X

5

57

X
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)

1

53

X

2

54

X

5

57

X

Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex)
1

53

X

2

54

X
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SV

Titel verslag

Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

3

55

X

4

56

X

5

57

X

In de meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd (korte
samenvatting van de verbeteringen
en resterende tekortkomingen)

Europees Parlement

SV
nr. 17/2016

De EU-instellingen
kunnen meer doen om
de toegang tot hun
overheidsopdrachten te
vergemakkelijken

1

103

X

3

105

X

4

105

X

5

106

X

7

108

X

9

109

X
Raad van de Europese Unie

1

103

X

3

105

X

4

105

X

5

106

X

7

108

X

9

109

X

Niet
uitgevoerd
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Nr.

Paragraaf
in SV

Volledig
uitgevoerd

In de meeste
opzichten
uitgevoerd

In enkele opzichten uitgevoerd (korte
samenvatting van de verbeteringen
en resterende tekortkomingen)

Europese Centrale Bank
1

103

X

3

105

X

4

105

X

5

106

X

7

108

X

9

109

X

Niet
uitgevoerd
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Aanhangsel
Controleaanpak en -methodologie
1)

Onze methodologie voor doelmatigheidscontroles wordt beschreven in de
Handleiding doelmatigheidscontrole, die beschikbaar is op onze website. Bij onze
controles volgen we de internationale standaarden van hoge controle-instanties
(ISSAI) voor doelmatigheidscontroles.

DEEL 1 — Hoofdstuk 1: Prestatiekader
2)

Wij zullen elk jaar een ander aspect van het prestatiekader onderzoeken. Het
onderwerp dat we voor het verslag van dit jaar hebben geselecteerd, is de
verslaglegging op hoog niveau van de prestaties door de Commissie door middel
van het jaarlijks beheers- en prestatieverslag (AMPR) en programmaverklaringen.
We hebben onderzocht of de Commissie over een gedegen procedure beschikt
voor het opstellen van deze verslagen en of deze een duidelijk, alomvattend en
evenwichtig overzicht geven van de prestaties van de EU-uitgavenprogramma’s.

3)

Om deze vragen te beantwoorden, hebben wij onder andere het volgende
onderzocht:

4)

a)

het AMPR voor 2019 en voorgaande jaren;

b)

de programmaverklaringen bij de ontwerpbegroting voor 2021 en
voorgaande jaren;

c)

de jaarlijkse activiteitenverslagen van de directoraten-generaal Landbouw
en Plattelandsontwikkeling (DG AGRI) en Regionaal Beleid en
Stadsontwikkeling (DG REGIO) over 2019 en voorgaande jaren;

d)

de meest recente en eerdere reeksen instructies en modellen voor het
opstellen van programmaverklaringen en jaarlijkse activiteitenverslagen.

Als onderdeel van de controle hebben wij controlebezoeken afgelegd aan de
Commissie (secretariaat-generaal en de directoraten-generaal Begroting
(DG BUDG), DG AGRI en DG REGIO) om de opzet en werking van de procedures te
onderzoeken en te bespreken voor:
a)

het verzamelen van prestatiegegevens van de lidstaten en het controleren
van de kwaliteit en betrouwbaarheid daarvan;

309

b)

het opstellen, analyseren en vaststellen van jaarlijkse activiteitenverslagen,
programmaverklaringen en het AMPR.

DEEL 2 — De hoofdstukken 2 tot en met 6: Prestaties van de EUuitgavenprogramma’s
5)

In de hoofdstukken 2 tot en met 6 gaan we in op de in het kader van EUprogramma’s behaalde resultaten onder de rubrieken 1a, 1b, 2, 3 en 4 van het
meerjarig financieel kader (MFK) 2014-2020. Ons doel was vast te stellen hoeveel
relevante informatie over prestaties beschikbaar is en op basis daarvan te
beoordelen hoe goed de uitgavenprogramma’s van de EU daadwerkelijk hebben
gepresteerd.

Onze steekproef
6)

Het MFK 2014-2020 telt 58 uitgavenprogramma's. Voor onze beoordeling trokken
we een steekproef van negen daarvan (zie tabel 1). We selecteerden twee
programma’s per MFK-rubriek (met uitzondering van MFK-rubriek 3 — de kleinste
— waarvoor we slechts één programma selecteerden). Wij selecteerden deze uit
de vier grootste programma’s (per begroting) binnen elke MFK-rubriek. Waar
mogelijk selecteerden we paren van nauw verwante programma’s (de
rubrieken 1b, 2 en 3), die naar verwachting gezamenlijk een deel van de
resultaten ervan zullen opleveren. Samen vertegenwoordigen de negen door ons
besproken uitgavenprogramma’s 74 % van alle betalingen die tot eind 2019
waren verricht uit hoofde van de vastleggingen in het kader van het huidige MFK.
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Tabel 1 — Onze steekproef van uitgavenprogramma’s voor de
hoofdstukken 2 tot en met 6
Hoofdstuk

MFK-rubriek

Geselecteerd uitgavenprogramma

2

1a: Concurrentievermogen
voor groei en
werkgelegenheid

Horizon 2020;
Europees Fonds voor strategische
investeringen

3

1b: Economische, sociale
en territoriale cohesie

Europees Fonds voor regionale
ontwikkeling;
Cohesiefonds

4

2: Duurzame groei:
natuurlijke hulpbronnen

Europees Landbouwgarantiefonds;
Europees Landbouwfonds voor
plattelandsontwikkeling

5

3: Veiligheid en
burgerschap

Fonds voor asiel, migratie en integratie

6

4: Europa als wereldspeler

Financieringsinstrument voor
ontwikkelingssamenwerking;
Europees nabuurschapsinstrument

Bron: ERK.

7)

Elk uitgavenprogramma heeft 1 tot 20 (algemene en/of specifieke) doelstellingen.
We onderzochten de prestaties van uitgavenprogramma’s aan de hand van een
selectie van deze doelstellingen (zie de bijlagen 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 en 6.1). Wij
gingen in op alle algemene doelstellingen en een selectie van specifieke
doelstellingen die waren gekozen op grond van hun materialiteit en koppeling aan
een algemene doelstelling en EU-doelstellingen op een hoger niveau.

Analyse
8)

Wij hebben onze beoordeling gebaseerd op de door de Commissie verstrekte
informatie over prestaties, waaronder:
a)

het AMPR 2019;

b)

de desbetreffende programmaverklaringen bij de ontwerpbegroting voor
2021;

c)

de jaarlijkse activiteitenverslagen 2019 van de betrokken directoratengeneraal;

d)

evaluaties met betrekking tot de prestaties van programma’s in het kader van
de huidige en voorgaande MFK’s;
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e)
9)

verschillende programmaspecifieke prestatieverslagen.

Wij hebben deze informatie aangevuld met recente bevindingen naar aanleiding
van onze eigen controle- en analysewerkzaamheden. We beschikten niet over
onze eigen resultaten met betrekking tot alle geselecteerde
programmadoelstellingen.

10) Wij controleerden de informatie over prestaties van de Commissie op
aannemelijkheid en consistentie met onze bevindingen, maar controleerden de
betrouwbaarheid ervan niet.
11) We richtten ons op de meest recente informatie met betrekking tot de laatste
versies van de EU-uitgavenprogramma’s in het kader van het MFK 2014-2020.
Aangezien ex-postevaluaties van deze programma’s pas ruim na het einde van de
huidige MFK-periode zullen worden opgesteld en er niet voor alle programma’s
tussentijdse evaluaties beschikbaar zijn, moesten we vaak verwijzen naar
informatie over prestaties voor de voorgaande programma’s in het kader van het
MFK 2007-2013. Daarbij hebben wij rekening gehouden met de omvang van de
veranderingen in het ontwerp en de uitvoering van programma’s tussen de twee
perioden.
Analyse van indicatoren
12) Als onderdeel van onze prestatiebeoordeling analyseerden we de informatie uit
prestatie-indicatoren die zijn opgenomen in de desbetreffende
programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting 2021. Daarnaast hebben we
een vergelijking gemaakt met eerdere programmaverklaringen.
13) De 9 programma’s in onze steekproef worden door in totaal 262 indicatoren
bestreken; dit zijn er meer dan in de programmaverklaringen zelf. De reden
hiervoor is dat de indicatoren in de programmaverklaringen vaak bestaan uit twee
of meer subindicatoren, elk met afzonderlijke referentiewaarden, streefdoelen en
reeksen daadwerkelijk behaalde waarden. We telden elke subindicator
afzonderlijk.
14) Wij hebben alle indicatoren ingedeeld als input-, output-, resultaat- of
impactindicatoren. Hoewel de wetgeving voor sommige programma’s dezelfde is,
heeft de Commissie niet al haar indicatoren op deze manier ingedeeld. In
sommige gevallen kan onze indeling, die wij hebben gebaseerd op de
richtsnoeren voor betere regelgeving van de Commissie, afwijken van die in de
wetgeving.
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15) Onze analyse van indicatoren omvatte een berekening van de tot dusver
geboekte vooruitgang in de richting van het streefdoel, waarbij telkens gebruik
werd gemaakt van de desbetreffende referentiewaarde (zie tabel 2). Dit was
alleen mogelijk wanneer gekwantificeerde gegevens beschikbaar waren voor de
referentiewaarde, het streefdoel en de meest recente werkelijke waarden.

Tabel 2 — Berekening van de vooruitgang in de richting van het
streefdoel (vanaf de referentiewaarde)

Referentiewaarde
20

Meest
recente
werkelijke
waarde
40

Streefdoel
70

Berekening
(40-20)/(70-20)

Vooruitgang
in de richting
van het
streefdoel
40 %

Bron: ERK.

16) Daarnaast beoordeelden we of elke indicator wat betreft het behalen van zijn
streefdoel “op schema” lag en gaven we deze informatie grafisch weer in
indicatoroverzichten (zie tabel 3).

Tabel 3 — Grafische weergave van de analyse van de vraag in hoeverre
indicatoren “op schema” liggen
Symbool

Betekenis

Opmerkingen

“Op schema”

Op basis van de beschikbare gegevens zal
de indicator waarschijnlijk op tijd zijn
streefdoel behalen.

“Op schema”;
geen
gekwantificeerd
streefdoel

Op basis van de beschikbare gegevens zal
de indicator waarschijnlijk op tijd zijn
streefdoel behalen.
Het streefdoel is niet gekwantificeerd, maar
voldoende specifiek om te beoordelen of
het waarschijnlijk zal worden bereikt.

“Niet op schema”

Op basis van de beschikbare gegevens zal
de indicator waarschijnlijk NIET op tijd zijn
streefdoel behalen.
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Symbool

Betekenis

Opmerkingen

“Niet op schema”;
geen
gekwantificeerd
streefdoel

Op basis van de beschikbare gegevens zal
de indicator waarschijnlijk NIET op tijd zijn
streefdoel behalen.
Het streefdoel is niet gekwantificeerd, maar
voldoende specifiek om te beoordelen of
het waarschijnlijk zal worden bereikt.

Onduidelijk

Op basis van de beschikbare gegevens kan
niet met zekerheid worden gesteld dat de
indicator waarschijnlijk (niet) zijn streefdoel
zal behalen.

Onduidelijk;
geen
gekwantificeerd
streefdoel

Op basis van de beschikbare gegevens kan
niet met zekerheid worden gesteld dat de
indicator waarschijnlijk (niet) zijn streefdoel
zal behalen.
Er is geen gekwantificeerd streefdoel.

Bron: ERK.

17) Tabel 4 bevat voorbeelden van de wijze waarop wij hebben beoordeeld of een
bepaalde indicator wat betreft het behalen van zijn streefdoel “op schema” lag,
alsmede een toelichting op onze criteria. Wij hebben deze criteria niet
automatisch toegepast, maar de indicatoren één voor één op basis van de
beschikbare informatie onderzocht, in combinatie met professionele
oordeelsvorming.

Tabel 4 – Voorbeelden van onze beoordelingen van de vraag in hoeverre
indicatoren “op schema” liggen
Informatie in de
programmaverklaringen
Referentiewaarde
(2013): 50
Streefdoel (2023): 150
Mijlpaal (2018): 100
Meest recente waarde:
(2018): 90
Eerdere waarden:
(2017): 80; (2016): 70

Onze beoordeling

NIET OP SCHEMA

Criteria en redenering
Criterium: als er een mijlpaal is
voor het jaar waarover wij de
meest recente gegevens hebben,
ligt de indicator “op schema” als
de mijlpaal is bereikt.
Redenering: mijlpaal gemist
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Informatie in de
programmaverklaringen

Referentiewaarde
(2013): 50
Streefdoel (2023): 150
Mijlpaal (2019): 100
Meest recente waarde:
(2018): 90
Eerdere waarden:
(2017): 80; (2016): 70

Onze beoordeling

OP SCHEMA

Criteria en redenering
Criterium: als er geen mijlpaal is
voor het jaar waarover wij de
meest recente gegevens hebben,
maar wel voor een ander jaar, ligt
de indicator “op schema” indien
de vooruitgang tot dan toe met die
mijlpaal overeenstemt.
Redenering: gezien de gestage
vooruitgang in de richting van het
streefdoel in de
periode 2016-2018 zal het
streefdoel voor 2019 waarschijnlijk
worden gehaald.
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Informatie in de
programmaverklaringen

Referentiewaarde
(2013): 50
Streefdoel (2023): 150
Mijlpaal: geen
Meest recente waarde:
(2018): 80
Eerdere waarden:
(2017): 75; (2016): 70;
(2015): 60; (2014): 55

Onze beoordeling

NIET OP SCHEMA

Criteria en redenering
Criterium: als er geen mijlpaal is,
ligt de indicator “op schema” als
de vooruitgang tot dusver
grotendeels in overeenstemming
is geweest met een lineaire
vooruitgang vanaf de
referentiewaarde in de richting
van het streefdoel, of als de
werkelijke waarden tot dusver
wijzen op een “exponentiëler”
voortgangsprofiel, met een trage
start en versnelling in de
daaropvolgende jaren.
Redenering: de vooruitgang in de
richting van het streefdoel
bedraagt 30 %; dit is aanzienlijk
minder dan de lineaire waarde van
50 % die halverwege de uitvoering
kon worden verwacht, en de
werkelijke waarden wijzen tot nu
toe niet op versnelling.
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Informatie in de
programmaverklaringen

Referentiewaarde
(2013): 50
Streefdoel (2023): 150
Mijlpaal: geen
Meest recente waarde:
(2018): 80
Eerdere waarden:
(2017): 63; (2016): 55;
(2015): 52; (2014): 51

Referentiewaarde
(2013): 50
Streefdoel (2023):
verhoging
Mijlpaal: geen
Meest recente waarde:
(2018): 60
Eerdere waarden:
(2017): 56; (2016): 55;
(2015): 52; (2014): 51

Onze beoordeling

OP SCHEMA

Criteria en redenering
Criterium: als er geen mijlpaal is,
ligt de indicator “op schema” als
de vooruitgang tot dusver
grotendeels in overeenstemming
is geweest met een lineaire
vooruitgang vanaf de
referentiewaarde in de richting
van het streefdoel, of als de
werkelijke waarden tot dusver
wijzen op een “exponentiëler”
voortgangsprofiel, met een trage
start en versnelling in de
daaropvolgende jaren.
Redenering: de vooruitgang in de
richting van het streefdoel
bedraagt 30 %; dit is aanzienlijk
minder dan de lineaire waarde van
50 % die halverwege de uitvoering
zou kunnen worden verwacht. De
tot nu toe geregistreerde
werkelijke waarden wijzen echter
op een duidelijke versnelling,
waardoor het waarschijnlijk is dat
het streefdoel zal worden gehaald
indien deze wordt volgehouden.

OP SCHEMA;
GEEN
GEKWANTIFICEERD
STREEFDOEL

Criterium: als het streefdoel niet is
gekwantificeerd, ligt de indicator
“op schema” als de voorwaarden
van het streefdoel tot dusver zijn
gehaald of waarschijnlijk zullen
worden behaald.
Redenering: het nietgekwantificeerde streefdoel is
“verhoging”; alle tot op heden
geregistreerde waarden liggen
boven de referentiewaarde,
waarmee aan de voorwaarden van
het streefdoel is voldaan.
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Informatie in de
programmaverklaringen
Referentiewaarde
(2013): 50
Streefdoel (2023):
instandhouding
Mijlpaal: geen
Meest recente waarde:
(2018): 40
Eerdere waarden:
(2017): 46; (2016): 49;
(2015): 52; (2014): 51

Referentiewaarde
(2013): 50
Streefdoel (2023): 150
Mijlpaal: geen
Meest recente waarden:
(2018): 90

Onze beoordeling

NIET OP SCHEMA

ONDUIDELIJK;
GEEN
GEKWANTIFICEERD
STREEFDOEL

Criteria en redenering
Criterium: als het streefdoel niet is
gekwantificeerd, ligt de indicator
“op schema” als de voorwaarden
van het streefdoel zijn gehaald of
waarschijnlijk zullen worden
gehaald.
Redenering: het streefdoel is
“instandhouding”, d.w.z. gelijk aan
de referentiewaarde; de meest
recente werkelijke waarde ligt
echter 20 % onder de
referentiewaarde.
Criterium: als er geen mijlpaal is,
ligt de indicator “op schema” als
de vooruitgang tot dusver
grotendeels in overeenstemming
is geweest met een lineaire
vooruitgang vanaf de
referentiewaarde in de richting
van het streefdoel, of als de
werkelijke waarden tot dusver
wijzen op een “exponentiëler”
voortgangsprofiel, met een trage
start en versnelling in de
daaropvolgende jaren.
Redenering: de vooruitgang in de
richting van het streefdoel
bedraagt 40 %, 10 procentpunt
minder dan de lineaire waarde van
50 % die halverwege de uitvoering
zou kunnen worden verwacht. Er
zijn geen andere gegevens
beschikbaar om aan te tonen of de
vooruitgang in de richting van het
streefdoel lineair of exponentiëler
is geweest.
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Informatie in de
programmaverklaringen

Onze beoordeling

Criteria en redenering

Referentiewaarde
(2013): 50
Streefdoel: niet
vastgesteld
Mijlpaal: geen
Meest recente gegevens
(2018): 90

ONDUIDELIJK;
GEEN
GEKWANTIFICEERD
STREEFDOEL

Redenering: als er geen streefdoel
is, is het onmogelijk om te
beoordelen of de indicator “op
schema” ligt.

ONDUIDELIJK

Redenering: als er geen gegevens
zijn over de vooruitgang in de
richting van het streefdoel, is het
onmogelijk om te beoordelen of
de indicator “op schema” ligt.

Referentiewaarde
(2013): 50
Streefdoel (2023): 150
Mijlpaal (2019): 100
Meest recente waarde:
geen gegevens
Bron: ERK.

18) Onze analyse van indicatoren is gebaseerd op gegevens van de Commissie die wij
niet hebben gecontroleerd. Onze beoordeling of indicatoren “op schema” liggen,
heeft betrekking op onze analyse van de waarschijnlijkheid dat een bepaalde
indicator zijn streefdoel zal behalen. In de analyse wordt echter niet ingegaan op
de relevantie van de indicator met betrekking tot de doelstellingen en acties van
het programma en evenmin op het ambitieniveau van het streefdoel. Zo kan het
zijn dat een indicator geen invloed ondervindt van de acties die in het kader van
het programma worden uitgevoerd, dat de indicator niet relevant is voor de
doelstelling van het programma, of dat het streefdoel van de indicator niet
ambitieus genoeg is. Daarom geven indicatoren op zich niet noodzakelijkerwijs
weer in hoeverre de programmadoelstellingen zijn verwezenlijkt. Een volledige
analyse van de prestaties van programma’s houdt in dat indicatorgegevens
worden geanalyseerd in combinatie met andere kwantitatieve en kwalitatieve
informatie.
19) Wij zijn echter van mening dat de indicatoren over het algemeen inzicht
verschaffen in bepaalde aspecten van de prestaties van de programma’s. De
hoofdstukken 2 tot en met 6 van het verslag bevatten grafische weergaven van
indicatoren. Daarnaast worden in hoofdstuk 1 en, in voorkomend geval, in de
tekst bij de overzichten van de indicatoren de beperkingen van de informatieve
waarde van de indicatoren aangegeven.

319

Prestatietoetsing van verrichtingen
20) Een ander onderdeel van onze controle bestond erin de prestaties van
programma’s te beoordelen aan de hand van een steekproef van verrichtingen
die in de loop van onze werkzaamheden met betrekking tot de
betrouwbaarheidsverklaring zijn getoetst. We controleerden of deze
verrichtingen in overeenstemming waren met de desbetreffende
programmadoelstellingen en of ze aan de prestatiestreefdoelen voldeden of er
waarschijnlijk aan voldeden.

DEEL 3 — Hoofdstuk 7: Follow-up van aanbevelingen
21) De follow-up van aanbevelingen van onze speciale verslagen is een terugkerende
taak. In hoofdstuk 7 analyseren we in hoeverre de aanbevelingen die wij in de
speciale verslagen van 2016 hebben gedaan, zijn uitgevoerd. Wij delen
aanbevelingen in als volledig, in de meeste opzichten, in sommige opzichten of
helemaal niet uitgevoerd.
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ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET VERSLAG VAN DE EUROPESE
REKENKAMER OVER DE PRESTATIES VAN DE EU-BEGROTING — STAND VAN
ZAKEN EIND 2019
“HOOFDSTUK 1 — PRESTATIEKADER”

INLEIDING
De Commissie geeft de hoogste prioriteit aan de prestaties van de EU-uitgaven en verbindt zich ertoe
hoogwaardige informatie over prestaties te verstrekken. De Commissie is ingenomen met de
werkzaamheden van de Europese Rekenkamer met betrekking tot de prestaties van de EU-begroting
en haar erkenning van de verbeteringen die de Commissie heeft aangebracht in haar verslaglegging
over de prestaties van de EU-begroting. De Commissie zal het systeem in de toekomst blijven
verfijnen, onder meer door de aanbevelingen uit te voeren voor de verbeterpunten die door de
Europese Rekenkamer in dit verslag zijn geïdentificeerd. Het versterkte en gestroomlijnde
prestatiekader voor het meerjarig financieel kader voor de periode 2021-2027 is een belangrijke
gelegenheid om verdere vooruitgang te boeken op basis van de geleerde lessen.
Belangrijke voorbeelden van verbeteringen in de afgelopen jaren zijn onder meer de presentatie van
informatie over prestaties in een synthetischer en leesvriendelijker document (prestatieoverzicht van
de programma’s); de integratie van het prestatieoverzicht van de programma’s als bijlage bij het
jaarlijks beheers- en prestatieverslag, waarbij de begrotings- en kwijtingsprocedures worden
gekoppeld; de systematische beoordeling van de prestaties van de programma’s in de
programmaverklaringen en het prestatieoverzicht van de programma’s; en het feit dat de verslagen
evenwichtiger zijn geworden en de nadruk leggen op zowel successen als verbeterpunten.
Hoofdstukken 2 tot en met 6 van dit verslag bevatten de beoordeling door de Europese Rekenkamer
van de prestaties van de negen geselecteerde uitgavenprogramma’s eind 2019. De Commissie is van
mening dat de programma’s sterk bijdragen tot de verwezenlijking van de prioriteiten en
doelstellingen van de EU. Uit de eind 2019 beschikbare kwalitatieve en kwantitatieve informatie over
prestaties blijkt dat de programma’s goed vorderen in de richting van de streefdoelen die aan het
begin van de programmeringsperiode zijn vastgesteld. De uitvoering verloopt sneller, met name voor
de Europese structuur- en investeringsfondsen, waarvoor doelstellingen zijn vastgesteld voor 2023.
Definitieve conclusies met betrekking tot de prestaties van de programma’s zullen pas mogelijk zijn
na de afsluiting van de programma’s, op basis van eindevaluaties.
1.3 De Commissie publiceert veel verslagen over prestaties in het algemeen. De meeste specifieke
verslagen in figuur 1.1 hebben betrekking op de prestaties van de EU-begroting.
Eerste streepje — Deel 1 van het jaarlijks beheers- en prestatieverslag geeft een overzicht op hoog
niveau van de prestaties van de EU-begroting, waarbij de nadruk ligt op de belangrijkste
programma’s.
Dit jaar wordt het verslag aangevuld met meer gedetailleerde informatie over de prestaties per
programma in het prestatieoverzicht van de programma’s (bijlage 1). In het overzicht wordt een
samenvatting gegeven van de belangrijkste berichten over prestaties uit de programmaverklaringen bij
het voorstel voor de ontwerpbegroting voor 2021.
Eerste streepje — In deel 2 over interne controle en financieel beheer wordt verslag uitgebracht over
het optreden van de Commissie om een goed financieel beheer van de EU-begroting te waarborgen.
Tweede streepje — In de programmaverklaringen wordt verslag uitgebracht over de prestaties van de
uitgavenprogramma’s, waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel kwantitatieve informatie uit de
prestatie-indicatoren als kwalitatieve informatie. De kwalitatieve informatie is essentieel om inzicht te
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krijgen in de prestaties van het programma, onder meer: de politieke en economische context, waar
het programma zich in de programmacyclus bevindt, en de identificatie van de elementen waarover de
Commissie geen controle heeft en die van invloed zijn op de prestaties van het programma.
1.4 Met betrekking tot bijlage 1.1 over de follow-up van aanbeveling 5 van 2016 hebben de centrale
diensten sinds 2017 in de instructies voor de jaarlijkse activiteitenverslagen voor hun diensten de
verplichting opgenomen om de bronnen van alle prestatiegegevens bekend te maken en de
betrouwbaarheid van deze gegevens te beoordelen. Gegevens die als onbetrouwbaar worden
beschouwd, moeten worden weggelaten, tenzij de diensten ze nodig achten om bepaalde contextuele
elementen te verschaffen. In dergelijke gevallen moeten de diensten omwille van de transparantie een
disclaimer invoeren met betrekking tot de kwaliteit van deze prestatiegegevens. Wat de
programmaverklaringen betreft, is de Commissie vastbesloten verdere verbeteringen aan te brengen
zoals vermeld in de antwoorden van de Commissie op dit verslag.
Met betrekking tot bijlage 1.1 over de follow-up van aanbeveling 6 van 2016 heeft de Commissie de
aanbeveling gedeeltelijk aanvaard, ook al werd haar algemene aanwezigheid op het web onlangs
gereorganiseerd in een portaalstructuur, met webpagina’s met informatie over prestaties.
De Commissie heeft specifieke verbeteringen aangebracht in de online presentatie van informatie over
prestaties 1. Deze verbeteringen hadden betrekking op gebieden als de reorganisatie van de inhoud met
het oog op een gebruikersvriendelijkere toegang tot prestatie- en resultaatgerelateerde documenten,
betere beschrijvingen van strategische en rapporteringsdocumenten, een betere zoekfunctie voor lange
lijsten van prestatiedocumenten, en verbeteringen op het gebied van de informatiearchitectuur, labels
en links.
De genomen maatregelen weerspiegelen een verstandig en verantwoord gebruik van middelen,
rekening houdend met de omvang van de doelgroep voor informatie over prestaties. De aanwezigheid
van de Commissie op het web en de online verstrekte informatie evolueren voortdurend, op basis van
tests, gebruikersbehoeften, organisatorische doelstellingen en technologie.
PROCES VOOR HET OPSTELLEN VAN PRESTATIEVERSLAGEN OP HOOG NIVEAU
1.7 Derde streepje — De programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting van 2014, gepubliceerd
in 2013, hadden geen betrekking op de prestaties van de programma’s 2007-2013 vanwege de
overgang van activiteitenoverzichten (voor de periode 2007-2013) naar programmaverklaringen (voor
de periode 2014-2020).
1.11 De begrotingscirculaire verschaft de directoraten-generaal gedetailleerde uitleg over de
operationele stappen voor het opstellen van het prestatieoverzicht van de programma’s (punt 4.12).
Zoals vermeld in paragraaf 1.6 geeft het prestatieoverzicht van de programma’s een samenvatting van
de informatie in de programmaverklaringen, waarvoor de begrotingscirculaire gedetailleerde
instructies bevat. Bovendien bespreken de centrale diensten de voorbereiding van het
prestatieoverzicht van de programma’s met de diensten van de Commissie tijdens de
begrotingshoorzittingen ter voorbereiding van de ontwerpbegroting.
1.12 De selectiecriteria voor indicatoren die in het prestatieoverzicht van de programma’s worden
gepresenteerd, zijn duidelijk uiteengezet in de methodologische nota:
•
•

1

beschikbaarheid van gegevens;
relevantie van de indicator voor de specifieke doelstellingen en de acties van het programma.

https://ec.europa.eu/info/strategy_nl
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Het verschil in vooruitgang tussen de volledige lijst van indicatoren uit de programmaverklaringen en
de in het prestatieoverzicht van de programma’s geselecteerde indicatoren verschilt per programma
(van negatieve tot positieve verschillen in sommige gevallen).
Het prestatieoverzicht van de programma’s bevat alleen indicatoren waarvoor de nodige gegevens
beschikbaar zijn om hun vooruitgang bij het bereiken van de doelstelling te berekenen. Deze vereiste
verklaart een deel van het verschil in de berekening van het aandeel van indicatoren die “op schema”
liggen tussen de programmaverklaringen en het prestatieoverzicht van de programma’s.
1.14 De Commissie erkent het belang van degelijke en betrouwbare informatie over prestaties en
verbindt zich ertoe informatie over prestaties van hoge kwaliteit te presenteren.
Hoewel de Commissie niet in staat is om de informatie over prestaties volledig te controleren of de
betrouwbaarheid ervan te waarborgen, heeft zij maatregelen genomen om de verwante risico’s te
beperken.
1.15 De gegevens die in de verschillende prestatieverslagen worden gepresenteerd, zijn gebaseerd op
de meest recente informatie die ten tijde van de verslaglegging beschikbaar was. Wanneer
geactualiseerde cijfers beschikbaar komen die onder meer rekening houden met de vertragingen bij
het verzamelen van gegevens in de lidstaten of door derden, worden deze cijfers vermeld in de
volgende reeks programmaverklaringen. Dergelijke updates zijn inherent aan het verzamelen van
gegevens in een complexe en snel veranderende omgeving.
1.17 Op grond van de artikelen 20 tot en met 22 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 houdende
gemeenschappelijke bepalingen werd de prestatiereserve op dezelfde wijze toegepast op het Europees
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) als op de andere ESI-fondsen.
DG AGRI heeft de nadruk gelegd op het waarborgen van robuustheid en betrouwbaarheid van de
mijlpaalwaarden en de bijbehorende verslaglegging. Een jaar voor de evaluatie van de prestaties werd
het proces toegelicht in het Comité voor plattelandsontwikkeling. Voorts heeft DG AGRI, in nauwe
dialoog met de lidstaten, een grondige controle uitgevoerd van de indicatoren van het prestatiekader
en de verslaglegging daarover.
1.18 Eerste streepje — De controle vond plaats in een vroeg stadium van de uitvoering van het
gemeenschappelijk monitoring- en evaluatiekader (GMEK). Na een vervolgaudit erkende de dienst
Interne Audit het vele werk dat DG AGRI heeft verricht met betrekking tot de voorbereiding van het
GLB voor 2021-2027 en het daarmee verband houdende prestatie-, monitoring- en evaluatiekader
(PMEK), met positieve overloopeffecten op de huidige monitoring en verslaglegging van het GLB
voor 2014-2020.
Tweede streepje — De Commissie wijst erop dat de gecontroleerde directoraten-generaal naar
aanleiding van de drie aanbevelingen van de IAS in zijn controleverslag over de prestatiemonitoring
een actieplan hebben opgesteld, dat op 2 maart 2020 door de dienst Interne Audit van de Commissie
is aanvaard.
Voor twee aanbevelingen voor het directoraat-generaal REGIO (één zeer belangrijk en één belangrijk)
werd reeds in juli 2020 aan de dienst Interne Audit gemeld dat deze waren uitgevoerd en de derde
(zeer belangrijk) zal uiterlijk eind 2022 volledig zijn uitgevoerd, zoals gepland in het actieplan.
1.19 Een evaluatie vooraf (of effectbeoordeling) ondersteunt nieuwe financiële programma’s en
instrumenten, terwijl een retrospectieve evaluatie (achteraf) de werking van bestaande programma’s
en instrumenten beoordeelt (overeenkomstig de richtsnoeren en toolbox voor betere regelgeving Tool #10 en Tool #43). Evaluatie is een empirisch onderbouwde beoordeling van de mate waarin een
bestaand optreden doeltreffend, efficiënt en relevant is gezien de huidige behoeften, zowel intern als
met andere EU-interventies coherent is, en EU-meerwaarde heeft opgeleverd. In de evaluaties vooraf
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en achteraf worden de belangrijkste gevolgen beoordeeld. De mate waarin het effect van
beleidsmaatregelen kan worden beoordeeld, hangt af van het tijdstip en de aard van de evaluaties
zoals vastgesteld in de rechtsgrondslag, en vaak van de door de lidstaten en andere partners of
organisaties verstrekte gegevens.
1.22 De Commissie verbindt zich ertoe informatie over prestaties van goede kwaliteit te verstrekken,
waaraan in de instructies en de opstelling van de prestatieverslagen aandacht wordt besteed. Hoewel
de Commissie voor het verstrekken van betrouwbare en tijdige informatie over prestaties afhankelijk
zal blijven van de lidstaten en andere partijen, worden de diensten van de Commissie opgedragen
ervoor te zorgen dat eventuele betrouwbaarheidsproblemen op transparante wijze worden gemeld.
1.23 Gegevens die als onbetrouwbaar worden beschouwd, zijn niet opgenomen in het jaarlijks
beheers- en prestatieverslag. Wat de programmaverklaringen betreft, moet de Commissie verslag
uitbrengen over alle in de programmawetgeving vastgestelde prestatie-indicatoren. Verwacht wordt
dat gegevensbronnen worden geïdentificeerd en dat eventuele twijfels over de betrouwbaarheid
worden gesignaleerd, een vereiste die in de toekomst explicieter zal worden behandeld in de vaste
instructies voor de begrotingscirculaire.

KWALITEIT VAN PRESTATIEVERSLAGEN OP HOOG NIVEAU
1.24 De in de programmaverklaringen opgenomen prestatie-indicatoren zijn gedefinieerd in de
onderliggende wetgeving. Er zijn aspecten van de programmaprestaties die de indicatoren niet of
slechts gedeeltelijk kunnen weergeven omwille van hun inherente beperkingen. Niettemin is de
Commissie in het algemeen van mening dat alle indicatoren relevant zijn voor de beoordeling van de
prestaties van de programma’s.
Krachtens Verordening (EU) 2018/1046 (financieel reglement) moet de Commissie in de
programmaverklaringen verslag uitbrengen over alle indicatoren die zijn opgenomen in de
rechtsgrondslagen van de uitgavenprogramma’s, zoals overeengekomen door het Europees Parlement
en de Raad op basis van voorstellen van de Commissie.
1.25 In de programmaverklaringen en het prestatieoverzicht van de programma’s voor de
ontwerpbegroting van 2021 heeft de Commissie de kwaliteit van de informatie over prestaties verder
verbeterd, bijvoorbeeld:
•
•

in de berekening van de vooruitgang in de richting van de doelstelling in het prestatieoverzicht
van de programma’s, door de opname van uitgangswaarden (indien relevant); en
gebruik van een consistentere benadering bij het gebruik van formules.

De Commissie merkt op dat rekening moet worden gehouden met haalbaarheids- en
kostenoverwegingen en met het feit dat een overeenkomstige toezegging van met name de lidstaten en
begunstigden nodig is om tijdig gegevens van goede kwaliteit in te dienen.
Eerste streepje — De outputindicatoren houden rechtstreeks verband met de interventie en zijn
daarom van cruciaal belang voor het toezicht op de prestaties van het programma.
De juiste mix van soorten indicatoren (input, output, resultaat, impact) hangt af van de kenmerken van
het programma.
Tweede streepje — Meer informatie over prestaties komt beschikbaar tegen het einde van de MFKcyclus 2014-2020, met name voor resultaat- en impactindicatoren. Het feit dat de beschikbaarheid van
informatie over prestaties in de eerste jaren beperkter is, weerspiegelt de mix van verschillende
soorten prestatie-indicatoren. Niet alle indicatoren worden jaarlijks bijgewerkt omwille van
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gegevensverzameling of andere structurele kwesties. Dit is eerder een specifiek kenmerk van deze
indicatoren dan een kwaliteitskwestie. Voor de ontwerpbegroting van 2021 beschikt slechts 1 % van
de indicatoren niet over gegevens en heeft 6 % van de indicatoren informatie ouder dan 2 jaar.
Derde streepje — De Commissie is van mening dat er een aantal kwalitatieve doelstellingen zijn die
in kwantitatieve doelstellingen kunnen worden omgezet. Dit is bijvoorbeeld gebeurd in het
prestatieoverzicht van de programma’s voor ELGF-indicatoren. Deze aanpak resulteert in een lager
percentage indicatoren waarvoor het niet mogelijk is de vooruitgang op het gebied van de doelstelling
te berekenen.
Vierde streepje — Voor sommige programma’s, bijvoorbeeld onder gedeeld beheer, is de herziening
van de doelstellingen een normaal proces om in te spelen op veranderende sociaaleconomische
omstandigheden in de lidstaten of veranderingen in de financiële toewijzing.
Wat tabel 1.6 betreft, bevat de rechtsgrondslag van Horizon 2020 2, voor het eerst in een programma
voor onderzoek en innovatie, een lijst van verplichte kernprestatie-indicatoren voor gebruik in het
evaluatie- en monitoringsysteem. In 2015, een jaar na de start van het programma en in een poging
om zo transparant mogelijk te zijn, publiceerde de Commissie een uitgebreid overzicht 3 van alle
Horizon 2020-indicatoren. De Commissie presenteerde de definities, het type en de bron van
gegevens die nodig zijn voor de berekening ervan, uitgangswaarden voor zover beschikbaar en
streefdoelen die aan het eind van Horizon 2020 zijn vastgesteld, waarbij ook werd gewezen op het
tijdsverloop tussen het einde van het programma en de verwezenlijking van de outputs en resultaten
van de projecten.
De methodologie voor het ramen van de uitgangswaarden en streefdoelen voor de prestatieindicatoren voor het MFK 2021-2027 zal samen met de lijst van nieuwe indicatoren worden
gepubliceerd.
1.26 De Commissie is van mening dat deze doelstellingen onderling verbonden en complementair
zijn. Zo worden klimaatgerelateerde doelstellingen die op internationaal niveau zijn vastgesteld, op
passende wijze weerspiegeld in de politieke prioriteiten van de Unie en in de doelstellingen van
uitgavenprogramma’s.
1.27 De Commissie zet zich al geruime tijd in voor de bevordering van gendergelijkheid en meer
recentelijk voor de uitvoering van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).
Gendergelijkheid wordt ondersteund door verschillende beleidsmaatregelen en instrumenten van de
EU, terwijl 45 van de 60 uitgavenprogramma’s in de huidige programmeringsperiode bijdragen aan
de SDG’s. De programmaverklaringen bevatten twee specifieke onderdelen voor de verslaglegging
over de bijdrage van de programma’s aan deze prioriteiten.
De Commissie streeft er voortdurend naar haar verslaglegging te versterken. Voor de
ontwerpbegroting van 2021 werd het onderdeel SDG’s verder versterkt om illustratieve voorbeelden
te presenteren over de wijze waarop elk programma bijdraagt aan de relevante SDG’s en om de
beleidssamenhang tussen het ontwerp van de EU-begroting en de SDG’s aan te tonen.
Bovendien werkt de Commissie, zoals aangekondigd in de strategie voor gendergelijkheid van de
Commissie, momenteel aan de ontwikkeling van een systeem om de uitgaven in verband met
gendergelijkheid op programmaniveau te volgen.

2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1291&from=EN

3

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1291&from=EN
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Naast de programmaverklaringen en het jaarlijks beheers- en prestatieverslag brengt de Commissie
ook verslag uit over deze prioriteiten in andere publicaties (bv. het monitoringverslag van Eurostat
over SDG’s, met inbegrip van SDG 5 inzake gendergelijkheid).
1.28 De Commissie is ingenomen met de positieve beoordeling van de Europese Rekenkamer over de
opname van het prestatieoverzicht van de programma’s als bijlage bij het jaarlijks beheers- en
prestatieverslag. De Commissie is van mening dat deze verbetering het verband tussen de
kwijtingsprocedure en de begrotingsprocedures ondersteunt.
1.30 Eerste streepje — De beginselen van goed financieel beheer (doeltreffendheid, efficiëntie en
zuinigheid) zijn belangrijke aspecten van financieel beheer in de Commissie. Dit komt voor een groot
deel tot uiting in zowel hoofdstuk 1 als hoofdstuk 2 van het jaarlijks beheers- en prestatieverslag voor
de EU-begroting.
Bij de doeltreffendheid wordt gekeken naar de mate waarin de programmadoelstellingen zijn
verwezenlijkt en daarom wordt er in de prestatieverslagen een prominentere plaats voor ingeruimd.
Informatie over de zuinigheid en efficiëntie van de programma’s is niet op jaarbasis beschikbaar.
Deze aspecten vloeien grotendeels voort uit het regelgevingskader en worden doorgaans op langere
termijn gemeten.
1.32 Het effect van externe factoren hangt af van de kenmerken van het uitgavenprogramma van de
EU.
Horizon 2020 werkt bijvoorbeeld binnen een algemeen stabiele omgeving en wordt minder beïnvloed
door externe factoren dan andere programma’s. Wanneer het om crises als de COVID-19-pandemie
gaat, behoorden onderzoek en innovatie evenwel tot de eerste beleidsterreinen die naar verwachting
met een alomvattende aanpak zullen reageren. Zoals vermeld in de programmaverklaring voor de
ontwerpbegroting van 2021, heeft Horizon 2020 blijk gegeven van zijn vermogen om snel op de
pandemiecrisis te reageren door in totaal meer dan 1 miljard EUR vrij te maken voor de ontwikkeling
van diagnostiek, behandelingen en vaccins.
1.34 De Commissie is ingenomen met de positieve conclusie van de Europese Rekenkamer met
betrekking tot de systematische invoering van de onderdelen prestatiebeoordeling, en zij zal de
komende jaren blijven streven naar verdere verbeteringen in de verslaglegging over prestaties.
1.35 De Commissie merkt op dat het, afhankelijk van het betrokken programma, relevanter kan zijn
om het onderdeel prestatiebeoordeling toe te spitsen op het programma als geheel of op bepaalde
onderdelen of pijlers van een programma, waarin een aantal specifieke doelstellingen zijn
gegroepeerd.
In het geval van Horizon 2020 groepeert de prestatiebeoordeling van de programmaverklaring voor de
ontwerpbegroting van 2021 de analyse van de programmaprestaties per pijler (excellente wetenschap,
industrieel leiderschap, maatschappelijke uitdagingen). Deze bevat ook indicatoren en, afhankelijk
van de beschikbaarheid van gegevens, de vooruitgang ten opzichte van streefdoelen en mijlpalen voor
alle 18 specifieke doelstellingen.
De ELGF-programmaverklaring voor de ontwerpbegroting van 2021 bevat kwalitatieve informatie
voor alle drie de algemene doelstellingen en voor de specifieke doelstellingen 1, 2, 3 en 8, alsook
kwantitatieve informatie voor alle specifieke doelstellingen.
De ENI-programmaverklaring voor de ontwerpbegroting van 2021 bevat een analyse van de meest
recente gegevens van de prestatie-indicatoren in het deel dat betrekking heeft op elke specifieke
doelstelling. De Commissie publiceert ook uitgebreide informatie over prestaties in haar jaarverslag
over de uitvoering van de instrumenten van de EU voor de financiering van extern optreden.
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1.36 In het algemeen is de Commissie van mening dat de informatie in de programmaverklaringen en
het prestatieoverzicht van de programma’s de instructies voor de prestatieonderdelen adequaat
weergeeft. Op basis van de lessen die uit de eerste oefening van dit jaar zijn getrokken, zal de
Commissie in de programmaverklaringen en het prestatieoverzicht van de programma’s trachten de
verslaglegging, onder meer over de uitdagingen bij de uitvoering, verder te verbeteren. Dit betreft
zowel de kwestie van een diepgaande analyse van de prestaties, met een duidelijke en beknopte
beoordeling, als de stroomlijning van de presentatie van de informatie in de delen over de uitvoering
en de prestatiebeoordeling.
1.39 De Commissie is ingenomen met de conclusie van de Europese Rekenkamer dat haar
verslaglegging evenwichtiger is geworden. De Commissie is van mening dat het jaarlijks beheers- en
prestatieverslag en het prestatieoverzicht van de programma’s, dat nu integraal deel uitmaakt van het
jaarlijks beheers- en prestatieverslag, een evenwichtig beeld geven van de prestaties van de
programma’s, met voorbeelden van beleidsterreinen waarop verdere verbetering mogelijk is, ook wat
betreft de lessen die zijn getrokken uit de voorstellen van de Commissie voor de volgende generatie
programma’s.
Vak 1.5 - Voorbeelden van evenwichtige verslaglegging in programmaverklaringen en het
prestatieoverzicht van de programma’s
In het geval van Horizon 2020 wordt in de programmaverklaring verwezen naar de uitdagingen
waarvoor het programma nog steeds staat, zoals de behoefte aan verbetering op het gebied van
marktcreërende innovatie, het dichten van de innovatiekloof en het stimuleren van industrieel
leiderschap. Bovendien zijn de doelstellingen voor investeringen in klimaatactie nog niet bereikt.
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
1.40 De Commissie is ingenomen met de conclusie van de Europese Rekenkamer dat haar
verslaglegging over prestaties blijft verbeteren. Dit omvat de oprichting en daaropvolgende integratie
van het prestatieoverzicht van de programma’s in het jaarlijks beheers- en prestatieverslag, de
invoering van onderdelen voor prestatiebeoordeling in de programmaverklaringen en in het
prestatieoverzicht van de programma’s, en het feit dat de verslagen evenwichtiger worden, met
inbegrip van zowel positieve als negatieve aspecten.
De Commissie zal in de verslagen van volgend jaar verdere verbeteringen nastreven. In de eerste jaren
van de nieuwe MFK-periode zal de Commissie in de programmaverklaringen en het
prestatieoverzicht van de programma’s verslag uitbrengen over de meest relevante indicatoren van de
periode 2014-2020, samen met volledige informatie over de programma’s voor 2021-2027, en het
jaarlijks beheers- en prestatieverslag zal beknopte informatie bevatten.
1.42 De Commissie zal blijven vertrouwen op de door de lidstaten en andere partners of organisaties
verstrekte informatie over prestaties en is derhalve niet in staat om de informatie over prestaties
volledig te controleren of de betrouwbaarheid ervan te waarborgen. De Commissie is het er evenwel
mee eens dat de kwaliteit van de prestatiegegevens in de programmaverklaringen en het jaarlijks
beheers- en prestatieverslag voortdurend moet worden verbeterd. De Commissie verbindt zich ertoe
informatie over prestaties van goede kwaliteit te verstrekken, waaraan in de instructies en de
opstelling van de prestatieverslagen veel aandacht wordt besteed.
1.43 Op grond van het financieel reglement moet de Commissie verslag uitbrengen over alle
indicatoren die zijn opgenomen in de rechtsgrondslagen van de uitgavenprogramma’s.
Niet alle indicatoren worden jaarlijks bijgewerkt omwille van gegevensverzameling of andere
structurele redenen. Dit is eerder een specifiek kenmerk van deze indicatoren dan een
kwaliteitskwestie. Tegen het einde van de MFK-cyclus 2014-2020 komt meer informatie over
prestaties beschikbaar, met name voor resultaat- en impactindicatoren.
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Dit jaar is de Commissie de kwaliteit van de prestatiegegevens blijven verbeteren, bijvoorbeeld bij de
berekening van de vooruitgang in de richting van het streefcijfer in het prestatieoverzicht van de
programma’s, door de opname van uitgangswaarden (indien relevant) en een consistentere aanpak bij
het gebruik van formules.
De Commissie merkt op dat rekening moet worden gehouden met haalbaarheids- en
kostenoverwegingen en met het feit dat een overeenkomstige toezegging van met name de lidstaten en
begunstigden nodig is om tijdig gegevens van goede kwaliteit in te dienen.
1.45 De beginselen van goed financieel beheer (doeltreffendheid, efficiëntie en zuinigheid) komen
aan bod in zowel hoofdstuk 1 als hoofdstuk 2 van het jaarlijks beheers- en prestatieverslag voor de
EU-begroting.
Bij de doeltreffendheid wordt gekeken naar de mate waarin de programmadoelstellingen zijn
verwezenlijkt en wordt daarom in de prestatieverslagen een prominentere plaats ingeruimd.
Informatie over de zuinigheid en efficiëntie van de programma’s is niet op jaarbasis beschikbaar.
Deze aspecten vloeien grotendeels voort uit het regelgevingskader en worden doorgaans op langere
termijn gemeten.
Het doel van de jaarlijkse prestatieverslagen is niet om een omvattende en gedetailleerde beoordeling
te geven van elk van de doelstellingen en factoren die van invloed zijn op het programma, maar om
een indicatie te geven van de prestaties van het programma als geheel, met een waarschuwing indien
bepaalde aspecten bijzondere aandacht vereisen. In dit verband moet de analyse van externe factoren
in de jaarlijkse verslaglegging evenredig zijn.
Niettemin erkent de Commissie de rol die externe factoren spelen bij het beïnvloeden van de
algemene prestaties van het programma. De Commissie erkent dat de kwantitatieve analyse moet
worden aangevuld met een beoordeling van de belangrijkste kwalitatieve aspecten, afhankelijk van de
kenmerken van het betrokken programma. Tegen deze achtergrond zal de Commissie ernaar streven
een meer systematische analyse van externe factoren op te nemen in de programmaverklaringen voor
de komende verslagleggingscyclus.
1.46 De Commissie is ingenomen met de erkenning van de Europese Rekenkamer dat de nieuwe
onderdelen van de prestatiebeoordeling in de programmaverklaringen en het prestatieoverzicht van de
programma’s een belangrijke positieve stap voorwaarts zijn in de richting van duidelijkere,
transparantere en uitgebreidere verslaglegging over prestaties. De Commissie is vastbesloten de
kwaliteit van haar verslaglegging voortdurend te verbeteren. De lessen die dit jaar zijn geleerd, zullen
de Commissie in staat stellen dit onderdeel de komende jaren te verbeteren.
1.47 De Commissie is ingenomen met de conclusie van de Europese Rekenkamer dat haar
verslaglegging evenwichtiger is geworden. De Commissie zal in de verslagen van volgend jaar
verbeteringen blijven nastreven en zal de begrotingscirculaire aanpassen op basis van de lessen die dit
jaar zijn geleerd.
Aanbeveling 1: De Commissie aanvaardt aanbeveling 1.
De Commissie is voornemens informatie te blijven verstrekken over de voltooiing van de
programma’s voor 2014-2020, rekening houdend met het jaar waarvoor de definitieve doelstellingen
van de programma’s zijn vastgesteld (in veel gevallen: 2023). Het grootste deel van de betalingen
voor de voltooiing van de programma’s voor de periode 2014-2020 zal dan zijn verricht. De
Commissie zal de verslaglegging stopzetten zodra de desbetreffende informatie niet langer nuttig is.
De Commissie zal ook verslag uitbrengen over de resultaten van de eindevaluaties van de
programma’s voor 2014-2020.
Aanbeveling 2: De Commissie aanvaardt aanbeveling 2.
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De Commissie verbindt zich ertoe informatie over prestaties van goede kwaliteit te verstrekken,
waaraan in de instructies en de opstelling van de prestatieverslagen veel aandacht wordt besteed. De
Commissie staat open voor het versterken van de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de verstrekte
informatie, waar mogelijk, en voor het duidelijk aangeven van eventuele problemen in verband met de
betrouwbaarheid van de in de programmaverklaringen en het jaarlijks beheers- en prestatieverslag
gepresenteerde informatie. Het MFK 2021-2027 zal de Commissie in staat stellen vooruitgang te
blijven boeken op dit gebied. De Commissie is evenwel niet in staat de door anderen verstrekte
informatie over prestaties volledig te controleren of de betrouwbaarheid ervan te waarborgen.
Aanbeveling 3: De Commissie aanvaardt aanbeveling 3.
De Commissie wijst op het belang van de controle door de Raad voor regelgevingstoetsing om de
kwaliteit van de geselecteerde evaluaties te verbeteren, en op de belangrijke rol die de verspreiding
van de uit de controle van de Raad voor regelgevingstoetsing getrokken lessen voor alle evaluaties
heeft, teneinde mogelijke tekortkomingen in het oorspronkelijke methodologische ontwerp te
voorkomen. De Commissie zal deze verspreiding ondersteunen door opleidingen te blijven
organiseren en interne richtsnoeren te verstrekken, naast de eigen outreachactiviteiten van de Raad
voor regelgevingstoetsing.
Aanbeveling 4: De Commissie aanvaardt aanbeveling 4.
De Commissie zal de transparantie en kwaliteit van de verslaglegging over prestaties voor de MFKindicatoren voor 2021-2027 verbeteren en onder meer informatie verstrekken over de bronnen van de
onderliggende gegevens en de methodologie die wordt gebruikt om de streefdoelen te bepalen. Deze
informatie zal worden opgenomen in de reeks documenten voor de ontwerpbegroting voor 2022.
Aanbeveling 5: De Commissie blijft zich inzetten voor het verstrekken van informatie over prestaties
van goede kwaliteit. De Commissie zal de komende jaren verdere verbeteringen blijven nastreven
door middel van de instructies en de opstelling van de prestatieverslagen.
a) De Commissie aanvaardt aanbeveling 5 a).
Informatie over de zuinigheid en efficiëntie van de programma’s is niet op jaarbasis beschikbaar.
Deze aspecten vloeien grotendeels voort uit het regelgevingskader en worden doorgaans op langere
termijn gemeten.
De Commissie zal de verslaglegging over efficiëntie en zuinigheid versterken zodra de informatie
beschikbaar komt. Dergelijke informatie is bijvoorbeeld opgenomen in zowel hoofdstuk 1 als
hoofdstuk 2 van het jaarlijks beheers- en prestatieverslag voor de EU-begroting.
b) De Commissie aanvaardt aanbeveling 5 b).
De Commissie erkent de rol die externe factoren hebben gespeeld bij het beïnvloeden van de
algemene prestaties van het programma. De Commissie erkent dat de kwantitatieve analyse moet
worden aangevuld met een beoordeling van de belangrijkste kwalitatieve aspecten, met inbegrip van
externe factoren, afhankelijk van de kenmerken van het betrokken programma.
Het doel van de jaarlijkse prestatieverslagen is een indicatie te geven van de prestaties van het
programma als geheel. Als onderdeel hiervan zal de Commissie ernaar streven in de
programmaverklaringen voor de komende verslagleggingscyclus een meer systematische analyse op
te nemen van belangrijke externe factoren die van invloed kunnen zijn op de prestaties van
programma’s, voor zover dit relevant is en de gegevens beschikbaar zijn.
c) De Commissie aanvaardt aanbeveling 5 c).
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De Commissie verstrekt beoordelingen van de prestaties van de programma’s in de
programmaverklaringen en het prestatieoverzicht van de programma’s.
Bovendien is de Commissie voornemens in de programmaverklaringen voor de ontwerpbegroting
voor 2022 systematisch te rapporteren of de prestatie-indicatoren op schema liggen om hun
doelstellingen te halen.
d) De Commissie aanvaardt aanbeveling 5 d).
De Commissie verbindt zich ertoe de kwaliteit van de verslaglegging over prestaties voortdurend te
verbeteren. Dit jaar (ontwerpbegroting 2021) was de eerste keer dat de programmaverklaringen en het
prestatieoverzicht van de programma’s een specifiek hoofdstuk over prestatiebeoordeling bevatten.
Op basis van de lessen die dit jaar zijn geleerd, zal de Commissie specifiekere instructies geven en
goede praktijken opnemen in de begrotingscirculaire voor de volgende jaren, teneinde de kwaliteit
van het hoofdstuk over prestatiebeoordeling verder te verbeteren.
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ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET VERSLAG VAN DE EUROPESE
REKENKAMER BETREFFENDE DE PRESTATIES VAN DE EU-BEGROTING —
STAND VAN ZAKEN EIND 2019
“HOOFDSTUK 2 — CONCURRENTIEVERMOGEN VOOR GROEI EN
WERKGELEGENHEID”
INLEIDING HORIZON 2020
Al meer dan 35 jaar verschijnt de EU via de opeenvolgende EU-kaderprogramma’s voor onderzoek
en innovatie op het toneel wanneer er op EU-niveau meer moet worden gedaan dan alleen op
nationale of regionale schaal mogelijk is. Via deze programma’s kunnen de risico’s worden gedeeld
en kan dubbel werk van verschillende landen worden voorkomen door middelen te bundelen en met
een hefboomeffect tot een kritische massa te komen. Op deze wijze kunnen gemeenschappelijke
doelstellingen beter, sneller of doeltreffender worden bereikt. De programma’s zijn gericht op het
ondersteunen van samenwerking en op excellentie gebaseerde concurrentie tussen landen, waarbij
geografische, sectorale of disciplinaire grenzen worden overwonnen.
Onderzoeks- en innovatieprojecten zijn langetermijninspanningen, gebaseerd op meervoudige
proefondervindelijke processen, en genereren vaak pas na 15 tot 20 jaar concrete resultaten, die vaak
van de oorspronkelijke ideeën en verwachtingen afwijken. De prestaties van deze investeringen
moeten daarom worden gemeten op een wijze en met een tijdschema dat niet-gericht onderzoek, het
nemen van risico’s of innovatief gedrag niet ontmoedigt. De analyse van indicatoren betreffende de
outputs, resultaten of effecten van deze investeringen moet daarom met kwalitatieve informatie in een
context worden geplaatst.
Horizon 2020 is een aantrekkelijk en goed presterend programma, dat intern consistent en zeer
relevant is voor vastgestelde behoeften en uitdagingen, en dat een duidelijke EU-meerwaarde oplevert
dankzij de op excellentie gebaseerde, grensoverschrijdende samenwerkings- en mobiliteitsacties.
Gezien de aantrekkingskracht van het programma voor de wetenschappelijke gemeenschap heeft het
met een grote overinschrijving te kampen.
Het doel van Horizon Europa is verdere vereenvoudiging door meer op financiering door middel van
vaste bedragen te steunen waarbij een gerationaliseerd en begrijpelijker landschap van Europese
partnerschappen tussen lidstaten, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en
financieringsfondsen wordt ingevoerd. De voorgestelde regels voor het cohesiebeleid in het kader van
het nieuwe MFK voorzien in specifieke regels voor de overdracht van middelen tussen
EU-financieringsprogramma’s, waardoor de synergieën tussen onder meer Horizon Europa en de
fondsen voor het cohesiebeleid worden versterkt. Tot slot zal voor Horizon Europa in een nieuw kader
voor effectbewaking en rapportage worden voorzien op basis van duidelijk omschreven belangrijke
effecttrajecten en een herziene reeks passende indicatoren, methodologieën en basiswaarden.
HORIZON 2020
2.12 De Commissie merkt op dat de geselecteerde indicatoren contextindicatoren zijn en derhalve
slechts indicatief zijn voor de indirecte impact van het programma op de algemene doelstelling, en de
resultaten van Horizon 2020 als zodanig niet meten. De Commissie wijst op de relevantie van
Horizon 2020 voor de verwezenlijking van het O&O-streefcijfer van de Europa 2020-strategie. Zij
herinnert er echter aan dat Horizon 2020 minder dan 10 % van de totale overheidsinvesteringen in
O&O in de EU vertegenwoordigt. Om dit streefcijfer te realiseren, zouden daarom eerst en vooral
meer publieke en particuliere investeringen op nationaal en regionaal niveau nodig zijn.
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Figuur 2.4 — De Commissie is van mening dat alle prestatie-indicatoren
programmaverklaringen over het algemeen relevant zijn voor de programmadoelstellingen.
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Het vaststellen van streefcijfers aan het begin van de MFK-periode houdt het inherente risico in dat de
streefcijfers tijdens de looptijd van het programma gemakkelijker of moeilijker te bereiken worden.
Dit kan het gevolg zijn van factoren die onder de verantwoordelijkheid van de Commissie, de
lidstaten, andere partners en organisaties vallen, of van externe factoren.
De indicatoren op zich weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de verwezenlijking van de
programmadoelstellingen.
Het feit dat een indicator al dan niet op schema ligt om het streefcijfer te halen, betekent dus niet
noodzakelijkerwijs dat het programma zelf al dan niet op schema ligt om de doelstellingen te
verwezenlijken.
De gegevens van de indicatoren moeten altijd in combinatie met andere kwantitatieve en kwalitatieve
informatie worden geanalyseerd om de prestaties van het programma te beoordelen.
Figuur 2.5 — De Commissie merkt op dat de drie geselecteerde indicatoren slechts een indicatie zijn
van de indirecte impact van het programma op de algemene doelstelling.
2.13 De Commissie zal de streefwaarden van de indicatoren enkele jaren na 2020, wanneer de meeste
gefinancierde acties zijn voltooid, aan de hand van resultaten beoordelen. Afhankelijk van de
indicator worden tussentijdse projectresultaten niet altijd naar behoren of tijdig gerapporteerd en
worden daarom niet tegen vastgestelde mijlpalen of streefdoelen afgezet.
2.14 De Commissie merkt op dat vereenvoudiging en delegatie van uitvoeringstaken aan de
uitvoerende agentschappen hebben bijgedragen tot een grotere efficiëntie van het programma.
Kader 2.1 Onze opvatting over de vereenvoudigingsmaatregelen van Horizon 2020
Volgens de Commissie bevestigen de positieve bevindingen in het verslag van de Europese
Rekenkamer de voortdurende vereenvoudigingsinspanningen van de Commissie. In overeenstemming
met de aanbeveling van de Europese Rekenkamer om verder te gaan met vereenvoudiging, heeft de
Commissie het proefproject voor vaste bedragen van Horizon 2020 opgezet en
voorlichtingscampagnes georganiseerd in verschillende formaten en met inhoud die op specifieke
doelgroepen zoals kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en nieuwkomers gericht zijn, die bij
het indienen van kostendeclaraties vaker fouten lijken te maken. Horizon Europa, het nieuwe
kaderprogramma voor de periode 2021-2027, zal verder gaan met nieuwe initiatieven, zoals een
bredere aanvaarding van algemeen gebruikte kostenberekeningsmethoden en een toegenomen gebruik
van vereenvoudigde vormen van subsidies op basis van de ervaring en de lessen die uit het
proefproject voor vaste bedragen van Horizon 2020 zijn getrokken. Tegelijkertijd wordt de
continuïteit en consistentie voor begunstigden gewaarborgd door het beginsel van één stel regels en
het beproefde Horizon 2020-financieringsmodel te handhaven.
2.15 De Commissie is het ermee eens dat de sterke focus van het programma op samenwerking en
grensoverschrijdend onderzoek en grensoverschrijdende innovatie een duidelijke, op EU-niveau
toegevoegde waarde oplevert.
2.16 De Commissie heeft regelmatig verslag uitgebracht over de moeilijkheden en het verlies van
kansen die deze situatie met zich meebrengt. De Commissie betreurt het lage acceptatiepercentage
voor voorstellen, dat deels aan de daling van de nationale overheidsinvesteringen in onderzoek en
innovatie in een aantal lidstaten te wijten is. Tegelijkertijd zijn overinschrijving en de sterke
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concurrentie om subsidie te verkrijgen een manier om een uitzonderlijk hoog niveau te bereiken,
waarmee de hoge kwaliteit van de geselecteerde projecten wordt gewaarborgd, en zijn deze een
bewijs van de aantrekkelijkheid van het programma.
2.17 Het excellentiekeurmerk was een eerste poging om concrete synergieën tussen Horizon 2020 en
de fondsen 1 tot stand te brengen. De Commissie herinnert eraan dat toekenning van het
excellentiekeur aan de nationale en regionale autoriteiten wordt overgelaten. De Commissie heeft
noch het recht, noch de intentie, om een dergelijke erkenning af te dwingen, hoewel zij alle kansen
aangrijpt om het gebruik ervan te bevorderen. Hoewel het initiatief een zekere mate van succes heeft
gehad, erkent de Commissie dat de impact beperkt is gebleven. Het zal echter synergieën tussen
Horizon Europa en de fondsen vergemakkelijken, afhankelijk van de toekomstige verordening
gemeenschappelijke bepalingen.
2.18 De Commissie is het eens met het standpunt dat de opzet met drie pijlers bevorderlijk is voor de
interne samenhang van het programma. De problemen die bij de tussentijdse evaluatie van
Horizon 2020 zijn vastgesteld, hebben met name geleid tot het rationaliseren en begrijpelijker maken
van het landschap van Europese partnerschappen van Horizon Europa, waarbij de lidstaten, het
bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en financieringsfondsen betrokken zijn2. Daarnaast
zijn in de voorgestelde regels voor het cohesiebeleid in het kader van het nieuwe MFK specifieke
voorschriften voorzien voor de overdracht van middelen tussen financieringsprogramma’s en instrumenten van de EU (bijvoorbeeld van het EFRO of ESF+ naar Horizon Europa en andersom),
waardoor de synergieën tussen EU-programma’s worden versterkt.
2.19 Aangezien slechts een klein deel van de Horizon 2020-projecten is afgesloten, is het in dit
stadium moeilijk om uitgebreide informatie over de doeltreffendheid van het programma te
presenteren. Dit zal de komende jaren geleidelijk gebeuren. De Commissie merkt op dat uit de
beperkte beschikbare resultaten van Horizon 2020 al vooruitgang blijkt bij de verwezenlijking van de
doelstellingen van het programma. Een vollediger beoordeling van de doeltreffendheid zal
plaatsvinden in het kader van de voor 2023 geplande evaluatie achteraf van Horizon 2020, waarin de
langetermijneffecten van het vorige KP7 zullen worden opgenomen, op basis van een kwantitatieve
en kwalitatieve analyse.
2.25 De Commissie is het ermee eens dat het streefcijfer voor het aantal octrooiaanvragen, gebaseerd
op tussentijdse KP7-gegevens, mogelijk is overschat. Hoewel de indicator voor het aantal toegekende
octrooien een betere prestatiemaatstaf is, zullen de volledige gegevens over Horizon 2020 pas enkele
jaren na de voltooiing ervan beschikbaar zijn. Zo duurt de Europese octrooiverleningsprocedure
ongeveer drie tot vijf jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de aanvraag wordt ingediend. Er wordt
aan een betere gegevensverzameling voor Horizon Europa gewerkt, op basis van IT-ontwikkelingen
en een versterkte aanpak van verslaglegging over verspreiding en exploitatie.
2.26 De Commissie herinnert eraan dat het bij gebrek aan relevante gegevens niet mogelijk was een
streefwaarde of mijlpalen voor deze indicator vast te stellen. Door systematisch relevante gegevens te
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verzamelen, zal de Commissie echter in staat zijn passende mijlpalen en een passende streefwaarde
voor Horizon Europa vast te stellen.
2.27 De Commissie merkt op dat acties onder industrieel leiderschap gekenmerkt worden door een
goede marktgerichtheid en dat deze populair zijn bij de aanvragers, waaronder kmo’s. Wat kmo’s
betreft, herinnert de Commissie eraan dat het aandeel van Horizon 2020-financiering dat aan kmo’s is
toegewezen, eind 2019 24,74 % bedroeg, waarmee het streefcijfer van 20 % voor het jaar 2020 werd
overschreden. Het was bovendien aanzienlijk hoger dan het respectieve KP7-aandeel van 17 %.
Hindernissen in de aanvraagfase vormden geen belemmering voor deze belangrijke stijging van de
participatiegraad van kmo’s als gevolg van de aanzienlijke inspanningen om kmo’s voor het
programma te interesseren en van de vereenvoudigingen om hun deelname te vergemakkelijken. De
Commissie is zich bewust van de nog steeds bestaande administratieve lasten waarmee kmo’s bij de
uitvoering van projecten worden geconfronteerd, en blijft deze problemen aanpakken door gerichte
voorlichtingscampagnes te organiseren.
2.28 De Commissie merkt op dat grootschalige projecten die door acties onder industrieel leiderschap
worden gefinancierd, een duidelijke toegevoegde waarde op EU-niveau opleveren.
2.29 De Commissie bevestigt dat de streefcijfers voor de hele pijler “Maatschappelijke uitdagingen”
zijn vastgesteld en dat de verwezenlijking ervan pas kan worden beoordeeld wanneer alle in het kader
van deze pijler gefinancierde acties zijn voltooid. De werkelijke waarden per afzonderlijke specifieke
doelstelling zijn uitsluitend ter informatie gepresenteerd. De Commissie zal nagaan hoe deze
presentatie in de toekomst kan worden verbeterd.
2.33 De Commissie is ingenomen met de opmerking dat alle beoordeelde projecten aansluiten bij de
doelstelling van het programma en het toepasselijke werkprogramma. Naast de verslaglegging per
specifieke doelstelling ontwikkelt de Commissie een door de gebruiker gedefinieerd systeem voor
portefeuillerapportage waarbij projecten op basis van de relevantie ervan voor de portefeuille worden
gegroepeerd en de geaggregeerde resultaten en output dienovereenkomstig worden gepresenteerd. Op
die manier zal de Commissie in staat zijn naar behoren verslag uit te brengen over de bijdrage van de
Unie, niet alleen aan elk van de specifieke doelstellingen van het programma, maar ook aan
onderzoeksgebieden die meer dan één specifieke doelstelling bestrijken.
2.34 In de meeste gevallen leveren onderzoeks- en innovatieprojecten de verwachte output en
resultaten op. De projecten zijn echter van nature riskant en onzeker. Er is een proces voor toezicht op
de projecten om de voortgang ervan te beoordelen en zo nodig passende maatregelen te nemen. Het is
echter niet altijd mogelijk van tevoren te garanderen dat de wetenschappelijke en technologische
doelstellingen worden bereikt.
2.35 De Commissie is ingenomen met de erkenning door de Europese Rekenkamer dat er op het
gebied van onderzoek en innovatie per definitie een aanzienlijke tijdsspanne is tussen de financiering
van projecten, het behalen van resultaten en de effectbeoordeling. Pas enkele jaren na 2020, na
voltooiing van de meeste gefinancierde acties, kunnen streefwaarden van indicatoren worden
beoordeeld. Bij de voor 2023 geplande evaluatie achteraf van Horizon 2020 zal een volledige
beoordeling van de prestaties van het programma worden uitgevoerd, met inbegrip van een analyse
van de langetermijneffecten van KP7. Hoewel de Commissie de geconstateerde beperkingen van
sommige prestatie-indicatoren aanvaardt, wil zij eraan herinneren dat tussentijdse gegevens en
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resultaten over de uitvoering en prestaties van het programma online beschikbaar zijn en vrijwel in
realtime worden geactualiseerd, samen met periodieke analyses van belangrijke aspecten van
Horizon 2020 die worden gepubliceerd.
2.36 De Commissie is ingenomen met de conclusie van de Europese Rekenkamer dat er geen
aanwijzingen zijn dat de prestaties gevaar lopen en dat er tal van voorbeelden van geslaagde projecten
zijn. Zij is het ook met het standpunt van de Europese Rekenkamer eens dat de begroting van
Horizon 2020 ontoereikend is om de overinschrijving te dekken. Tegelijkertijd zijn overinschrijving
en de sterke concurrentie om subsidie te verkrijgen een manier om een uitzonderlijk hoog niveau te
bereiken, waarmee de hoge kwaliteit van de geselecteerde projecten wordt gewaarborgd, en zijn deze
een bewijs van de aantrekkelijkheid van het programma. Wat de doeltreffendheid van het programma
betreft, merkt de Commissie op dat vereenvoudiging en delegatie van uitvoeringstaken aan de
uitvoerende agentschappen tot een grotere efficiëntie van het programma hebben bijgedragen.
2.37 De Commissie is ingenomen met de conclusies van de Europese Rekenkamer betreffende de
relevantie, de samenhang en de Europese meerwaarde van het programma. Wat de samenhang betreft,
hebben de problemen die bij de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020 zijn vastgesteld, met name
geleid tot het rationaliseren en begrijpelijker maken van het landschap van Europese partnerschappen
van Horizon Europa, waarbij de lidstaten, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en
financieringsfondsen betrokken zijn. Daarnaast zijn in de voorgestelde regels voor het cohesiebeleid
in het kader van het nieuwe MFK specifieke voorschriften voorzien betreffende de overdracht van
middelen tussen financieringsprogramma’s en -instrumenten van de EU, waardoor de synergieën
tussen EU-programma’s worden versterkt.
2.38 Het jaarlijkse beheers- en prestatieverslag is een globale samenvatting op hoog niveau van de
wijze waarop de EU-begroting heeft bijgedragen aan de beleidsprioriteiten van de Europese Unie en
aan de belangrijkste met de EU-begroting behaalde resultaten. Bij haar streven om de presentatie van
de prestaties met betrekking tot de uitgavenprogramma’s van de EU te verbeteren, presenteert de
Commissie in de bijlage het prestatieoverzicht van het programma, waarin de kernboodschappen van
de programmaverklaring worden samengevat. Hieronder wordt gedetailleerdere informatie over de
prestaties gegeven.
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INLEIDING EUROPEES FONDS VOOR STRATEGISCHE INVESTERINGEN
Investeringen en banencreatie stimuleren is een van de topprioriteiten van de Commissie. Sinds de
mondiale economische en financiële crisis heeft de EU te kampen met een hardnekkig laag
investeringspeil. Meer bepaald waren de investeringen tegen 2014 teruggelopen tot ruim onder het
historische langetermijngemiddelde. Als reactie op het geringe investeringspeil is de Commissie in
november 2014 met het Investeringsplan voor Europa gekomen.
Het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) is een vraaggestuurd instrument dat
eindontvangers terugbetaalbare steun biedt. Bijgevolg hangen de prestaties van het EFSI grotendeels
af van de marktomstandigheden en van bestaand marktfalen op het gebied van
investeringsfinanciering. Daarom worden de prestaties van het EFSI gemeten aan de hand van een
beoordeling van de verwezenlijking van de belangrijkste doelstellingen en streefdoelen zoals
vastgelegd in de EFSI-verordening.
Tot en met juli 2020 kon dankzij het EFSI de investeringskloof verder worden gedicht door
524,4 miljard EUR in de EU te mobiliseren 3. Op basis van de goedgekeurde projecten heeft het EFSI
aldus vóór het einde van de investeringsperiode ervan het streefcijfer overschreden. Het EFSI heeft
ook alle andere belangrijke doelstellingen behaald. Het heeft investeringen in alle EU-lidstaten en op
alle prioritaire gebieden ondersteund. Het heeft voor meer dan 1,4 miljoen kmo’s de toegang tot
financiering verbeterd. Bovendien is meer dan 40 % van de investeringen in het kader van het venster
infrastructuur en innovatie bestemd voor klimaatactie, waarmee de klimaatdoelstelling van EFSI 2.0
wordt gehaald.
De ongekende economische crisis als gevolg van de COVID-19-pandemie maakt duidelijk hoe
belangrijk EU-financiering en -investeringssteun zijn. De inspanningen moeten worden voortgezet om
de investeringen terug te brengen tot het niveau van de duurzame trend op de lange termijn en vooral
om de economische onrust als gevolg van de pandemie aan te pakken. Naast andere initiatieven heeft
de Commissie daarom in het nieuwe Meerjarig Financieel Kader voorgesteld om door te gaan met een
programma om investeringen te ondersteunen: het InvestEU-programma.
EUROPEES FONDS VOOR STRATEGISCHE INVESTERINGEN
2.49 De indicator “Het aandeel van EFSI-financiering in het kader van het venster infrastructuur en
innovatie ter ondersteuning van projectcomponenten die bijdragen tot klimaatactie” kan ook als
resultaatindicator worden beschouwd, aangezien deze wordt berekend op basis van het bedrag van de
werkelijke projectkosten ter ondersteuning van klimaatactie. Aangezien in het kader van het EFSI de
gemobiliseerde investeringen op basis van projectkosten worden geraamd, meet de indicator concrete
investeringen die naar verwachting in klimaatactieactiviteiten zullen worden gedaan, als percentage
van de verwachte totale investeringen.
Daarnaast kan de indicator voor het aantal projecten dat op het Europees investeringsprojectenportaal
(EIPP) is gepubliceerd, ook als een resultaatindicator worden beschouwd. Volgens de EFSIverordening is de EIPP-doelstelling “hoofdzakelijk bedoeld voor zichtbaarheid voor investeerders en
ter informatie”. De publicatie van een project op het portaal zorgt ervoor dat dat project wereldwijd
zichtbaar is voor potentiële investeerders.
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Figuur 2.11 — De Commissie is van mening dat alle prestatie-indicatoren
programmaverklaringen over het algemeen relevant zijn voor de programmadoelstellingen.
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Het vaststellen van streefcijfers aan het begin van de MFK-periode houdt het inherente risico in dat de
streefcijfers tijdens de looptijd van het programma gemakkelijker of moeilijker te bereiken worden.
Dit kan het gevolg zijn van factoren die onder de verantwoordelijkheid van de Commissie, de
lidstaten, andere partners en organisaties vallen, of van externe factoren.
De indicatoren op zich weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de verwezenlijking van de
programmadoelstellingen.
Het feit dat een indicator al dan niet op schema ligt om het streefcijfer te halen, betekent dus niet
noodzakelijkerwijs dat het programma zelf al dan niet op schema ligt om de doelstellingen te
verwezenlijken.
De gegevens van de indicatoren moeten altijd in combinatie met andere kwantitatieve en kwalitatieve
informatie worden geanalyseerd om de prestaties van het programma te beoordelen.
2.50 Het risiconiveau maakt deel uit van de additionaliteitscriteria en is van toepassing op het totale
portefeuilleniveau. Een indicator voor het “hogere risico” van EFSI-verrichtingen is, in
overeenstemming met de EFSI-verordening, al in de EIB-verslagen aan de Commissie beschikbaar
door het aandeel van de speciale activiteiten van de EIB aan te geven. [Zoals de Europese
Rekenkamer in de punten 2.57 en 2.58 heeft erkend, is het hogere risicoprofiel van projecten — onder
meer — in het EFSI-verslag 2019 van de EIB en de onafhankelijke evaluatie van de Commissie
gedocumenteerd.]
Het EFSI is vraaggestuurd en de penetratie van belangrijke gebieden wordt voortdurend gemonitord.
Het is echter niet mogelijk sectorale doelstellingen vast te stellen omdat dit niet strookt met de
vraaggestuurde aard van het EFSI.
2.52 Het doel van indicatoren is om de voortgang wat betreft de gestelde doelen te volgen. Het feit dat
een doelstelling is bereikt, betekent niet dat de indicator minder waarde heeft. Uit de snelle uitbreiding
in de hele EU blijkt dat het programma geografisch gezien doeltreffend wordt benut.
2.55 Het doel van de EFSI-multiplicatormethode is om de uit de verrichting gemobiliseerde
investeringen volledig te meten in plaats van deze uitsluitend aan het EFSI toe te rekenen.
De gemobiliseerde investeringen geven de beste raming op het tijdstip van goedkeuring weer van de
verwachte investeringen in de reële economie, waarbij de reële bedragen bij de voltooiing van het
project worden aangepast. De ex-ante gemobiliseerde investeringen zijn dus per definitie een raming
op het tijdstip van goedkeuring — geen over- of onderschatting.
Volgens de EFSI-methoden voor de berekening van het multiplicatoreffect moet iedere dubbeltelling
worden geschrapt zodra deze wordt geconstateerd, en mag bij de goedkeuring alleen rekening worden
gehouden met de gemobiliseerde incrementele investeringen. Wat betreft de gevallen die de Europese
Rekenkamer in de controle van het EFSI van 2019 heeft onderzocht, werd bevestigd dat de EIB, in
overeenstemming met de methodologie, voor de dubbeltelling heeft gecorrigeerd zodra de informatie
beschikbaar kwam.
2.59 De Europese Rekenkamer verwijst naar de striktere bevinding aan de hand van criteria die verder
gaan dan de bepalingen van de EFSI-verordening. Case studies in de evaluatie van de EIB van 2018
bevatten voorbeelden van unieke financiële inputs in vergelijking met wat op de markt beschikbaar
zou zijn en wat de EIB zonder het EFSI zou kunnen leveren: innovatieve producten zoals quasi-eigen
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vermogen, hybride leningen, risicodelingsregelingen en schuldinstrumenten met een zeer lange
looptijd.
2.69 Het risiconiveau maakt deel uit van de additionaliteitscriteria van het EFSI en geldt op het niveau
van de totale portefeuille, zoals toegelicht in het antwoord op punt 2.50. Een indicator voor het
“hogere risico” van EFSI-verrichtingen is al in de EIB-verslagen aan de Commissie beschikbaar door
het aandeel van de speciale activiteiten van de EIB aan te geven.
Het EFSI is vraaggestuurd en de penetratie van belangrijke gebieden blijft, hoewel voortdurend
gemonitord, grotendeels buiten de controle van de Commissie en de EIB. De voortgang en een reeks
specifieke initiatieven zijn echter gedocumenteerd.
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ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET VERSLAG VAN DE EUROPESE
REKENKAMER BETREFFENDE DE PRESTATIES VAN DE EU-BEGROTING —
STAND VAN ZAKEN EIND 2019
HOOFDSTUK 3 “ECONOMISCHE, SOCIALE EN TERRITORIALE COHESIE”
INLEIDING
De Commissie is ingenomen met de controle van de Europese Rekenkamer van de verslaglegging over
de prestaties van het EFRO en het Cohesiefonds. De focus van de programma’s 2014-2020 op
prestaties en interventielogica en het bredere gebruik van fondsspecifieke gemeenschappelijke
indicatoren in vergelijking met de programmeringsperiode 2007-2013 hebben geleid tot een robuustere
en coherentere verslaglegging over de investeringsacties en -outputs. Het uitgebreidere gebruik van
gemeenschappelijke EU-indicatoren voor 2014-2020 heeft de op EU-niveau beschikbare informatie
over prestaties aanzienlijk verbeterd. De jaarlijkse uitvoeringsverslagen van de programma’s zijn een
aanzienlijk verbeterde bron van informatie over prestaties. Hoewel de vooruitgang verschilt van lidstaat
tot lidstaat en tussen de operationele programma’s, tonen de prestatiegegevens die de situatie eind 2018
weergeven enkele belangrijke verwezenlijkingen:
• ondersteuning van meer dan 400 000 ondernemingen, meer dan het dubbele in vergelijking met het
niveau van eind 2017;
• meer dan 100 000 nieuwe banen gecreëerd in vergelijking met 40 000 tot 2017;
• meer dan 170 000 huishoudens met een verbeterd energieverbruik, een verdubbeling van het aantal in
de vier voorgaande jaren bereikte huishoudens;
• 27,5 miljoen mensen profiteren van verbeterde gezondheidsdiensten, 10 miljoen meer dan eind 2017.
Om rekening te houden met de prestaties van het EFRO en het Cohesiefonds moeten verschillende
specifieke elementen in aanmerking worden genomen. EFRO en het Cohesiefonds worden vastgelegd
voor de jaren 2014-2020, maar de kosten zijn subsidiabel tot eind 2023. Als zodanig hebben het EFRO
en het Cohesiefonds een uitvoeringsperiode van 10 jaar. Er is altijd een tijdspanne voor het
investeringsbeleid op lange termijn tussen programmering, selectie van concrete acties, uitvoering en
resultaten. De late goedkeuring van het wetgevingskader voor 2014-2020 door de medewetgevers heeft
de vertraging bij de uitvoering nog vergroot. In het verleden is gebleken dat het merendeel van de
tastbare resultaten pas in de tweede helft van de programmeringscyclus plaatsvindt. Dit volgt de
voortgang van de financiële uitvoering, die in de eerste jaren van de uitvoeringsperiode traag en daarna
aanzienlijk sneller verloopt. Dit wordt bevestigd in een aantal prestatie-indicatoren voor zowel het
EFRO als het Cohesiefonds, waar de indicatorwaarden voor 2018 een sterke stijging laten zien ten
opzichte van de cumulatieve verwezenlijkingen voor 2014-2017.
Bevindingen over de specifieke programma’s met betrekking tot de vorige programmeringsperioden,
kunnen wijzen op kwesties die in de periode 2014-2020 opnieuw moeten worden onderzocht. Ze
weerspiegelen niet noodzakelijk de prestaties van de huidige programmeringsperiode.
De overkoepelende strategische doelstelling van het cohesiebeleid is de territoriale, economische en
sociale verschillen binnen en tussen de lidstaten te verkleinen. De meer dan 300 nationale en regionale
operationele programma’s die uit het EFRO en het Cohesiefonds worden gefinancierd investeren in een
breed scala aan maatregelen die zijn afgestemd op de specifieke ontwikkelingsbehoeften van de regio’s.
De indicatoren die worden gebruikt om streefdoelen te bepalen en prestaties te rapporteren zijn
aangepast aan de specifieke acties die door de operationele programma’s worden gefinancierd. In haar
prestatieverslag op hoog niveau concentreert de Commissie zich op de gemeenschappelijke indicatoren

NL

NL

341
die door meerdere programma’s worden gebruikt, geaggregeerd op EU-niveau. De gemeenschappelijke
indicatoren bestrijken naar schatting 50-60 % van de gefinancierde acties. De programmaspecifieke
indicatoren, die even relevant zijn voor de beoordeling van de prestaties van het Fonds op nationaal en
regionaal niveau, worden niet gebruikt in de verslagen op hoog niveau van de Commissie, maar dienen
om de prestaties van specifieke programma’s te monitoren in overeenstemming met specifieke
regionale behoeften. De beoordeling van de prestaties door de Commissie houdt rekening met alle
indicatorresultaten die door de operationele programma’s worden gerapporteerd.
Volgens de Commissie wijzen de beschikbare monitoringgegevens erop dat, naast de belangrijke
tastbare resultaten tot dusver, de voortgang van de uitvoering van de fondsen goede vooruitzichten
biedt om de gestelde doelen te bereiken. De voorlopige bevindingen over de effecten van de in het
kader van de programma’s 2014-2020 gefinancierde interventies, die zijn gebaseerd op de meest
betrouwbare evaluaties van de lidstaten 1, wijzen op positieve resultaten en bevatten aanbevelingen om
de interventies te ontwikkelen teneinde de voordelen ervan te consolideren en uit te breiden.
HET EFRO EN HET COHESIEFONDS
3.13 Evaluatie- en auditwerkzaamheden met betrekking tot voorgaande programmeringsperioden
hebben invloed op de geanalyseerde specifieke programma’s. Ze beïnvloeden niet noodzakelijk de
prestaties van de huidige programmeringsperiode.
De mate waarin het effect van beleidsmaatregelen kan worden beoordeeld hangt af van het tijdstip en
de aard van de evaluaties, die zijn vastgelegd in de rechtsgrondslag, en vaak van de beschikbaarheid en
kwaliteit van de gegevens die de lidstaten en andere partners of organisaties verstrekken. Bij de
beoordeling van het effect van de programma’s wordt altijd rekening gehouden met de tijd die nodig is
voor de concretisering van de effecten. De beoordelingen vroeger maken zou aanzienlijke beperkingen
met zich meebrengen wat betreft resultaten en/of effecten die nog niet concreet zijn.
De Commissie is van mening dat de timing van de evaluaties evenwichtig is om het effect van de
financiering in het kader van het cohesiebeleid naar behoren te kunnen beoordelen. Tussentijdse
evaluaties, zoals voorzien in het voorstel van de Commissie voor de GB-verordening voor de periode
na 2020, leveren niet alleen input in het tweede deel van de programmeringsperiode, maar ook de basis
voor de effectbeoordeling van de wetgevingsvoorstellen voor de volgende programmeringsperiode.
3.14. De ex-postevaluatie 2007-2013 werd beperkt door de zwakke vaststelling van de doelstellingen,
de monitoringgegevens en de beperkte nationale effectbeoordelingen. Deze elementen werden versterkt
voor de periode 2014-2020 met duidelijkere en gerichtere doelstellingen in de programma’s, versterkte
interventielogica, ruimer gebruik van gemeenschappelijke indicatoren en de verplichte
effectbeoordeling van elke prioritaire as gedurende de programmeringsperiode.
Cohesiebeleid draagt slechts bij tot de verwezenlijking van sectorale beleidsterreinen voor zover het in
overeenstemming is met zijn eigen doelstellingen. Toch omvatte de ex-postevaluatie 2007-2013 onder
meer thematische werkpakketten die de bijdrage van het cohesiebeleid aan de betrokken sectoren onder
de loep nam. Er werd ook gekeken naar het verband tussen maatregelen in het kader van het
cohesiebeleid en Europa 2020.
3.15 Het voorstel voor een GB-verordening voor de periode 2021-2027 voorziet in een tussentijdse
1

NL

Werkdocument van de diensten van de Commissie SWD(2019) 445 final “Synthesis of the
findings of the evaluations of European Structural and Investment Funds Programmes” van
17.12.2019.

NL

342
evaluatie door de Commissie van elk fonds tegen eind 2024.
3.16 Zie het antwoord van de Commissie op paragraaf 3.13.
1) De Commissie waardeert dat de Rekenkamer erkent dat deze factoren (percentage van de financiële
uitvoering, tijdige niet-lineaire progressie richting indicatordoelstellingen) relevant zijn voor de
beoordeling van de prestaties. Het brengt de Commissie ertoe de resultaten, met name de paragrafen
over de beoordelingen van indicatoren (3.20, 3.26, 3.34, 3.42 en 3.54 van dit verslag), op een
positievere manier te bekijken, namelijk rekening houdend met het tempo van de financiële vooruitgang
van de operationele programma’s.
3.19 Zie het antwoord van de Commissie op paragraaf 3.16 1).
3.20 De Commissie is van mening dat de meeste indicatoren op schema liggen om hun streefdoelen te
halen. Uit de beschikbare monitoringgegevens blijkt dat de resultaten van de indicatoren het niveau van
de uitgaven van de medegefinancierde concrete acties op de voet volgen. Bovendien blijkt uit de
indicatorwaarden van de geselecteerde concrete acties dat veel programma’s op schema liggen om hun
streefdoelen te halen, aangezien de nodige projectenpijplijn bestaat om de overeengekomen resultaten
te behalen in de resterende vijf jaar van uitvoering (d.w.z. tot 2023).
Figuur 3.4:
De Commissie is van mening dat alle prestatie-indicatoren in de programmaverklaringen over het
algemeen relevant zijn voor de doelstellingen van het programma.
Het vaststellen van streefdoelen aan het begin van de MFK-periode houdt het inherente risico in dat de
doelstellingen tijdens de looptijd van het programma gemakkelijker of moeilijker te bereiken worden.
Dat kan te wijten zijn aan externe factoren of aan factoren die onder de verantwoordelijkheid van de
Commissie, de lidstaten, andere partners en organisaties vallen.
Indicatoren op zich weerspiegelen
programmadoelstellingen.

niet

noodzakelijk

de

verwezenlijking

van
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Het feit dat een indicator al dan niet op schema ligt om zijn streefdoel te bereiken, betekent dus niet
noodzakelijk dat het programma zelf al dan niet op schema ligt om zijn doelstellingen te
verwezenlijken.
3.21 De bron van de indicatorgegevens in verband met de specifieke doelstellingen zijn de operationele
programma’s. Deze indicatorstreefdoelen kunnen als integraal onderdeel van de operationele
programma’s na goedkeuring door de Commissie overeenkomstig artikel 30 van de GB-verordening
worden gewijzigd. De belangrijkste redenen voor het wijzigen van de indicatorstreefdoelen zijn 1)
veranderingen in de financiële toewijzing 2) veranderingen in de sociaal-economische omstandigheden
en 3) het gebruik van verkeerde veronderstellingen bij de oorspronkelijke vaststelling van de
streefdoelen.
3.22 De prognoses zijn gebaseerd op goedgekeurde projecten. Aangezien de verwezenlijking van de
outputstreefdoelen niet lineair is in de tijd, is de informatie over goedgekeurde projecten een
belangrijke bron van informatie over de betrouwbaarheid van de streefwaarden en de waarschijnlijkheid
dat de streefwaarden worden gehaald.
3.26 Uit de beschikbare monitoringgegevens blijkt dat de uitvoeringspercentages voor 2018 nauw
verband houden met het financiële uitvoeringspercentage eind 2018 (19 % voor zowel het EFRO als het
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Cohesiefonds) in het geval van drie indicatoren. Daarenboven tonen de verwachte outputs van
geselecteerde projecten geruststellende waarden voor het bereiken van de streefdoelen.
3.28 De Commissie is van oordeel dat de COVID-19-pandemie de verwezenlijking van de
oorspronkelijke doelstellingen van de operationele programma’s in gevaar brengt. Om het
cohesiebeleid in staat te stellen te reageren op de onmiddellijke negatieve gevolgen van de crisis op de
gezondheidssector en de economie (crisisrespons), hebben de programma’s de mogelijkheid om hun
doelstellingen aan te passen en te heroriënteren. De doelstellingen die in termen van
indicatorstreefdoelen zijn vastgesteld hangen sterk af van het steunbedrag dat aan de desbetreffende
concrete acties is toegewezen. In geval van financiële herschikkingen als gevolg van de COVID-19uitbraak en gefaciliteerd door het CRII (+) (Verordening (EU) 2020/558) worden de
indicatorstreefdoelen dienovereenkomstig aangepast.
3.29 De Commissie is van mening dat kosteneffectiviteit het best kan worden aangepakt door
evaluaties, omdat naast het vergelijken van de inputs en outputs ook rekening moet worden gehouden
met de verschillende soorten acties, de verschillende doelgroepen en de specifieke
ontwikkelingsbehoeften van de betrokken regio’s.
3.31 Cohesiebeleid draagt slechts bij tot de verwezenlijking van sectorale beleidsterreinen voor zover
het in overeenstemming is met zijn eigen doelstellingen. De uitdagingen die op deze beleidsterreinen
nog moeten worden aangepakt zijn niet uitsluitend toe te schrijven aan de prestaties van het EFRO/CF.
Met betrekking tot de energie-efficiëntiestreefcijfers voor 2020 heeft de Commissie in haar mededeling
COM(2019) 285 final opgemerkt dat de EU-doelstellingen voor 2020 in gevaar komen als gevolg van
het toegenomen energieverbruik van de laatste jaren. De Commissie heeft alle lidstaten waarvan de
bijdragen als ontoereikend werden beoordeeld aangeraden deze te evalueren en te overwegen het
ambitieniveau te verhogen.
Met betrekking tot de streefcijfers voor hernieuwbare energie voor 2020 merkt de Commissie op dat in
2017 de helft van de lidstaten hun streefcijfers voor 2020 al had bereikt of bijna had bereikt. Voor de
andere lidstaten zijn verdere inspanningen nodig om de nationale streefcijfers te halen. De Commissie
houdt toezicht op de vooruitgang die met de ontwikkeling van hernieuwbare energie is geboekt en staat
in nauw contact met de lidstaten. Er worden op dit gebied nog steeds inspanningen geleverd.
3.32Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen vandaag en de EU heeft de ambitie om deze
aan te pakken. In de Staat van de Unie heeft de voorzitter van de Commissie strengere CO2emissiedoelstellingen voor 2030 aangekondigd, waarbij de doelstelling is verschoven van een daling
van 40 % ten opzichte van het niveau van 1990 naar een daling van ten minste 55 %. Om dit mogelijk
te maken, zal de Commissie tegen de volgende zomer alle klimaat- en energiegerelateerde wetgeving
van de EU herzien.
3.34 Uit de beschikbare monitoringgegevens blijkt dat de zes resterende indicatoren voor twee van de
uitvoeringspercentages voor 2018 in overeenstemming zijn met het financiële uitvoeringspercentage
eind 2018 (34 % voor zowel het EFRO als het Cohesiefonds). Voor twee andere indicatoren werd
aanzienlijke vooruitgang geboekt ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor vijf van de zes indicatoren
tonen de verwachte outputs van geselecteerde projecten geruststellende waarden voor het bereiken van
de streefdoelen.
3.36 Zie het antwoord van de Commissie op paragraaf 3.31.
3.37 Zie ook het antwoord van de Commissie op paragraaf 3.31.
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3.38 In dezelfde evaluatie werd ook geconcludeerd dat dergelijke projecten weliswaar in de eerste
plaats beantwoorden aan milieubehoeften, maar bredere voordelen opleveren en van invloed zijn op de
economische ontwikkeling en de levenskwaliteit, doordat zij een efficiënt en duurzaam beheer van
natuurlijke hulpbronnen mogelijk maken en basismilieudiensten verlenen aan gebieden waar voorheen
geen voorzieningen beschikbaar waren.
Kader 3.1 Voorbeelden van gebrekkige prestatiegerichtheid bij door de EU gecofinancierde
milieuprojecten of -programma’s
Met betrekking tot de overstromingsrisicobeheerplannen merkt de Commissie op dat het EFRO en het
CF in de periode 2014-2020 een beperkte bijdrage leveren aan de uitvoering ervan.
3.40 De bevinding uit 2018 is vandaag achterhaald.
De gemeente Sofia is bijvoorbeeld de begunstigde van twee maatregelen in het kader van het
operationele programma Milieu 2014-2020 die gericht zijn op luchtkwaliteitsproblemen in verband met
huishoudelijke verwarming.
3.43 In de periode 2014-2020 meten resultaatindicatoren in het kader van het operationele programma
van het EFRO en het Cohesiefonds de sociaal-economische effecten van de interventies, gemeten aan
de hand van statistische indicatoren, waaraan de gecofinancierde interventies en externe factoren
bijdragen. De Commissie is niet verplicht informatie op projectniveau te verzamelen, bijvoorbeeld
directe resultaten van concrete acties.
De vlaggenschipinfrastructuurprojecten op het gebied van vervoer (TFI) zijn grote
infrastructuurprojecten die meer dan tientallen jaren duren en die tot op heden nog niet zijn afgerond.
Voor de projecten onder direct beheer zal de Commissie tijdens de evaluatie achteraf van het
programma gebruikmaken van de meting van het effect en de resultaten. In de huidige fase, waarin de
projecten worden uitgevoerd, kunnen dergelijke indicatoren niet worden gebruikt voor het technische
toezicht op de projecten of voor de tijdige uitbetaling van medefinanciering door de EU.
3.47 De voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk is een hoge prioriteit voor de Unie, die de
lidstaten hierbij ondersteunt.
De Commissie merkt op dat dankzij de werkzaamheden van de lidstaten en de infrastructuurbeheerders,
samen met de steun van de Commissie, reeds aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij de voltooiing van
het TEN-T-kernnetwerk. De vaststelling van een gemeenschappelijke termijn (2030) voor alle lidstaten
heeft een impuls gegeven en de lidstaten er in veel gevallen toe aangespoord hun werkzaamheden in het
licht van die termijn te plannen.
Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 3.48-3.49
De Commissie is van mening dat het TEN-T-kader, de financiële steun en de politieke interventies van
de EU belangrijke drijvende krachten waren voor de verwezenlijking van de grensoverschrijdende
projecten die in het TFI-verslag aan bod kwamen. Deze complexe en uitdagende projecten vereisen een
voortdurende samenwerking tussen de lidstaten en een aanzienlijke betrokkenheid van de Europese
coördinatoren.
De Commissie erkent dat de lange ontwikkelings- en uitvoeringstermijnen een kenmerk zijn van grote
infrastructuurprojecten, met name grensoverschrijdende projecten. De Commissie benadrukt dat de
grensoverschrijdende projecten tegen 2030 gerealiseerd zullen zijn, een standpunt dat ook door de
betrokken lidstaten wordt gedeeld. Er zijn extra inspanningen nodig. De Commissie zal nauw met de
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betrokken partijen blijven samenwerken. Zij is voornemens in 2021 een herziening van de TEN-Tverordening voor te stellen.
Financiering van het cohesiebeleid is gericht op de specifieke ontwikkelingsbehoeften van de betrokken
regio’s om zo goed mogelijk bij te dragen aan de doelstellingen van het cohesiebeleid. Volgens de
Commissie moet worden nagedacht over het juiste evenwicht tussen TEN-T-projecten en projecten die
gericht zijn op lokale en regionale behoeften.
Zie ook het antwoord van de Commissie op paragraaf 3.31.
3.51 De Commissie erkent de beschrijving van een verhoogd risico niet in verband met dergelijke
gecofinancierde investeringen die niet langer via een procedure voor grote projecten worden
goedgekeurd. Grote projecten maken geen deel uit van de lopende onderhandelingen over de
verordeningen inzake het cohesiebeleid 2021-2027. De programma-autoriteiten zullen er nog steeds
voor moeten zorgen dat alle selectiecriteria correct worden toegepast en dat met name de geselecteerde
concrete acties de beste verhouding bieden tussen het steunbedrag, de ondernomen activiteiten en de
verwezenlijking van de doelstellingen. In sommige gevallen kan het gaan om het uitvoeren van kostenbatenanalyses in overeenstemming met de internationale beste praktijken en specifieke nationale
voorschriften. De Commissie zal de lidstaten blijven aanmoedigen om de economische beoordeling van
projecten verder te verbeteren (en te vereenvoudigen), zodat de beste prijs-kwaliteitverhouding kan
worden gewaarborgd.
3.52 De Commissie is het niet eens met het standpunt van de ERK over duurzaamheid in de TFIcontrole. Het gaat om gemengde lijnen (passagiers en vracht). Daarenboven houdt deze beoordeling
onvoldoende rekening met het netwerkeffect van de TFI’s. De TFI’s zijn immers strategische
segmenten van langere corridors en het verkeer wordt ook op verdere plaatsen dan de fysieke locatie
van het project gegenereerd.
3.56 De bevindingen van deze evaluatie hebben betrekking op de vorige programmeringsperiode en
geven niet noodzakelijk de situatie in de huidige periode weer.
Momenteel is er geen evaluatie beschikbaar voor de huidige programmeringsperiode.
3.57 Zie het antwoord van de Commissie op paragraaf 3.13.
De Commissie is van mening dat de nieuwe elementen in de aanpak van de programmering in 20142020, zoals duidelijkere en gerichtere vaststelling van doelstellingen, ex-antevoorwaarden, koppelingen
met de economische governance van de EU en betere monitoring, zijn ingevoerd om de strategische
oriëntatie van de programma’s te verbeteren.

Conclusies
3.62 Gezien de onderliggende verwezenlijkingen op het gebied van financiële uitvoering is de
Commissie van mening dat de meeste indicatoren op schema liggen om hun streefdoelen te halen.
Bovendien blijkt uit de indicatorwaarden van de geselecteerde concrete acties dat veel programma’s op
schema liggen om hun streefdoelen te halen, aangezien de nodige projectenpijplijn bestaat om de
overeengekomen resultaten te behalen in de resterende vijf jaar van uitvoering.
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3.63 Cohesiebeleid draagt slechts bij tot de verwezenlijking van sectorale beleidsterreinen voor zover
het in overeenstemming is met zijn eigen doelstellingen. De uitdagingen die op deze beleidsterreinen
nog moeten worden aangepakt zijn niet uitsluitend toe te schrijven aan de prestaties van het EFRO/CF.
3.65 Uit de door de Commissie gerapporteerde indicatoren blijkt duidelijk de bijdrage van het EFRO en
het CF aan de algemene en specifieke doelstellingen. Het beoordelen van de bijdrage van
steunmaatregelen van het cohesiebeleid aan de algemene en specifieke doelstellingen en het
loskoppelen van externe factoren is een beoordelingstaak.
De resultaten (outputs) worden jaarlijks per operationeel programma door de lidstaten gerapporteerd,
terwijl de evaluatieresultaten (met name de resultaten die de effecten beoordelen) in de eerste helft van
de programmeringsperiode schaars zijn, om de eenvoudige reden dat er onvoldoende bewijsmateriaal
wordt verzameld dat een solide basis voor evaluatie zou vormen.
In de programmeringsperiode 2014-2020 zijn resultaatindicatoren een prominent onderdeel geworden
van de operationele programma’s. Het was een van de nieuwigheden ten opzichte van de periode 20072013. Zij leveren zeer nuttig materiaal voor evaluaties, met name op nationaal niveau.
Wat het opendataplatform betreft, kan de erkenning ervan onder meer blijken uit de eerste, in 2017
ontvangen, prijs voor goed bestuur van de Europese Ombudsman.
3.66 De Commissie houdt nauwlettend toezicht op de uitvoering van operationele programma’s en
verleent zo nodig bijstand aan de lidstaten. Uit de beschikbare monitoringgegevens blijkt dat het
projectselectiepercentage vergelijkbaar is met dat van de programmeringsperiode 2007-2013, wat erop
wijst dat de uitvoering ter plaatse even snel vordert als in de vorige programmeringsperiode.
De Commissie merkt op dat de uitvoering van de begroting sneller verloopt, zoals blijkt uit de
gewijzigde begroting 8/2020, die tegemoetkomt aan de extra betalingsbehoeften voor cohesie na de
goedkeuring van het investeringsinitiatief coronavirusrespons plus (CRII +).
De Commissie verbindt zich ertoe de prestaties en regelmatigheid tegen het einde van de
programmeringsperiode te evalueren en regelmatig controles uit te voeren met betrekking tot de
wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven.
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ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET VERSLAG VAN DE EUROPESE
REKENKAMER BETREFFENDE DE PRESTATIES VAN DE EU-BEGROTING — STAND
VAN ZAKEN EIND 2019
“HOOFDSTUK 4 — NATUURLIJKE HULPBRONNEN”
INLEIDING
Sinds het begin in 1962 is het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), het oudste
gemeenschappelijke beleid van de EU, voortdurend ontwikkeld om te voldoen aan expliciet in het
Verdrag vastgelegde doelstellingen met betrekking tot de productiviteit van de landbouw, de
levensstandaard van de landbouwgemeenschap, de stabiliteit van de markt en de beschikbaarheid en
de prijs van het aanbod.
De steun van het GLB draagt bij tot het antwoord van de landbouwsector van de EU op de vraag van
het publiek naar voedselzekerheid en -veiligheid en naar hoogwaardig en duurzaam voedsel in een
sterk geïntegreerde eengemaakte markt. Terwijl de druk op natuurlijke hulpbronnen wereldwijd
toeneemt, waarborgt het GLB voedselzekerheid voor een bevolking van ongeveer vijfhonderd miljoen
mensen en zorgt het ervoor dat 48 % van het grondgebied van de EU wordt beheerd volgens
gemeenschappelijke duurzaamheidsvoorschriften.
Het aandeel van het GLB in de totale EU-begroting is sinds de jaren 1980 gestaag gedaald, tot 37,6 %
in het meerjarig financieel kader (MFK) 2014-2020. Tegelijk is het beleid verschoven naar een open,
marktgerichte benadering waarbij de landbouwers in de EU op marktsignalen kunnen reageren en het
hoofd kunnen bieden aan de lage winsten en de kosten in verband met de hoge productienormen van
de EU.
De landbouwsector in de EU concurreert nu in de meeste sectoren tegen wereldmarktprijzen, bekleedt
een toppositie op het gebied van diversiteit, veiligheid en kwaliteit van levensmiddelen en is de
grootste exporteur van agrovoedingsmiddelen ter wereld. Dankzij de veranderingen in het GLB is de
productiviteit sinds 2005 met 10 % gestegen (zonder dat belangrijk landbouwareaal verloren is gegaan
door intensivering) en is het gebruik van meststoffen verminderd, terwijl de opbrengst is gestegen.
Bovendien is de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw sinds 1990 met 24 % gedaald, zij het niet
meer in de voorbije jaren. Tegelijk heeft het GLB in de hele EU bijgedragen tot het behoud van de
landbouwactiviteit, het voorkomen van landverlating en het verkleinen van de kloof tussen
landbouwinkomens en inkomens in andere sectoren. Het waarborgen van een overvloedige en
betaalbare voedselvoorziening heeft echter zijn prijs en de aanzienlijke gevolgen voor bodem, water,
lucht en met name biodiversiteit hebben ertoe geleid dat het GLB meer en meer aandacht besteedt aan
het beheer van natuurlijke hulpbronnen.
Om de talrijke uitdagingen in de landbouwsector aan te gaan, houdt het GLB rekening met het feit dat
economische en ecologische doelstellingen alleen kunnen worden bereikt als zij gezamenlijk worden
aangepakt. Het GLB houdt daarom rekening met de meerlagige verbanden tussen instrumenten en
doelstellingen. Om de prestaties van het GLB te beoordelen en de efficiëntie ervan te verbeteren, heeft
de Commissie een gemeenschappelijk monitoring- en evaluatiekader (GMEK) voor de periode 20142020 ingesteld. Ter ondersteuning van haar beoordeling van de prestaties van het GLB monitort de
Commissie bovendien de ontwikkelingen op het vlak van de landbouwmarkten, de
plattelandsontwikkeling en het gebruik van GLB-middelen aan de hand van indicatoren voor context,
output, resultaten en impact. Bovendien is evalueren een instrument om het effect van
beleidsmaatregelen te beoordelen. Het levert bewijsmateriaal voor de besluitvorming en verbetert de
doeltreffendheid, relevantie en efficiëntie van de maatregelen.
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In het voorstel van de Commissie uit 2018 voor het toekomstige GLB zijn klimaat- en
milieumaatregelen de belangrijkste prioriteiten. De Europese Green Deal legt de lat op dat vlak ook
hoger en betekent een verdere verschuiving naar een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk
voedselsysteem, in de context van een sterkere nadruk op samenhang en synergie tussen de
beleidsmaatregelen van de EU.
De Commissie heeft een verdere versterking van het monitoring- en evaluatiesysteem voor het
toekomstige GLB voorgesteld, met als doel een evenwicht te vinden tussen de voordelen van
monitoring en evaluatie en de daarmee gepaard gaande kosten en administratieve lasten.

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)
4.14 De mate waarin het effect van beleidsmaatregelen kan worden beoordeeld, hangt af van het
tijdstip en de aard van de evaluaties die in de rechtsgrondslag zijn beschreven, en vaak van de
beschikbaarheid en de kwaliteit van de gegevens die zijn verstrekt door de lidstaten en andere partners
of organisaties. Vroeger evalueren zou aanzienlijke beperkingen met zich meebrengen in termen van
resultaten en/of effecten die nog niet zijn uitgekomen.
De Commissie is van mening dat de timing van de evaluaties gepast evenwichtig is, zodat de impact
van de financiering voor plattelandsontwikkeling naar behoren kan worden beoordeeld. Een
tussentijdse evaluatie, zoals voorzien in het voorstel van de Commissie voor het GLB na 2020, zal
niet alleen input leveren in het tweede deel van de programmeringsperiode, maar ook voor de
effectbeoordeling van het wetgevingsvoorstel voor de volgende programmeringsperiode.
Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 4.16 – 4.21
Als de Commissie hervormingen van het GLB voorstelt, kan zij aan de hand van de begeleidende
effectbeoordeling gebieden vaststellen waarop maatregelen moeten worden genomen, die tot uiting
laten komen in duidelijke beleidsdoelstellingen en een “interventielogica” 1 ontwikkelen voor het
brede scala aan GLB-interventies.
Om de talrijke uitdagingen in de landbouwsector aan te gaan, moet elk beleid rekening houden met
het feit dat economische en ecologische doelstellingen alleen kunnen worden bereikt als zij
gezamenlijk worden aangepakt. Dat betekent dat een succesvol landbouwbeleid het meerlagige
verband tussen instrumenten en doelstellingen moet weerspiegelen in plaats van een vereenvoudigde
interventielogica toe te passen. Daarom ontwikkelen beleidsevaluatoren een gedetailleerde
interventielogica en analyseren zij de doeltreffendheid van het GLB bij de verwezenlijking van zijn
doelstellingen.
Wat de periode 2014-2020 betreft, heeft de Commissie een gemeenschappelijk monitoring- en
evaluatiekader (GMEK) ingesteld om de prestaties van het GLB te beoordelen en de efficiëntie ervan
te verbeteren. De resultaten van monitoring en evaluatie:
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helpen bij het vaststellen van beleids- en programmadoelstellingen en worden gebruikt om te
meten hoe die doelstellingen op lange termijn worden bereikt;

Voor het GLB 2014-2020, zie: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farmingfisheries/key_policies/documents/technical-handbook-monitoring-evaluation-framework_june17_en.pdf
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dragen bij tot de verantwoordingsplicht bij overheidsuitgaven, en spelen zo een belangrijke rol in
het beantwoorden van de vragen en bezorgdheden van het publiek over het gebruik van
belastinggeld; en



bieden een degelijke analytische basis voor toekomstige beleidsontwikkeling.

Ter ondersteuning van haar beoordeling van de prestaties van het GLB monitort de Commissie de
ontwikkelingen op het vlak van de landbouwmarkten, de plattelandsontwikkeling en het gebruik van
GLB-middelen aan de hand van indicatoren voor context, output, resultaten en impact.
Bovendien is het GMEK een instrument om het effect van beleidsmaatregelen te beoordelen. Het
levert bewijsmateriaal voor de besluitvorming en verbetert de doeltreffendheid, relevantie en
efficiëntie van de maatregelen. Het draagt ook bij tot een betere transparantie, kennis en
verantwoordingsplicht.
Voor de programmaverklaring werden streefdoelen vastgesteld voor de resultaatindicatoren voor
zowel het ELGF als het Elfpo. Sommige streefdoelen zijn gekwantificeerd en andere (als het
relevanter is om de gewenste “koers” aan te geven) stellen een tendens vast. Gezien bijvoorbeeld de
invloed van externe factoren zoals droogte en ziekte op het inkomen van landbouwers, is het doel van
het GLB bij te dragen tot een stijging van de landbouwinkomens.
Hoewel de prestaties van het beleid jaarlijks en relatief betrouwbaar kunnen worden waargenomen op
het niveau van de output, wordt de sterke invloed van externe factoren (zoals klimatologische
gebeurtenissen of gezondheidscrises) belangrijker als men de resultaten en met name de gevolgen
probeert te meten. Als een GLB-maatregel doeltreffend is gebleken om de doelstelling ervan te
verwezenlijken, zal de jaarlijkse vooruitgang bij de uitvoering ervan niettemin een goede indicatie
geven of het GLB al dan niet op schema ligt. Bovendien kunnen de maatstaven van de verschillende
indicatoren niet afzonderlijk worden bekeken, maar moeten zij in hun context worden geïnterpreteerd.
Uiteindelijk zullen evaluaties voor zover mogelijk feiten en bevindingen over de prestaties van het
GLB opleveren.
In het licht van het bovenstaande is de Commissie van mening dat zij kan aantonen dat het GLB aan
de doelstellingen voldoet en is zij van oordeel dat de nadruk leggen op de outputs van de uitgaven
geen te optimistisch beeld van de prestaties geeft. Wat de door de ERK aangehaalde voorbeelden
betreft, moet worden opgemerkt dat de rapportage van de Commissie feitelijk is en een overzicht
geeft van de recentst beschikbare statistische informatie en van de toepassing door landbouwers van
de maatregelen per GLB-doelstelling op gebieden waar de specifieke acties, gemeten aan de hand van
de outputindicatoren, doeltreffend zijn gebleken om een bepaalde doelstelling te bereiken.
Bijvoorbeeld op het vlak van klimaatmaatregelen (tekstvak 4.1, eerste streepje) toetst de Commissie,
alvorens de plattelandsontwikkelingprogramma’s (POP’s) goed te keuren, de bijdrage van de
beheersverbintenissen aan de streefdoelen, bv. reductie van broeikasgasemissies op lange termijn. De
uitvoering van dergelijke verbintenissen zal bijdragen tot het behalen van die streefdoelen. Hoe hoger
het streefdoel, hoe groter de potentiële bijdrage. Sommige lidstaten hebben al geprobeerd de omvang
van de bijdragen te ramen; evaluaties achteraf zullen een completer beeld geven.
Wat breedband in plattelandsgebieden betreft (tekstvak 4.1, tweede streepje), bestaat er een zeer
rechtstreeks verband tussen de gefinancierde acties en de te realiseren impact. Dat is bijvoorbeeld het
geval in Zweden en Litouwen. In Litouwen steeg de toegang tot breedbandnetwerken van de volgende
generatie in plattelandsgebieden van 15,6 % tot 28,7 % tussen 2015 en 2019; in Zweden steeg die van
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13,9 % tot 40,9 %. Er zijn verschillende voorbeelden van breedbandprojecten die zijn gerealiseerd
met bijdragen uit het Elfpo 2.
Er moet worden opgemerkt dat het uitvoeringspercentage niet noodzakelijkerwijs een afspiegeling is
van de voortgang van de maatregelen. Aangezien in veel gevallen de uitgaven pas na de voltooiing
van het project worden gedeclareerd, geven de cijfers aan dat de maatregel niet wordt uitgevoerd,
terwijl dat wel degelijk het geval is.
Figuur 4.3 De Commissie is van mening dat alle prestatie-indicatoren in de programmaverklaringen
in het algemeen relevant zijn voor de programmadoelstellingen.
Het vaststellen van streefdoelen aan het begin van de MFK-periode houdt het inherente risico in dat
de streefdoelen tijdens de looptijd van het programma gemakkelijker of moeilijker te bereiken
worden. Dat kan te wijten zijn aan factoren die onder de verantwoordelijkheid vallen van de
Commissie, de lidstaten, andere partners en organisaties, of aan externe factoren.
Indicatoren geven op zich niet noodzakelijkerwijs aan dat programmadoelstellingen worden bereikt.
Het feit dat een indicator al dan niet “op schema” ligt om zijn streefdoel te bereiken, betekent dus niet
noodzakelijkerwijs dat het programma zelf al dan niet “op schema” ligt om zijn doelstellingen te
bereiken.
De indicatorgegevens moeten altijd worden geanalyseerd in combinatie met andere kwantitatieve en
kwalitatieve gegevens om de prestaties van het programma te beoordelen.
Tekstvak 4.1 - Voorbeelden van al te optimistische verslaglegging over de prestaties in de
jaarlijkse beheers- en prestatieverslagen — Zie het antwoord van de Commissie op de paragrafen
4.16 – 4.21.
4.21 In een follow-upaudit erkende de dienst Interne Audit van de Commissie de uitgebreide
werkzaamheden van DG AGRI bij de opstelling van het GLB 2021-2027 en de positieve
overloopeffecten op de huidige monitoring van en de verslaglegging over het GLB 2014-2020.
Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 4.23 – 4.24
De prestaties van het GLB kunnen relatief betrouwbaar worden waargenomen op het niveau van
outputindicatoren. De invloed van externe factoren wordt belangrijker als men probeert om de
resultaten en met name de effecten in de praktijk te meten. Dat betekent dat de streefdoelen die zijn
vastgesteld voor de indicatoren in het kader van de doelstelling “rendabele voedselproductie”, niet
afzonderlijk kunnen worden bekeken maar in een context moeten worden geïnterpreteerd. Gezien de
specifieke kenmerken van de landbouwsector geven de streefdoelen in het jaarlijkse
activiteitenverslag en de programmaverklaring bijgevolg de gewenste “koers” aan, aangezien de
uiteindelijke waarden zullen afhangen van diverse andere factoren. De indicatoren hebben
uitgangswaarden en kwalitatieve streefdoelen aan de hand waarvan de Commissie de vooruitgang kan
beoordelen.
Het is bewezen dat het GLB bijdraagt tot het waarborgen van een leefbaar landbouwinkomen. Zo
blijkt uit de studie ter ondersteuning van de evaluatie van de impact van het GLB op een rendabele
voedselproductie, dat GLB-maatregelen op dat gebied een belangrijke rol spelen in de ondersteuning
2
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van het landbouwinkomen, ook al wordt dat voornamelijk bepaald door andere factoren, zoals input
van arbeid en marktontwikkelingen. Bovendien dragen rechtstreekse betalingen bij tot de stabiliteit
van het landbouwinkomen, evenals marktmaatregelen die de volatiliteit van de binnenlandse prijzen
helpen beperken; uit de studie blijkt dat de GLB-maatregelen de prijzen in de EU stabieler houden
dan de wereldmarktprijzen. De Wereldbank 3 heeft vastgesteld dat tweedepijlerbetalingen
(plattelandsontwikkeling enz.) bijdragen tot de groei van de landbouwproductiviteit. Bovendien blijkt
uit de effectbeoordeling bij het wetgevingsvoorstel voor het GLB na 2020 dat de afschaffing van het
GLB zou leiden tot een gemiddelde daling van het landbouwinkomen in de EU met 18 %, waardoor
de economische levensvatbaarheid van de landbouw en de aantrekkelijkheid van plattelandsgebieden
in gevaar zouden komen; daaruit blijkt het belang van het GLB en de maatregelen ter ondersteuning
van het inkomen.
Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 4.25 – 4.32
Krachtens het Verdrag is het een belangrijke doelstelling van het GLB om het inkomen van
landbouwers te ondersteunen. Dat doet het GLB door landbouwactiviteit te ondersteunen. Het is
derhalve redelijk om het inkomen te monitoren dat door dergelijke activiteit wordt gegenereerd.
Gegevens over het totale inkomen van landbouwhuishoudens op EU-niveau zijn interessant, maar aan
de hand daarvan kan niet worden bepaald of er behoefte is aan steun die specifiek op
landbouwactiviteit is gericht. Het “beschikbare inkomen van landbouwhuishoudens” en
“landbouwinkomen” zijn verschillende begrippen.
Rechtstreekse betalingen zijn bedoeld om een leefbaar landbouwinkomen te ondersteunen en dragen
de facto aanzienlijk bij tot het stabiliseren van de landbouwinkomens. Het huidige rechtskader
voorziet in verschillende beleidsinstrumenten voor een nauwkeuriger aanpak; zo neemt de gemiddelde
rechtstreekse betaling per hectare af naarmate het landbouwbedrijf groter is, terwijl het gemiddelde
inkomen per werknemer stijgt.
Tegelijk lijken de rechtstreekse betalingen geconcentreerd te zijn, omdat 20 % van de begunstigden
80 % van de steun ontvangt. Er moet echter op gewezen worden dat professionele familiebedrijven
die tussen 5 en 250 hectare beheren, 71,5 % van de totale rechtstreekse betalingen ontvangen.
Bovendien is de verhouding een exacte afspiegeling van de concentratie van land. Ten slotte is de
verhouding als zodanig geen probleem; wat telt is een verdere verbetering van de verdeling van de
rechtstreekse betalingen in termen van billijkheid, doeltreffendheid en efficiëntie. Dat is precies wat
het voorstel van de Commissie voor het GLB na 2020 beoogt met een aantal nieuwe instrumenten om
een eerlijkere en doeltreffendere verdeling van de rechtstreekse betalingen te waarborgen.
4.26 De Commissie is van mening dat, gezien de sterke groei van de arbeidsproductiviteit in de
landbouw, de stabiliteit van de verhouding niet in strijd is met de beleidsdoelstelling om het
individuele inkomen te verhogen van mensen die in de landbouw werkzaam zijn.
4.27 Het ondernemersinkomen per gezinsarbeidseenheid wordt alleen verstrekt op het niveau van de
landbouwsector en kan niet worden uitgesplitst naar leeftijd.
Voor het beschikbare inkomen van landbouwhuishoudens, zie ons antwoord op de paragrafen 4.25 –
4.32.

3
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4.32 Volgens de door de Commissie voorgestelde “echte landbouwer”-clausule moeten de lidstaten
personen die een landbouwactiviteit uitoefenen maar niet afhankelijk zijn van landbouw om in hun
levensonderhoud te voorzien (omdat die activiteit maar een klein deel van hun totale economische
activiteit uitmaakt), uitsluiten van rechtstreekse betalingen.
Tabel 4.1 - De Commissie is van mening dat de beoordelaars de doeltreffendheid van de maatregelen
voor mageremelkpoeder (MMP) niet hebben getoetst aan de beschikbare alternatieven in het licht van
het juridisch kader.
De Commissie is van mening dat de steun voor particuliere opslag de marktdeelnemers heeft
ondersteund in een periode waarin zij alternatieve afzetmogelijkheden zochten. De aankoop van grote
hoeveelheden in het kader van de openbare interventie heeft ertoe bijgedragen dat prijsdalingen
werden afgestopt, ook al woog dat op het marktevenwicht voor MMP en herstelden de prijzen zich
mede daardoor trager. De voorraden werden in 2018/2019 in een relatief korte periode weer op de
markt gebracht, toen de marktomstandigheden dat toelieten.
4.34 De Commissie herhaalt de opmerking die zij maakte als antwoord op de inkomensstabilisering
voor landbouwers (speciaal verslag nr. 23/2019 van de ERK), namelijk dat er voor het producttype in
kwestie geen geschikte alternatieven voor de Russische markt bestonden. De Russische markt was
goed voor twee miljoen ton groenten en fruit, waaronder 700 000 ton “Idared”-appelen uit Polen,
waar elders geen vraag naar was. Onder die omstandigheden moest de aanpassing aan nieuwe markten
noodzakelijkerwijs geleidelijk gebeuren, zodat de EU-steun in die periode geleidelijk werd
verminderd.
De diensten van de Commissie werken momenteel aan een wetswijziging om het risico van
overcompensatie aan te pakken.
4.35 Het aandeel van de landbouwbedrijven dat deelneemt aan de verschillende Elfpo-regelingen voor
risicobeheer is enigszins kleiner dan verwacht. De Commissie constateert echter enige verschillen
tussen de aangeboden instrumenten en de groeiende belangstelling van de lidstaten voor het
ontwerpen van geschikte instrumenten in hun POP’s, met name gezien de talrijke en toenemende
uitdagingen waarmee landbouwers tegenwoordig worden geconfronteerd. De Commissie is
vastbesloten de situatie in het kader van het volgende GLB te verbeteren; daarom heeft zij voorgesteld
om voor de lidstaten risicobeheersinstrumenten verplicht te stellen en om de aantrekkelijkheid en
veelzijdigheid ervan verder te verbeteren, in combinatie met andere GLB-instrumenten, zodat de
sector veerkrachtiger wordt.
4.36 Het verbeteren van de levensvatbaarheid van landbouwbedrijven vergt tijd en de
doeltreffendheid van de steun is niet meetbaar op jaarbasis. Aangezien de looptijd van veel projecten,
zoals investeringen, meer dan een jaar bedraagt en de resultaten pas worden gerapporteerd als de
projecten zijn afgerond, stijgen de desbetreffende streefdoelindicatoren gewoonlijk tegen het einde
van de programmeringsperiode. Uit de eerste evaluaties blijkt al dat de maatregelen voor
plattelandsontwikkeling een positief effect hebben op de GLB-indicatoren “inkomen uit de
landbouwbedrijfsuitoefening” en “landbouwfactorinkomen”. Daarnaast blijkt dat steun voor
plattelandsontwikkeling bijdraagt tot de versterking van het concurrentievermogen, door de
herstructurering en modernisering van de sector en door betere betrekkingen tussen
landbouwbedrijven en de markt 4.

4

NL

Evaluation Helpdesk report – Summary report synthesis of evaluation components of the enhanced AIRS
2019, Chapter 7, december 2019 en Evaluation support study of the impact of the CAP measures towards the
general objective “viable food production”.

NL

353
Bovendien heeft de Wereldbank 5 vastgesteld dat tweedepijlerbetalingen een belangrijke rol spelen in
het versterken van het concurrentievermogen door hun bijdrage aan de groei van de productiviteit in
de landbouw.
4.38 GLB-maatregelen ondersteunen praktijken die gunstig zijn voor de natuurlijke hulpbronnen en
het klimaat. De jaarlijkse monitoring van de toepassing ervan levert al waardevolle informatie op over
het vermogen van het GLB om op die gebieden resultaten te boeken. De werkelijke voordelen voor
het milieu kunnen alleen worden beoordeeld aan de hand van evaluaties en met een zekere vertraging.
Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 4.39 – 4.43
In het kader van het GLB zijn een aantal belangrijke instrumenten gericht op de bevordering van het
duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen in wisselwerking met andere GLB-instrumenten. Het
effect van afzonderlijke beleidsinstrumenten kan niet los worden gezien van de waargenomen
tendensen, die het resultaat zijn van verschillende factoren.


Normen voor goede landbouw- en milieucondities (GLMC’s) maken deel uit van de
randvoorwaarden en zijn een afspiegeling van basispraktijken die niet door GLB-financiering
worden ondersteund en deels als uitgangspunt dienen voor meer veeleisende ondersteunde
praktijken. De lidstaten hebben enige flexibiliteit om nationale GLMC-normen vast te stellen,
zodat zij rekening kunnen houden met nationale behoeften en omstandigheden, maar er is een
verplicht gemeenschappelijk EU-kader dat een gelijk speelveld ondersteunt.



“Vergroening” is de milieu- en klimaatcomponent van rechtstreekse betalingen, die de levering
van collectieve goederen door landbouwers beloont op basis van specifieke voorschriften. Hoe
groter het gebied waarop vergroeningsvoorschriften van toepassing zijn, hoe hoger de bijdrage tot
de milieu- en klimaatdoelstelling. Vergroening wijzigt niet noodzakelijkerwijs de werkwijze van
landbouwers als die al beantwoordt aan een toereikend ambitieniveau, maar als die werkwijze niet
het vereiste niveau haalt, verplichten vergroeningsvoorschriften landbouwers ertoe ze aan te
passen. In elk geval voorkomt vergroening dat verdere intensivering een op EU-niveau
vastgestelde drempel overschrijdt.



Agromilieuklimaatmaatregelen dragen bij tot het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen
en kunnen voortbouwen op een uitgebreide reeks toegepaste goede voorbeelden. In de periode
2014-2020 viel meer dan 17 % van de oppervlakte cultuurgrond in de EU onder
landbouwbeheerspraktijken die de biodiversiteit ten goede komen. Het gaat onder meer om
praktijken die worden ondersteund in het kader van agromilieuklimaatmaatregelen, voor
biologische landbouw en Natura 2000. Op basis van het Elfpo-kader bieden de programma’s van
de lidstaten een “menu” van agromilieuklimaatverbintenissen waaruit landbeheerders de
verbintenissen kunnen kiezen die het best bij hun specifieke omstandigheden passen, van
gemakkelijker te vervullen, algemenere verbintenissen tot zeer gerichte verbintenissen voor
beperkte gebieden. Bij al die verbintenissen gaat het om ecologisch ambitieuze
landbouwpraktijken die altijd verder gaan dan de randvoorwaarden, waardoor extra collectieve
milieugoederen worden geleverd. Die aanpak geldt ook voor de bosbouwsector, zij het in
beperktere mate; als gevolg van de aard van de sector maken potentiële begunstigden er tot nu toe
ook veel minder gebruik van.

Het voorstel van de Commissie voor het GLB na 2020 is ambitieus met betrekking tot de milieu- en
klimaatdoelstellingen van de EU. In de “groene architectuur” van het toekomstige GLB blijven alle
huidige vergroeningspraktijken behouden in het kader van versterkte conditionaliteitsregelingen.
5
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Tweedepijlerinstrumenten zoals agromilieuklimaatverbintenissen, niet-productieve investeringen en
uitwisseling van kennis en informatie zullen worden gehandhaafd en versterkt. Daarnaast zal het
nieuwe GLB beschikken over een nieuw instrument in de vorm van ecoregelingen voor de
financiering van praktijken die gunstig zijn voor het milieu en het klimaat. Ten slotte zal de klemtoon
op prestaties en strategische planning voor beide pijlers essentieel zijn voor sterke resultaten op het
vlak van milieu- en klimaatdoelstellingen.
Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 4.44 – 4.48
In de studie uit 2018 ter ondersteuning van de evaluatie van het effect van het GLB op de
klimaatverandering6 wordt geconcludeerd dat het GLB over doeltreffende instrumenten beschikt om
tegemoet te komen aan de klimaatbehoeften, maar dat het effect daarvan moeilijk meetbaar is omdat
het wordt beïnvloed door een combinatie van factoren.
Het “duurzame beheer van natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie” is een van de drie
kerndoelstellingen van het GLB. Klimaatvriendelijk landgebruik en landbeheer en de financiering van
klimaatvriendelijke investeringen worden gesteund met een mix van verplichte en vrijwillige GLBinstrumenten. Sinds 1990 is de uitstoot in de landbouw met 20 % verminderd, en het GLB heeft
daartoe bijgedragen. Het is echter waar dat de uitstoot al enkele jaren stabiel is gebleven, wat te wijten
kan zijn aan het feit dat:



de landbouw een sector is waar de beperking van niet-CO2-emissies een grote uitdaging vormt 7 en
waar het potentieel lager is dan in andere sectoren 8, door het biologische karakter van de uitstoot
en de vele functies van de sector (voedselzekerheid, banen, inkomen enz.); en
in het EU-beleid geen sectorspecifieke doelstellingen worden vastgesteld. Elke lidstaat moet op
basis van de kosteneffectiviteit en het mitigatiepotentieel van de acties bepalen hoe en in welke
sector(en) hij de uitstoot zal beperken. Omdat het potentieel om de uitstoot in de landbouw te
beperken lager is, kunnen de lidstaten besloten hebben om eerst andere sectoren aan te pakken.

De Commissie heeft onlangs een mededeling 9 aangenomen waarin zij voorstelt om tegen 2030 in de
hele EU broeikasgasemissies met ten minste 55 % te verminderen ten opzichte van 1990. Land- en
bosbouw zullen een cruciale rol spelen in het realiseren van een klimaatneutrale EU tegen 2050. De
landbouw maakt deel uit van de langetermijnstrategie van de EU voor 2050, die de basis vormt voor
de Green Deal. Landbouw is volledig geïntegreerd in de nationale energie- en klimaatplannen
(NECP’s), de langetermijnstrategieën van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
klimaatverandering (UNFCCC) en de strategische GLB-plannen. Als de EU tegen 2050
klimaatneutraal wil zijn, moet de sector zijn deel doen en bijdragen tot de hogere klimaatambitie voor
2030.
Overeenkomstig de mededeling 10 is de Commissie ook van plan een reeks herzieningen van de
belangrijkste wetgevingsinstrumenten te starten om het nieuwe streefdoel te bereiken. De strategische
GLB-plannen die door de lidstaten moeten worden opgesteld, vormen een belangrijke opportuniteit
6
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om meer middelen te bestemmen voor duurzame emissiereducties in de landbouw en tegelijk de
economische en ecologische duurzaamheid en veerkracht van de landbouw te verbeteren.
De Green Deal, de “van boer tot bord”-strategie en het klimaatdoelstellingsplan 2030 wijzen er
allemaal op dat het voordelig is om in deze sector maatregelen te nemen waarbij emissies aanzienlijk
worden verminderd en tegelijk de continuïteit van de voedselzekerheid in de EU wordt gewaarborgd.
Efficiënt meststoffengebruik, precisielandbouw, een gezondere veestapel en anaerobe gisting (voor
biogasproductie en met gebruik van organisch afval) zijn voorbeelden van bestaande technologieën
waarvan het potentieel in aanzienlijke mate onbenut blijft.
De Commissie zal aanbevelingen aan de lidstaten opstellen waarin wordt beklemtoond op welke
gebieden maatregelen moeten worden getroffen in het kader van de GLB-plannen, met bijzondere
nadruk op de streefdoelen van de Green Deal.
Figuur 4.9 — De cijfers geven duidelijk aan dat de landbouwemissies in de EU tussen 2010 en 2018
zonder significante stijging of daling rond vergelijkbare waarden schommelen, en geven dus geen
uitsluitsel.
De tendensen voor de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU-28 zullen waarschijnlijk
nauwkeuriger zijn dan afzonderlijke, absolute jaarlijkse ramingen, die niet onafhankelijk van elkaar
zijn. De Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) suggereert dat de
onzekerheid over de tendensen voor de totale uitstoot van broeikasgassen ongeveer 4-5 % bedraagt.
De gegevens over landbouwemissies voor 2018 zijn nu beschikbaar en laten een daling zien.
Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 4.49 – 4.51
Het Elfpo draagt bij tot een evenwichtige territoriale ontwikkeling, maar is niet bedoeld om op
zichzelf alle problemen in plattelandsgebieden in de EU op te lossen.
In het “Thinking CAP”-rapport 11 van de Wereldbank wordt benadrukt dat het GLB samenhangt met
het terugdringen van armoede en het scheppen van betere banen voor landbouwers in de hele EU. De
conclusie luidt dat “het GLB ver en breed reikt, en een krachtig instrument voor structurele
verandering kan zijn”. De kloof tussen landbouwinkomens en inkomens in andere sectoren wordt
kleiner en de landbouwinkomens in de EU groeien naar elkaar toe. Beide pijlers van het GLB dragen
daartoe bij. De volgende evaluatie van het effect van het GLB op “evenwichtige territoriale
ontwikkeling”, die in 2021 wordt bekendgemaakt, zal extra inzichten opleveren.
Het GMEK bevat een uitgebreide reeks indicatoren om de voortgang op het gebied van de algemene
doelstelling “evenwichtige territoriale ontwikkeling” te volgen, waaronder werkgelegenheids- en
werkloosheidspercentages
en
de
structuur
van
de
economie
(zie
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/cap-contextindicators-table_2019_en.pdf). Hetzelfde geldt voor het voorstel voor het toekomstige GLB (bijlage I
bij de voorgestelde verordening strategische GLB-plannen).
Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 4.52 – 4.54

11

NL

Wereldbank (2017), “Thinking Common Agricultural Policy supporting agricultural jobs and incomes in the
EU”. Regular economic report 4. Washington DC. Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling. De
Wereldbank. http://pubdocs.worldbank.org/en/369851513586667729/Thinking-CAP-World-Bank-Reporton-the-EU.pdf

NL

356
Het GLB draagt bij tot generatievernieuwing in de landbouw, met een positief domino-effect voor de
werkgelegenheid.
Doelstellingen zoals generatievernieuwing in de landbouw en het scheppen van werkgelegenheid in
plattelandsgebieden kunnen niet door één enkel steuninstrument worden verwezenlijkt, maar zijn het
resultaat van synergie tussen de verschillende nationale en Europese instrumenten en de specifieke
nationale of regionale context. Het GLB biedt een reeks instrumenten die in dat opzicht een bijdrage
leveren. Door de aard van de ondersteunde projecten (vooral in het geval van Leader) wordt pas na
een bepaalde tijd werkgelegenheid gecreëerd. Bovendien wordt een en ander vaak niet rechtstreeks
aan de Elfpo-steun toegerekend, ook al creëert die de omstandigheden waarin banen kunnen worden
aangeboden en de beoogde personen ze kunnen aannemen.
Uit een recente studie ter ondersteuning van de evaluatie 12 blijkt dat GLB-maatregelen voor jonge
landbouwers, met inbegrip van de steun uit het ELGF, een positief effect hebben op werkgelegenheid
en generatievernieuwing ten opzichte van het nulscenario. Ze maken een verschil voor de prestaties en
de veerkracht van landbouwbedrijven. Veeleer dan de opvolging in de landbouwbedrijven aan te
moedigen, is het echter waarschijnlijker dat zij de sociaal-economische duurzaamheid van
landbouwbedrijven verbeteren nadat jonge landbouwers die hebben overgenomen.
De sociaal-economische situatie in plattelandsgebieden en de toetredingsdrempels voor jonge
landbouwers, zoals grondprijzen en toegang tot kapitaal, zijn voor nieuwkomers sterk afschrikkende
factoren die het GLB alleen niet kan wegnemen.
Het wetgevingsvoorstel van de Commissie voor het GLB na 2020 voorziet in een nieuw steunkader
voor jonge landbouwers, met meer synergie tussen de steun van de eerste en tweede pijler om
samenhang tussen interventies, gerichte en aangepaste oplossingen en een optimale kosteneffectieve
uitvoering van alle beschikbare middelen te waarborgen op een manier die het best aansluit bij de
lokale omstandigheden en reële behoeften. Vanwege de invloed van nationale factoren op
generatievernieuwing zullen de lidstaten de wisselwerking tussen nationale instrumenten en EUinterventies moeten onderzoeken en consistentie moeten waarborgen.
Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 4.55 – 4.57
Het Elfpo biedt een breed scala aan steuninstrumenten voor investeringen in plattelandsgebieden, die
verschillende soorten investeringen en doelstellingen voor plattelandsontwikkeling omvatten. Het is
onmogelijk om met een beperkte reeks indicatoren alle projecten te bestrijken. Bovendien kan de
doeltreffendheid van de steun alleen worden beoordeeld aan de hand van evaluaties waarbij voor de
analyse aanvullende informatie wordt gebruikt. De Commissie heeft oplossingen voorgesteld voor een
aantal problemen in verband met het monitoring- en evaluatiesysteem voor de
programmeringsperiode 2014-2020, maar er moet altijd een evenwicht worden gevonden tussen de
voordelen van monitoring en evaluatie en de daarmee gepaard gaande kosten en administratieve
lasten. Zie voor breedbanddekking in plattelandsgebieden ook het antwoord op tekstvak 4.1.
4.58 In het kader van plattelandsontwikkeling worden de verwachte resultaten en overeenkomstige
streefdoelen vastgesteld op het niveau van de doelstellingen (aandachtsgebieden) en niet op het niveau
van individuele maatregelen. Zij worden gebruikt om operationele streefdoelen vast te stellen die
moeten worden bereikt door de uitvoering van een aantal relevante steunmaatregelen in de POP’s.
Gezien het grote aantal mogelijke maatregelen zouden op dat niveau vastgestelde resultaatindicatoren
niet werken. De lidstaten kunnen naast die gemeenschappelijke indicatoren echter
12
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programmaspecifieke indicatoren vaststellen om specifieke resultaten in het kader van hun POP’s te
monitoren.
CONCLUSIE
Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 4.59 – 4.60
De Commissie is van mening dat het jaarlijkse beheers- en prestatieverslag 2019 voldoende
gekwantificeerde informatie over de resultaten en het effect van het GLB bevat en een evenwichtig
verhaal over de beleidsresultaten presenteert door zich op zowel outputs als resultaten te concentreren.
De Commissie monitort voortdurend de ontwikkeling van de landbouwmarkt, plattelandsontwikkeling
en het gebruik van GLB-middelen aan de hand van context, outputs, resultaten en indicatoren om haar
beoordeling van de GLB-prestaties te ondersteunen. Daardoor wordt informatie gegenereerd die
steeds transparanter, gebruikersvriendelijker en actueler is geworden en die de basis vormt voor zowel
interne als externe analyses van de GLB-prestaties. Dat zou onmogelijk zijn geweest als de informatie
niet was gekwantificeerd.
Hoewel de prestaties van het beleid jaarlijks en relatief betrouwbaar kunnen worden waargenomen op
het niveau van de output, wordt de sterke invloed van externe factoren (zoals klimatologische
gebeurtenissen of gezondheidscrises) belangrijker als men de resultaten en met name de gevolgen
probeert te meten. Ondanks de daaruit voortvloeiende beperkingen zal de jaarlijkse voortgang bij de
uitvoering van een GLB-maatregel een goede indicatie geven of de maatregel al dan niet op schema
ligt om de doelstelling ervan te verwezenlijken, en zal dat bijdragen tot de evaluatie van de
doeltreffendheid ervan.
Om de talrijke uitdagingen in de landbouwsector aan te gaan, moet elk beleid rekening houden met
het feit dat economische en ecologische doelstellingen alleen kunnen worden bereikt als zij
gezamenlijk worden aangepakt. Het is belangrijk om indicatoren niet afzonderlijk te bekijken, maar in
een ruimere context en in het licht van mogelijke synergieën/trade-offs.
Dat betekent dat een doeltreffend landbouwbeleid in plaats van een vereenvoudigde interventielogica
toe te passen, rekening moet houden met meerlagige verbanden tussen instrumenten en doelstellingen,
teneinde zowel de spanningen als de kansen vast te leggen die door alle soorten moderne
landbouwpraktijken worden gecreëerd op het gebied van economische en ecologische efficiëntie. De
gedetailleerde interventielogica van het GLB komt tot uiting in de effectbeoordeling van de
Commissie van 2018 en is uitgewerkt in elk van de evaluaties, waarin de doeltreffendheid van het
beleid bij de verwezenlijking van de doelstellingen in detail wordt beoordeeld.
4.61 Zie antwoord van de Commissie op paragraaf 4.14, eerste alinea.
4.62 Gezien de invloed van externe factoren zoals droogte en ziekte op het inkomen van landbouwers,
heeft het GLB tot doel bij te dragen tot een stijging van het landbouwinkomen. Daarnaast blijkt dat de
steun voor plattelandsontwikkeling bijdraagt tot de versterking van het concurrentievermogen, door
de herstructurering en modernisering van de landbouwsector in de EU en door betere betrekkingen
tussen landbouwbedrijven en de markt 13.
4.63 Het huidige klimaatactiekader van de EU bevat geen sectorspecifieke streefdoelen, maar voorziet
in nationale emissiereductiedoelstellingen in sectoren die niet onder het emissiehandelssysteem
vallen, zoals landbouw, vervoer, afval en gebouwen. Elke lidstaat moet op basis van de
13
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kosteneffectiviteit en het mitigatiepotentieel van de acties beslissen hoe en in welke sector(en) hij de
uitstoot zal beperken. Aangezien de kosten voor de verdere verlaging van de uitstoot in de landbouw
vrij hoog zijn in vergelijking met andere sectoren, kunnen de lidstaten besloten hebben om eerst
andere sectoren aan te pakken. Door de hogere ambities van het nieuwe klimaatdoelstellingsplan voor
2030 moet het huidige kader echter opnieuw worden beoordeeld, wat medio 2021 zal leiden tot
voorstellen voor de betrokken sectoren.
4.64 Er is heel wat informatie over het GLB beschikbaar en onderzoekers hebben toegang tot
gedetailleerdere informatie over de (zeer talrijke) GMEK-indicatoren.

NL

NL

359
ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET VERSLAG VAN DE EUROPESE
REKENKAMER BETREFFENDE DE PRESTATIES VAN DE EU-BEGROTING –
STAND VAN ZAKEN EIND 2019
HOOFDSTUK 5 – VEILIGHEID EN BURGERSCHAP
INLEIDING
Het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) bevordert het efficiënte beheer van
migratiestromen en de uitvoering, versterking en ontwikkeling van een gemeenschappelijke EUaanpak van asiel en migratie. Het fonds ondersteunt acties op het gebied van asiel, met inbegrip van
hervestiging en herplaatsing, legale migratie en integratie van onderdanen van derde landen, en
terugkeeroperaties.
Tijdens het huidige MFK heeft de Commissie de AMIF-steun toegespitst op doeltreffende reacties op
de vluchtelingencrisis en aldus de uitvoering van de migratieagenda gewaarborgd. Het flexibele
responsmechanisme voor noodsituaties (“noodhulp”), dat door de Commissie direct wordt beheerd,
wordt beschouwd als een bijzonder doeltreffend instrument om tegemoet te komen aan onvoorziene
behoeften.
In dit verband was het een belangrijke prioriteit het AMIF beter op de
beleidsdoelstellingen en specifieke operationele behoeften af te stemmen zodat de oplossingen die
voor de vluchtelingencrisis worden voorgesteld, doeltreffende ondersteuning krijgen en er meer
synergie en complementariteit komt tussen het AMIF en andere financieringsinstrumenten van de EU
(met name de Europese structuur- en investeringsfondsen, het instrument voor
ontwikkelingssamenwerking en EU-instrumenten voor humanitaire hulp).
De verslaglegging over de prestaties van het fonds onder gedeeld beheer gebeurt met regelmatige
tussenpozen en op twee niveaus: het eerste niveau bestaat uit monitoringgegevens die de lidstaten
verzamelen en bij de Commissie indienen in het kader van hun jaarlijkse uitvoeringsverslagen. Deze
gegevens hebben betrekking op de indicatoren die zijn vastgesteld in de verordening tot oprichting
van het AMIF (Verordening (EU) nr. 516/2014). Het tweede niveau van de prestatierapportage bestaat
uit evaluaties. Krachtens de bestaande verordeningen moeten de lidstaten en de Commissie tussentijds
en achteraf evaluaties uitvoeren. Deze gegevensreeksen hebben elk een eigen doel. De
monitoringgegevens geven een beeld van de voortgang bij de uitvoering van het fonds, terwijl in de
evaluaties het effect van de steun wordt beoordeeld. In de evaluatie die de Commissie achteraf
verricht, zal met name een beoordeling worden gemaakt van het effect op het doeltreffende beheer
van migratiestromen naar de Unie, de ontwikkeling van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel
en de eerlijke en gelijke behandeling van onderdanen van derde landen. De tussentijdse evaluatie is in
juni 2018 afgerond. Omdat de vaststelling van de verordeningen op zich liet wachten en de uitvoering
van het programma daardoor pas laat van start kon gaan, heeft de tussentijdse evaluatie slechts een
eerste beoordeling van de initiële uitvoering van het AMIF opgeleverd. Eind juni 2024 zal de
Commissie in haar evaluatie achteraf een veel uitgebreidere beoordeling van de prestaties van het
AMIF kunnen voorleggen.
Het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)
5.10 Het Fonds voor asiel, migratie en integratie stelt de financiële middelen voor de uitvoering van
de brede migratieagenda van de EU ter beschikking. De periode 2014-2019 werd op dat gebied
gekenmerkt door een onstabiele context en een uitdagende migratiesituatie.
Figuur 5.3 – De uitvoering van het programma zal duren tot eind 2022, waarna de Commissie de
prestaties van het AMIF zal aftoetsen aan de streefdoelen. Op grond van artikel 57 van Verordening
(EU) nr. 514/2014 moeten de lidstaten hun evaluatie achteraf uiterlijk in december 2023 indienen bij
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de Commissie en moet deze op basis van de verslagen haar evaluatie achteraf uiterlijk op 30 juni 2024
voorleggen.
Figuur 5.4 – De Commissie is van mening dat alle prestatie-indicatoren die in de
programmaverklaringen zijn opgenomen, relevant zijn voor de programmadoelstellingen.
Het vaststellen van streefdoelen aan het begin van de MFK-periode heeft inherent tot gevolg dat het,
naarmate de looptijd van het programma vordert, gemakkelijker of moeilijker wordt de streefdoelen te
halen. Dit kan terug te voeren zijn op factoren die onder de verantwoordelijkheid van de Commissie,
de lidstaten, andere partners en organisaties vallen, of op externe factoren.
Indicatoren op zich geven
programmadoelstellingen weer.

niet

noodzakelijkerwijs

de

verwezenlijking

van

de

Het feit dat een indicator al dan niet “op schema” ligt om zijn streefdoel te halen, betekent dus niet
noodzakelijkerwijs dat het programma zelf al dan niet “op schema” ligt om zijn doelstellingen te
bereiken.
Om de prestaties van het programma te kunnen beoordelen, moeten de indicatorgegevens altijd
worden geanalyseerd in samenhang met andere kwantitatieve en kwalitatieve informatie.
5.14 Noch in Verordening (EU) nr. 516/2014, noch in bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 516/2014,
waarin de gemeenschappelijke indicatoren zijn vastgelegd, worden de indicatoren als output- of
resultaatindicatoren geclassificeerd.
5.15 Aangezien de indicatoren worden gebruikt om de voortgang bij de uitvoering van de nationale
programma’s te volgen, worden de streefdoelen aan het begin van de programmeringsperiode
vastgesteld en worden zij over het algemeen naar boven of naar beneden bijgesteld wanneer
aanvullende financiering voor de nationale programma’s wordt toegewezen. Dat reeds meer dan de
streefdoelen is bereikt, is op zich een weerspiegeling van het potentieel voor een grotere
doelmatigheid.
5.16 In zijn follow-upaudit 2020 concludeerde de dienst Interne Audit dat de aanbeveling adequaat en
doeltreffend is uitgevoerd.
5.17 De streefdoelen worden door de lidstaten in hun nationale programma’s aan het begin van de
programmeringsperiode vastgesteld en worden aangepast wanneer aanvullende financiering voor de
nationale programma’s wordt toegewezen.
Met betrekking tot de beoordeling van de behoeften:
-

in elk programma worden de behoeften op de verschillende programmagebieden geanalyseerd
(deel 2 van de goedgekeurde programma’s). Op basis van deze behoeften wordt de toewijzing van
middelen en bijgevolg het niveau van de streefdoelen bepaald. Daarom worden de door de
lidstaten vastgestelde en door de Commissie goedgekeurde streefdoelen beschouwd als relevante
informatie voor de beoordeling van de voortgang in het kader van het AMIF.

-

bij de tussentijdse evaluatie werd geconcludeerd dat de door het AMIF ondersteunde maatregelen
afgestemd waren op de door de lidstaten vastgestelde behoeften (zie 5.20 en tekstvak 5.1).

De lidstaten zijn niet wettelijk verplicht kwantitatieve informatie over hun totale behoeften te
verzamelen en te rapporteren. Dit is in overeenstemming met de verbintenis die de drie instellingen in
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het interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven zijn aangegaan, met name om, indien nodig, in de
wetgeving voorschriften op te nemen voor rapportering, monitoring en evaluatie, waarbij echter
overregulering en administratieve lasten, in het bijzonder voor de lidstaten, worden vermeden.
5.18 – Alle ingediende EMAS-aanvragen worden beoordeeld overeenkomstig het Financieel
Reglement, aan de hand van verschillende criteria. Zo moet met betrekking tot de noodhulp onder
meer worden getoetst of de algemene doelstelling (verwachte impact) en respons in overeenstemming
zijn met de doelstellingen van het fonds en van het beleid en of de vastgestelde specifieke
doelstellingen (verwachte resultaten) bijdragen tot de algemene doelstelling. Voor elke specifieke
doelstelling worden passende indicatoren (zoals meeteenheid, uitgangswaarde en streefwaarde)
vastgesteld om te meten in hoeverre de doelstelling wordt gehaald. Deze indicatoren worden tijdens
de uitvoering van de subsidieovereenkomst gemonitord om ervoor te zorgen dat de uitgaven volgens
plan worden gedaan. Tijdens de uitvoering van de EMAS-noodhulp houdt de Commissie toezicht op
de prestaties (doeltreffend en efficiënt gebruik van de EU-middelen) door te zorgen voor
complementariteit met andere EU-fondsen en -acties. Om de prestaties van het programma te kunnen
beoordelen, moeten de indicatorgegevens altijd worden geanalyseerd in samenhang met andere
kwantitatieve en kwalitatieve informatie.
Wat het toekomstige AMF betreft, zal de Commissie, in aansluiting op de aanbeveling van de
Rekenkamer en op voorwaarde dat de desbetreffende verordeningen voor het MFK 2021-2027
worden vastgesteld, uiterlijk op 30 juni 2021 criteria ontwikkelen voor de toewijzing van EMASmiddelen.
5.19 Informatie over de spaarzaamheid en doelmatigheid van de programma’s is niet op jaarbasis
beschikbaar. Deze aspecten vloeien grotendeels voort uit het regelgevingskader en worden doorgaans
op langere termijn gemeten.
Een uitgebreidere prestatiebeoordeling van de uitgavenprogramma’s vindt plaats in het kader van
evaluaties, waarbij gebruik wordt gemaakt van alle beschikbare kwalitatieve en kwantitatieve
informatie. Informatie over doelmatigheid wordt verzameld in het kader van evaluaties. In
Verordening (EU) nr. 514/2014 is bepaald dat twee evaluaties van het AMIF moeten worden
uitgevoerd: een tussentijdse evaluatie in 2017 en een evaluatie achteraf aan het einde van het
programma.
De resultaten van de tussentijdse evaluatie 2017 zijn beschreven in de programmaverklaringen voor
de ontwerpbegroting 2020.
Uiterlijk op 31 december 2023 zullen de lidstaten een verslag indienen over de evaluatie achteraf van
de resultaten van acties in het kader van hun nationale programma’s en uiterlijk op 30 juni 2024 zal
de Commissie een verslag indienen over de evaluatie achteraf van de gevolgen van de
rechtsgrondslagen. Bij de evaluatie achteraf door de Commissie zullen ook de gevolgen van de
specifieke verordeningen voor de ontwikkeling van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht worden
onderzocht wat betreft de bijdrage ervan aan een aantal doelstellingen.
5.20 Al met al heeft het fonds, ondanks de relatief beperkte middelen waarmee het de grote
uitdagingen van de migratiecrisis moet aangaan, een belangrijke toegevoegde waarde voor de EU
gegenereerd.
5.23 Eerste streepje – Afgezet tegen de totale behoeften van de lidstaten is de financiering die het
AMIF op dit gebied verstrekt, beperkt. Het is duidelijk dat het fonds niet in alle behoeften zal
voorzien. Dit neemt echter niet weg dat het AMIF een positieve bijdrage kan leveren.
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De behoeften waaraan de lidstaten met het fonds willen voldoen, worden aan het begin van de
programmeringsperiode in het nationale programma vastgelegd (deel 2).
Bij de tussentijdse evaluatie werd geconcludeerd dat de door het AMIF ondersteunde maatregelen
afgestemd waren op de door de lidstaten vastgestelde behoeften (zie 5.20 en tekstvak 5.1).
Bovendien zal bij de evaluatie achteraf worden geanalyseerd of de effecten van de acties die door het
AMIF in het kader van de nationale programma’s worden gefinancierd, inderdaad hebben bijgedragen
tot het vervullen van deze behoeften.
Tweede streepje – Zie het antwoord van de Commissie op paragraaf 5.15.
5.24 De steun uit het AMIF heeft op bepalende wijze bijgedragen aan de ontwikkeling van
hervestigingsprogramma’s en -activiteiten door een grote meerderheid van de lidstaten. Het aantal
hervestigingen in de EU neemt sinds 2015 gestaag toe. Ook al zijn de hervestigingen als gevolg van
de COVID-19-pandemie tijdelijk opgeschort (afgezien van een trage hervatting van de
hervestigingsoperaties in sommige lidstaten na de zomer) is de Commissie van mening dat, gezien de
60 000 hervestigingen in 2019, het beleid al met al als een succes kan worden beschouwd waarop de
Commissie in de toekomst zal voortbouwen.
5.25 Het AMIF kan bijdragen tot de convergentie van de erkenningspercentages door de
samenwerking tussen de lidstaten te versterken. De behandeling van asielaanvragen blijft echter een
politieke kwestie die niet altijd kan worden opgelost met enkel financiering.
5.26 Volgens het EASO-verslag 2020 over asieltrends is er niet in alle lidstaten sprake van een
aanzienlijke achterstand bij de behandeling van asielaanvragen: Duitsland is aan een inhaalbeweging
bezig, maar België, Griekenland, Frankrijk en Spanje tellen een groot aantal aanhangige zaken, dat
bovendien nog verder toeneemt.
Op 23 september 2020 heeft de Commissie na intensief overleg met het Europees Parlement, de
lidstaten en diverse belanghebbenden het nieuwe migratie- en asielpact aangenomen. Het pact
bestrijkt alle elementen die nodig zijn voor een brede Europese aanpak van migratie.
Het pact behelst efficiëntere en snellere procedures, dankzij de invoering van een geïntegreerde
grensprocedure die inhoudt dat alle personen die de buitengrenzen van de EU zonder toestemming
overschrijden of na een opsporings- en reddingsoperatie van boord zijn gegaan, worden gescreend
voordat zij worden toegelaten. De screening omvat een gezondheids- en veiligheidscontrole, het
nemen van vingerafdrukken en registratie in de Eurodac-databank. Na de screening kunnen personen
naar de juiste procedure worden doorgeleid, hetzij in het kader van een procedure aan de grens, voor
bepaalde categorieën asielzoekers, hetzij in het kader van een normale asielprocedure. In deze
grensprocedure zullen snelle beslissingen over asiel of terugkeer worden genomen.
5.27 De Commissie presenteert hieronder de maatregelen die zijn genomen sinds de publicatie van
verslag nr. 24/2019 van de Rekenkamer een jaar geleden.
-

NL

Het EASO heeft de steun in Griekenland aanzienlijk verhoogd door middel van het operationele
plan dat het EASO en Griekenland in december 2019 hebben ondertekend. Op basis van dit plan
versterkt het EASO nu reeds zijn operationele aanwezigheid ter ondersteuning van de Griekse
autoriteiten. Het ingezette EASO-personeel zal in 2020 verdubbelen van ca. 500 tot ruim 1000.
Deze mensen zullen de Griekse asieldienst, de nationale Dublin-eenheid, de opvang- en
identificatiedienst en de beroepsinstantie ondersteunen.
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-

Op 28 januari 2020 hebben het EASO en de Griekse regering een zetelovereenkomst ondertekend
voor het operationeel bureau van het EASO in Griekenland. Deze overeenkomst verschaft
juridische en administratieve duidelijkheid over de status van het EASO in Griekenland, waardoor
het agentschap beter in staat is de Griekse asiel- en opvangautoriteiten te ondersteunen.

-

De Commissie verleent Griekenland reeds EMAS-bijstand om de Griekse asieldienst (als
begunstigde) te ondersteunen bij het wegwerken van de achterstand op het gebied van asielzaken
en bij andere activiteiten die een eerlijke en efficiënte asielprocedure in Griekenland moeten
waarborgen. Het EASO biedt in het kader van zijn recentste operationele plan ook ondersteuning
voor de activiteiten van de Griekse asieldienst.

-

Het Griekse nationale AMIF-programma (gedeeld beheer) verleent steun voor de activiteiten en
de werking van de Griekse asieldienst.

-

Wat Italië betreft, heeft de Commissie bij de voor het AMIF verantwoordelijke autoriteit haar
bezorgdheid geuit over de capaciteit om het grote aantal beroepen te behandelen en heeft zij deze
autoriteit verzocht contact op te nemen met het ministerie van Justitie om na te gaan hoe de
financiële ondersteuning voor vertolking in de beroepsfase op lange termijn kan worden
gewaarborgd. Op 9 december 2019, tijdens de vergadering van het toezichtcomité voor het
nationale AMIF-programma, heeft de voor het AMIF verantwoordelijke autoriteit de Commissie
meegedeeld positief tegenover onze aanbeveling te staan en dienovereenkomstig actie te zullen
ondernemen met het ministerie van Justitie.

-

Ter informatie: uit de gegevens van Eurostat blijkt dat het aantal aanhangige zaken in Griekenland
tussen maart en juli 2020 is gedaald, van 112 370 eind februari 2020 tot 83 325 eind juli 2020
(meest recente beschikbare gegevens). Dit houdt waarschijnlijk verband met COVID-19.
Bovendien is het aantal aanhangige zaken in Italië de afgelopen twee jaar aanzienlijk gedaald, van
152 420 eind 2017 tot 47 020 eind 2019 (meest recente beschikbare gegevens).

5.28 Wat integratie betreft, heeft de Commissie in het nieuwe migratie- en asielpact[1] aangekondigd
dat zij voornemens is uiterlijk eind 2020 een nieuw actieplan inzake integratie en inclusie aan te
nemen, dat strategische sturing zal bieden en concrete maatregelen zal bevatten om de inclusie van
migranten en de bredere sociale cohesie te bevorderen.
[1] Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch
en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over een nieuw migratie- en asielpact
(COM(2020) 609).
5.30 Tweede streepje – Integratie van onderdanen van derde landen is een complex proces waarvan de
resultaten door tal van elementen worden beïnvloed. Daarom heeft de Commissie via het AMIF een
holistische aanpak van integratie ondersteund, waarbij rekening wordt gehouden met diverse aspecten
die van invloed kunnen zijn op het integratieproces. De steun uit het AMIF was niet beperkt tot steun
voor taal- en inburgeringscursussen, maar hield ook verband met participatie in de samenleving en
toegang tot diensten die van invloed kunnen zijn op de integratie van onderdanen van derde landen op
lange termijn.
Niettemin wil de Commissie benadrukken dat het zonder taal- en inburgeringscursussen moeilijk is
om, zelfs maar op korte termijn, tot integratie te komen.
Derde streepje – De bijdrage van het AMIF aan deze indicator is zeer beperkt, ook vanuit het oogpunt
van de totale EU-begroting. Het grootste deel van de financiering op het gebied van
arbeidsparticipatie komt uit het Europees Sociaal Fonds. De rechtsgrondslag van het AMIF staat
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alleen voorbereidende maatregelen toe vóór toetreding tot de arbeidsmarkt. De evolutie van de
indicator voor de prestaties van onderdanen van derde landen op de arbeidsmarkt hangt dus af van
vele andere factoren dan de bijdrage van het AMIF op dit vlak, en met name van de algemene
ontwikkeling van de economische situatie. Het verband tussen beide moet dan ook in dat licht worden
geanalyseerd.
5.31 Het actieplan van de Commissie van 2016 bevatte maatregelen die alleen door de Commissie en
niet door de lidstaten moeten worden uitgevoerd. Het bevatte niet-bindende aansporingen om zich op
bepaalde gebieden te concentreren. De resultaten van het actieplan worden momenteel door de
Commissie beoordeeld.
5.32 De Commissie ziet toe op de correcte omzetting en de concrete toepassing van de richtlijnen en
maakt daartoe onder meer gebruik van inbreukprocedures. De omzetting van het EU-kader voor
legale migratie kan op sommige punten van lidstaat tot lidstaat verschillen vanwege het facultatieve
karakter van een aantal bepalingen.
5.33 Het beperkte effect van het huidige kader voor legale migratie op de algemene migratieuitdagingen waaraan Europa het hoofd moet bieden, moet worden bekeken in een context die ruimer
is dan het toepassingsgebied van het AMIF. Niet alleen beschikt het fonds over relatief beperkte
financiële middelen, voor de ontwikkeling van een alomvattend immigratiebeleid is in de eerste plaats
een politieke beslissing – en pas daarna financiële steunverlening – vereist.
Bovendien werpt de geschiktheidscontrole van 2019 een positiever licht op de effecten van het EUkader voor legale migratie. De belangrijkste bevinding was dat de richtlijnen inzake legale migratie
over het geheel genomen en ondanks enkele tekortkomingen positieve effecten hebben gehad die de
lidstaten alleen niet zouden hebben bereikt. Alle belanghebbenden, met inbegrip van de lidstaten,
hebben bevestigd dat een gemeenschappelijk EU-rechtskader voor legale migratie een toegevoegde
waarde voor de EU blijft bieden. De belangrijkste positieve effecten die uit de evaluatie naar voren
zijn gekomen, zijn:







een zekere mate van harmonisatie van de voorwaarden, procedures en rechten, die bijdraagt tot de
totstandbrenging van een gelijk speelveld in alle lidstaten;
vereenvoudigde administratieve procedures;
meer rechtszekerheid en voorspelbaarheid voor onderdanen van derde landen, werkgevers en
overheden;
betere erkenning van de rechten van onderdanen van derde landen (namelijk het recht om op voet
van gelijkheid met eigen onderdanen te worden behandeld op een aantal belangrijke gebieden,
zoals arbeidsvoorwaarden, toegang tot onderwijs en socialezekerheidsuitkeringen, en procedurele
rechten);
betere mobiliteit binnen de EU voor bepaalde categorieën onderdanen van derde landen (bv.
binnen een onderneming overgeplaatste personen, onderzoekers en studenten).

5.34 Zoals op 23 september 2020 in het migratie- en asielpact werd aangekondigd, heeft de
Commissie een oproep tot de medewetgevers gedaan om de onderhandelingen over de
blauwekaartrichtlijn snel af te ronden.
5.35 Met het oog op meer meetbare resultaten op het gebied van terugkeer van irreguliere migranten
heeft de Commissie in maart 2017 een vernieuwd actieplan inzake terugkeer en een aanbeveling
inzake het doeltreffender maken van terugkeer bij de uitvoering van de terugkeerrichtlijn goedgekeurd
om ervoor te zorgen dat de EU is toegerust om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. Bovendien
heeft de Commissie op 12 september 2018 een voorstel voor een herziene terugkeerrichtlijn
(herschikking) ingediend, dat een aantal gerichte wijzigingen bevat, maar het toepassingsgebied van
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de oorspronkelijke terugkeerrichtlijn onverlet laat. De herziene terugkeerrichtlijn moet de
terugkeerregeling van de EU zo doeltreffend mogelijk maken en zorgen voor een consistentere
toepassing in alle lidstaten, met inachtneming van de grondrechten en het beginsel van nonrefoulement.
Het gewijzigde voorstel voor een verordening betreffende asielprocedures, dat op 23 september 2020
is aangenomen als onderdeel van het nieuwe migratie- en asielpact, volgt deze lijn in die zin dat het
het juridische, operationele en institutionele kader van het terugkeersysteem van de EU versterkt en de
lacunes ten aanzien van het asielstelsel dicht. Het is dus een nieuw initiatief om een
gemeenschappelijk en doeltreffend Europees terugkeersysteem tot stand te brengen met als hoeksteen
het voorstel tot herschikking van de terugkeerrichtlijn.
De Commissie heeft vrijwillige terugkeer steeds als voorkeursoptie aan de lidstaten aanbevolen omdat
dit systeem waardiger en kosteneffectiever is. Zoals aangekondigd in het nieuwe migratie- en
asielpact, zal de Commissie volgend jaar een specifieke strategie inzake vrijwillige terugkeer en reintegratie presenteren.
5.38 Ondanks alle projecten en initiatieven van de Commissie, de lidstaten en het Europees Grens- en
kustwachtagentschap (Frontex) in de afgelopen jaren blijft het absolute aantal effectieve terugkeerders
dalen, hoewel het aantal migranten dat gedwongen wordt te vertrekken toeneemt, zij het langzaam.
In de context van de COVID-19-crisis heeft de Commissie met de lidstaten en derde landen
samengewerkt om ervoor te zorgen dat de COVID-19-voorzorgsmaatregelen voor terugkeerders en
het betrokken personeel volledig werden nageleefd en de terugkeerprocedures zo veel mogelijk
konden worden voortgezet. Er is specifieke prioriteit gegeven aan het bevorderen van vrijwillige
terugkeer.
Op 16 april 2020 heeft de Commissie richtsnoeren voor de lidstaten uitgevaardigd voor de toepassing
van EU-regels inzake terugkeerprocedures in de context van de COVID-19-pandemie. Aanleiding
daarvoor was de vraag van de lidstaten naar richtsnoeren voor manieren om de continuïteit van de
procedures en de eerbiediging van de grondrechten en het EU-Handvest te waarborgen.
Het is van primair belang dat de dubbele doelstelling van de richtlijn wordt verwezenlijkt, namelijk de
doeltreffendheid van de nationale procedures verbeteren en de bescherming van de rechten van
migranten waarborgen.
Het nieuwe migratie- en asielpact volgt deze lijn en introduceert nieuwe initiatieven om een
gemeenschappelijk en doeltreffend Europees terugkeersysteem tot stand te brengen op een wijze die
het juridische, operationele en institutionele kader van het terugkeersysteem van de EU versterkt en de
lacunes ten aanzien van het asielstelsel dicht. Het voorstel tot herschikking van de terugkeerrichtlijn
blijft de hoeksteen van dat kader, samen met het nieuwe voorstel tot wijziging van het voorstel voor
een verordening betreffende asielprocedures van 2016.
5.39 Het AMIF heeft bijgedragen tot de uitvoering van de terugkeerstrategieën, door de lidstaten de
nodige bijstand te verlenen op verschillende gebieden van het terugkeerbeleid: van het vergroten van
de detentiecapaciteit, het verbeteren van de detentieomstandigheden en het toepassen van waarborgen
(bv. kosteloze rechtsbijstand) tot het dekken van de kosten van terugkeeroperaties in gevallen waarin
Frontex geen ondersteuning kon bieden of waar dergelijke bijstand door de lidstaten niet noodzakelijk
werd geacht.
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5.41 De Commissie beklemtoont dat Frontex, via operationele steun, en het AMIF, via operationele
programma’s, de activiteiten op het gebied van gedwongen terugkeer op complementaire wijze
ondersteunen:



Frontex zorgt voor complementariteit en coördinatie met door het AMIF gefinancierde
terugkeersteun, door met de lidstaten en de Europese Commissie een catalogus van beschikbare
diensten op het gebied van terugkeer te delen.
in het kader van het komende financiële instrument van de EU (AMF) is een nog meer
gecoördineerde aanpak voorgesteld voor activiteiten in verband met terugkeer.

De mogelijkheid om terugkeeroperaties te organiseren die worden gefinancierd via de nationale
programma’s van het AMIF, biedt lidstaten de voor terugkeeroperaties vereiste flexibiliteit wanneer
het agentschap geen ondersteuning kan verlenen of de lidstaten van oordeel zijn dat de betrokkenheid
van het agentschap niet nodig is.
5.42 Op 23 september 2020 heeft de Commissie na intensief overleg met het Europees Parlement, de
lidstaten en diverse belanghebbenden het nieuwe migratie- en asielpact aangenomen. Het pact
bestrijkt alle elementen die nodig zijn voor een brede Europese aanpak van migratie.
Het behelst efficiëntere en snellere procedures (zie ook de opmerking van de Commissie in paragraaf
5.26) en is gebaseerd op het beginsel van een billijke verdeling van verantwoordelijkheid en
solidariteit. De lidstaten moeten bijdragen aan solidariteit. Het pact houdt rekening met de
verschillende situaties in de lidstaten en de fluctuerende migratiedruk en stelt een systeem voor met
flexibele bijdragen van de lidstaten. Deze bijdragen kunnen variëren van de herplaatsing van
asielzoekers uit het land van eerste binnenkomst, tot het overnemen van de verantwoordelijkheid voor
de terugkeer van personen zonder verblijfsrecht, en verschillende vormen van operationele
ondersteuning.
Het pact bestaat uit op maat gemaakte en wederzijds voordelige partnerschappen met derde landen.
Deze zullen helpen bij de aanpak van gemeenschappelijke uitdagingen zoals migrantensmokkel, de
ontwikkeling van legale trajecten en de effectieve uitvoering van overnameovereenkomsten en regelingen.
5.43 De Commissie wenst te onderstrepen dat de doeltreffendheid van de herplaatsing, de hotspots en
het asielbeleid afhankelijk was van politieke beslissingen/criteria om in aanmerking te komen.
Het voordeel van het AMIF op EU-niveau ligt vooral in de transnationale dimensie van bepaalde
acties, maar ook in de solidariteit op EU-niveau, met name ondersteund door de mechanismen voor
noodhulp en voor herplaatsing en hervestiging.
Zie met betrekking tot herplaatsingen de antwoorden van de Commissie (met name de paragrafen 3348) op Speciaal verslag nr. 24/2019 van de Rekenkamer “Asiel, herplaatsing en terugkeer van
migranten: tijd om de inspanningen op te voeren en de kloof tussen doelstellingen en resultaten te
dichten” (COM(2019) 592 final).
Eerste streepje – Dit houdt verband met politieke beslissingen/criteria om in aanmerking te komen, en
niet met de doelmatigheid van het fonds op zich.
Tweede streepje – Zie het antwoord van de Commissie op het eerste streepje hierboven.
Derde streepje – De Commissie herinnert eraan dat herplaatsingen afhankelijk zijn van beslissingen
van de lidstaten en – met betrekking tot de regeling van 2015 – van de desbetreffende criteria om in
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aanmerking te komen. Het aantal herplaatsingen is bruikbaar in een kwalitatieve analyse van de
effecten van het AMIF, maar mag niet rechtstreeks worden gebruikt om de doelmatigheid van het
fonds te beoordelen, aangezien het fonds op zich de herplaatsingen niet heeft beperkt.
Zoals de Commissie opmerkt in haar officiële antwoord op verslag nr. 24/2019 van de Rekenkamer, is
het dankzij de herplaatsingsregelingen gelukt de druk op het Italiaanse en het Griekse asielstelsel te
verlichten met betrekking tot een belangrijk deel van de aanvragen van personen die duidelijk
behoefte hadden aan bescherming (waardoor ook de langetermijndruk die samenhangt met integratie,
werd verlicht).
Vierde streepje – Ondanks haar vrijwillige en ad-hockarakter heeft de EU-financiering een
belangrijke rol gespeeld bij de ondersteuning van herplaatsing na ontscheping en als stimulans om de
onder druk staande lidstaten te ondersteunen.
De medewetgevers zijn in 2018 overeengekomen de resterende ongebruikte middelen van de tijdelijke
herplaatsingsregelingen over te hevelen naar andere prioriteiten op het gebied van migratie. Bij de
herziening van de nationale programma’s in 2019 zijn deze financiële middelen met name toegewezen
aan vrijwillige herplaatsing (26 miljoen EUR) en hervestiging (116 miljoen EUR), en naar andere
belangrijke prioriteiten op het gebied van migratie.
5.44 Er werden voldoende middelen uit het AMIF ter beschikking van de lidstaten gesteld voor
herplaatsing, maar de uitvoering van de herplaatsing stemde niet overeen met de planning. Dit houdt
geen verband met de werking van het AMIF, maar wel met het feit dat de lidstaten niet om
herplaatsingen hebben verzocht.
CONCLUSIES
5.45 Sinds 2015 is aanzienlijke aanvullende AMIF-financiering vrijgemaakt om te reageren op de
migratiecrisis, en met name om de lidstaten in de frontlinie te ondersteunen. De AMIF-steun moet
worden bekeken tegen de achtergrond van een uiterst moeilijke en gevoelige politieke context waarin
de standpunten en behoeften van de lidstaten erg uiteenliepen. Er zijn duidelijke grenzen aan de
bijdrage die het fonds in deze politieke context en met relatief beperkte financiële middelen kan
leveren, gezien de uitdagingen op dit gebied.
Het AMIF haalt zijn doelstellingen, rekening houdend met de onstabiele en problematische situatie op
het vlak van migratie.
5.46 Zie het antwoord van de Commissie op paragraaf 5.16 over de adequate en doeltreffende
uitvoering van de auditaanbeveling.
De Commissie heeft in paragraaf 5.18 beschreven welke gedetailleerde prestatie-informatie
beschikbaar is voor EMAS, ondanks het feit dat zij geen kader voor prestatiemonitoring heeft
ontwikkeld.
Tijdens de uitvoering van de EMAS-noodhulp houdt de Commissie toezicht op de prestaties
(doeltreffend en efficiënt gebruik van de EU-middelen) door te zorgen voor complementariteit met
andere EU-fondsen en -acties.
Wat het toekomstige AMF betreft, zal de Commissie, in aansluiting op de aanbeveling van de
Rekenkamer en op voorwaarde dat de desbetreffende verordeningen voor het MFK 2021-2027
worden vastgesteld, uiterlijk op 30 juni 2021 criteria ontwikkelen voor de toewijzing van EMASmiddelen.
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5.47 Eventuele tekortkomingen met betrekking tot de effectindicatoren zijn eerder toe te schrijven aan
de uitvoering van politieke doelstellingen dan aan de werking van het fonds.
De invloed van de politieke context op de indicatoren wordt erkend in paragraaf 5.10.
Informatie over doelmatigheid wordt verzameld in het kader van evaluaties. In Verordening (EU) nr.
514/2014 is bepaald dat twee evaluaties van het AMIF moeten worden uitgevoerd: een tussentijdse
evaluatie in 2017 en een evaluatie achteraf aan het einde van het programma.
Uit de door de lidstaten verstrekte indicatorgegevens blijkt dat er over het algemeen goede
vooruitgang is geboekt bij de verwezenlijking van de in de nationale programma’s vastgestelde
streefdoelen.
5.48 Het AMIF heeft aanzienlijke financiële steun verleend voor de hervestiging van vluchtelingen en
heeft daardoor de lidstaten geholpen hun hervestigingscapaciteit te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot
een gestage toename van de hervestigingstoezeggingen sinds 2014. De inspanningen om het door de
Commissie vastgestelde streefdoel te halen, liggen op schema en de hervestigingsactiviteiten zijn aan
de gang, maar het streefdoel is dus nog niet gehaald.
5.49 Buiten de AMIF-bijdrage, die betrekking heeft op voorbereidende maatregelen vóór toetreding
tot de arbeidsmarkt, zijn er tal van andere factoren die de ontwikkeling van de indicator voor de
prestatie van onderdanen van derde landen op de arbeidsmarkt mede bepalen – zoals de algemene
ontwikkeling van de economische situatie.
De Commissie wil benadrukken dat de integratie van hoogopgeleide werknemers niet het
voornaamste doel van het AMIF is. De huidige EU-regels inzake legale migratie, onder meer wat het
aantrekken van hoogopgeleide werknemers betreft, zijn inderdaad voor verbetering vatbaar. Daarom
heeft de Commissie in 2016 haar voorstel inzake de hervorming van de blauwe kaart voor
hoogopgeleide werknemers ingediend, waarover nog wordt onderhandeld. Zoals in het migratie- en
asielpact werd aangekondigd, heeft de Commissie een oproep tot de medewetgevers gedaan om de
onderhandelingen over de blauwekaartrichtlijn snel af te ronden. Daarnaast is de Commissie gestart
met een openbare raadpleging over legale migratie en heeft zij een aantal maatregelen aangekondigd
om het huidige kader te verbeteren (uit te breiden tot andere groepen dan hoogopgeleide migranten).
5.50 De beperkte doeltreffendheid van de terugkeer is niet rechtstreeks terug te voeren op de prestatie
van het AMIF, hoewel uitgaven uit het fonds kunnen bijdragen aan het overeenkomstige streefdoel.
Het migratie- en asielpact introduceert nieuwe initiatieven om een gemeenschappelijk en doeltreffend
Europees terugkeersysteem tot stand te brengen op een wijze die het juridische, operationele en
institutionele kader van het terugkeersysteem van de EU versterkt en de lacunes ten aanzien van het
asielstelsel dicht. Het voorstel tot herschikking van de terugkeerrichtlijn blijft de hoeksteen van dat
kader, samen met het gewijzigde voorstel voor een verordening betreffende asielprocedures.
Dankzij de herplaatsingsregelingen van september 2015 lukte het de druk op het Italiaanse en het
Griekse asielstelsel te verlichten met betrekking tot een belangrijk deel van de aanvragen van
personen die duidelijk behoefte hadden aan bescherming (waardoor ook de langetermijndruk die
samenhangt met integratie, werd verlicht). Van alle in aanmerking komende migranten die in het
kader van de regelingen van 2015 om herplaatsing hebben verzocht, is 96% (34 700 personen)
daadwerkelijk herplaatst. Onbenutte middelen uit de tijdelijke herplaatsingsregelingen werden
opnieuw toegewezen aan andere migratieprioriteiten.
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De EU-financiering heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ondersteuning van herplaatsing na
ontscheping en als stimulans om de onder druk staande lidstaten te ondersteunen.
Zie met betrekking tot herplaatsingen de antwoorden van de Commissie (met name de paragrafen 3348) op Speciaal verslag nr. 24/2019 van de Rekenkamer “Asiel, herplaatsing en terugkeer van
migranten: tijd om de inspanningen op te voeren en de kloof tussen doelstellingen en resultaten te
dichten” (COM(2019) 592 final).
Tot slot heeft de Commissie in het kader van het nieuwe migratie- en asielpact een
solidariteitsmechanisme voorgesteld om situaties van migratiedruk het hoofd te bieden en de
bijzondere omstandigheden aan te pakken die samenhangen met ontschepingen na opsporings- en
reddingsoperaties. Dit mechanisme is gebaseerd op verplichte bijdragen, onder meer voor
herplaatsing. De steun uit de EU-begroting voor deze vorm van herplaatsing zal een essentieel
onderdeel zijn in de ondersteuning van dergelijke herplaatsingen.
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ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET VERSLAG VAN DE EUROPESE
REKENKAMER BETREFFENDE DE PRESTATIES VAN DE EU-BEGROTING STAND VAN ZAKEN EIND 2019
HOOFDSTUK 6 - EUROPA ALS WERELDSPELER
INLEIDING
Het Europees nabuurschapsinstrument (ENI) en het Instrument voor ontwikkelingssamenwerking
(DCI) ondersteunen op doeltreffende wijze de uitvoering van de Agenda 2030 voor duurzame
ontwikkeling, de actieagenda van Addis Abeba over ontwikkelingsfinanciering en de
Klimaatovereenkomst van Parijs, wereldwijd en rechtstreeks met partnerlanden. Met de financiële
steun van de EU wordt bijgedragen aan de verbetering van de levens van miljoenen mensen
wereldwijd, de bestrijding van ongelijkheid en de ondersteuning van een rechtvaardige en duurzame
groei en dito samenlevingen overal ter wereld, waarin de menselijke ontwikkeling centraal staat en
jongeren de kansen krijgen om hun potentieel waar te maken.
Hieruit blijkt dat de Commissie haar aanpak voor de beoordeling van de prestaties van de externe
instrumenten zowel op programmaniveau als op het niveau van de steunverlening en haar
verslaglegging over de geboekte vooruitgang voortdurend heeft verbeterd. Het ENI boekt vooruitgang
bij de verwezenlijking van zijn doelstellingen, met name wat betreft het aantal bestaande
mobiliteitspartnerschappen, waarvoor de mijlpalen zijn bereikt en de prestaties op schema liggen. De
prestatie van de instrumenten wordt met behulp van verschillende methoden gemeten, waaronder
indicatoren en prestatiebeoordelingen in de programmaverklaringen bij de ontwerpbegroting 1,
resultaatgeoriënteerde monitoring en indicatoren die zijn opgenomen in het jaarverslag over de
uitvoering van de instrumenten van de EU ter financiering van extern optreden 2, alsook evaluaties op
project- en programmaniveau en strategische evaluaties 3. Er is ook goede vooruitgang geboekt op
enkele belangrijke gebieden van het DCI, met name op de gebieden die verband houden met de
duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) voor de toegang van meisjes tot onderwijs en het
verminderen van de prevalentie van groeiachterstand onder kinderen onder 5 jaar. De Commissie
erkent echter dat er verdere stappen moeten worden ondernomen om de prestatiemeting robuuster te
maken om meer rekening te houden met de algemene doelstellingen van het DCI-beleid
(armoedebestrijding ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling, steun voor mensenrechten en goed
bestuur). Voor het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking
(NDICI), het vervolgprogramma van het DCI en het ENI, heeft de Commissie een nieuwe mix van
impact- en resultaat-/outputindicatoren voorgesteld met het oog op een nauwkeurigere weergave van
de prestatiebeoordeling op belangrijke actiegebieden om aldus de doelstellingen van het NDICI te
verwezenlijken. De Commissie publiceert uitgebreide informatie over geleverde prestaties in haar
jaarverslag over de tenuitvoerlegging van de instrumenten van de EU voor de financiering van extern
optreden. De Commissie publiceert ook een verslag over het resultaat dat de EU met betrekking tot
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/db_2021_programme_s
tatement_european_neighbourhodd_instrument_eni.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/devco-annual-report-2019-en-web.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/monitoring-and-evaluation_en
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haar mondiale verbintenissen heeft bereikt, op basis van de indicatoren van het resultatenkader van de
EU voor internationale samenwerking en ontwikkeling.
Het Instrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI)
Figuur 6.4 - De Commissie is van mening dat alle prestatie-indicatoren in de programmaverklaringen
over het algemeen relevant zijn voor de programmadoelstellingen.
Het vaststellen van streefdoelen aan het begin van de MFK-periode houdt het inherente risico in dat
de doelstellingen tijdens de looptijd van het programma gemakkelijker of moeilijker te bereiken
worden. Dit kan te wijten zijn aan factoren die onder de verantwoordelijkheid van de Commissie, de
lidstaten, andere partners en organisaties vallen, of aan externe factoren.
Indicatoren op zich weerspiegelen
programmadoelstellingen.
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Het feit dat een indicator al dan niet op schema ligt om zijn doelstelling te halen, betekent dus niet
noodzakelijkerwijs dat het programma zelf al dan niet op schema ligt om zijn doelstellingen te
bereiken.
De indicatorgegevens moeten altijd worden geanalyseerd in combinatie met andere kwantitatieve en
kwalitatieve informatie om de prestaties van het programma te beoordelen.
6.12 Uit hoofde van het Financieel Reglement moet de Commissie in de programmaverklaringen
verslag uitbrengen over alle indicatoren die zijn vastgesteld in de rechtsgrondslagen van de
uitgavenprogramma’s die zijn goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad op basis van
voorstellen van de Commissie.
De keuze van impactindicatoren weerspiegelt het ambitieuze karakter van de doelstellingen van het
DCI. Het jaarverslag over de tenuitvoerlegging van de instrumenten van de Europese Unie voor de
financiering van externe maatregelen bevat sinds 2015 een hoofdstuk over de bereikte resultaten, dat
is gebaseerd op de indicatoren van het EU-resultatenkader, die verschillende output- en
resultaatindicatoren omvatten. Conceptueel biedt het EU-resultatenkader een samenhangend beeld
van zowel de context als de resultaten van specifieke interventies. Outputniveau-indicatoren geven
een directer verband met de EU-interventies, terwijl resultaat- en impactindicatoren een veel sterkere
indicatie geven van de beleidsdoelstellingen. Gezien de collaboratieve aard van
ontwikkelingssamenwerking heeft de Commissie voor de prestatiebeoordeling gekozen voor het
meten van de bijdrage. Een toerekeningsbenadering zou een aanzienlijke toename van de huidige
investeringen in rapportage vereisen, waardoor de efficiëntie sterk in het gedrang zou komen.

6.13 De Commissie heeft in de loop der jaren voortdurend inspanningen geleverd om
aanvullende donorfinanciering voor de EU-trustfondsen (EUTF’s) te verkrijgen.
Sinds de oprichting van het EUTF voor Afrika heeft dit trustfonds een aanzienlijk bedrag aan
middelen gekregen van de EU-lidstaten en andere donoren, ten belope van in totaal 619 miljoen EUR
(per 30 september 2020), wat neerkomt op 12,4 % van de totale middelen van het trustfonds. Elke
EU-lidstaat en het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen hebben bijgedragen aan het
EUTF voor Afrika. Sinds de oprichting van het EUTF Bêkou zijn de financiële middelen van dit
trustfonds bijna vervijfvoudigd, met toezeggingen ten belope van 308 miljoen EUR (per
30 september 2020). Bijna 30 % van deze toezeggingen komt van de lidstaten (en Zwitserland).
Bovendien heeft het EUTF voor Afrika regelmatig gebruik gemaakt van de deskundigheid en ervaring
van donoren door middel van de identificatie, ontwikkeling en gezamenlijke uitvoering van
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programma’s. Het EUTF Bêkou heeft ook inspanningen geleverd om de dialoog en de coördinatie
tussen de donoren die in de Centraal-Afrikaanse Republiek actief zijn, te versterken.
6.15 De Commissie zet zich in voor beleidscoherentie voor ontwikkeling. Het voorstel van de
Commissie voor de verordening tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid,
ontwikkeling en internationale samenwerking (zie COM(2018) 460 final) bevestigt het voornemen
van de Commissie om te zorgen voor samenhang, consistentie en complementariteit (met inbegrip van
beleidscoherentie voor ontwikkeling).
6.16 De Commissie tracht gevolg te geven aan de bevindingen van de ERK en neemt maatregelen om
haar aanbevelingen uit te voeren. De inspanningen van de Commissie om uitvoering te geven aan de
aanbevelingen van de ERK met betrekking tot het externe optreden van de EU blijkt uit de resultaten
van de follow-up door de ERK van de aanbevelingen in haar speciaal verslag van 2016 over
Honduras: de ERK concludeerde dat alle aanbevelingen volledig zijn uitgevoerd.
Wat betreft de bevindingen in het speciaal verslag van de ERK over het EU-noodtrustfonds (EUTF)
voor Afrika, worden de complementariteit en synergieën met EU-acties in het kader van andere
instrumenten systematisch beoordeeld. De coördinatie ter plaatse wordt gewaarborgd door reguliere
coördinatiegroepen van donoren en partners.
6.17 Sinds 2015 heeft de Commissie een EU-resultatenkader (EURF) opgezet dat wordt gebruikt voor
resultaatgerichte monitoring (ROM) van programma’s en projecten, alsook een jaarlijkse
resultaatrapportage. Het EURF heeft betrekking op outputs, resultaten en effecten.
6.18 De Commissie heeft sinds 2014 27 evaluatieverslagen over internationale ontwikkeling en
samenwerking voltooid. Voor externe bijstand wordt slechts voor een beperkt aantal een
werkdocument van de diensten van de Commissie (SWD) opgesteld. Bij de programmering en de
tussentijdse evaluatie van instrumenten voor extern optreden wordt terdege rekening gehouden met de
bevindingen en aanbevelingen uit zowel landen- als thematische evaluatieverslagen. Alle strategische
evaluatieverslagen, met inbegrip van de bevindingen en aanbevelingen, worden openbaar gemaakt op
de website van de Commissie.
6.19. De Commissie blijft vastbesloten in haar aanpak om de beoordeling van prestaties op zowel
programma- als interventieniveau voortdurend te verbeteren.
Met betrekking tot de bevindingen in het speciaal verslag van de ERK over het EUTF Afrika
benadrukt de Commissie dat er sinds de publicatie van het verslag vooruitgang is geboekt. Er bestaat
nu een monitoring- en leersysteem (MLS) voor de drie onderdelen van het EUTF voor Afrika, dat nu
volledig is opgezet en operationeel is. In het kader van het monitoring- en leersysteem van het EUTF
wordt één enkel resultatenkader gedeeld over de drie geografische onderdelen. De
gemeenschappelijke outputindicatoren van het EUTF maken deel uit van dit kader, dat bestaat uit
41 gemeenschappelijke outputindicatoren die voor de rapportage over alle projecten worden ingezet.
Met dit systeem wordt het mogelijk een gemeenschappelijke rapportage uit te brengen over het EUTF
Afrika door middel van kwartaalverslagen die openbaar worden gemaakt. Wat betreft de praktijk van
de Commissie om de audits van de ERK in het algemeen op te volgen, verwijst de Commissie naar
haar antwoord op paragraaf 6.16.
6.24 Hoewel de Commissie het eens is met de opmerkingen van de ERK van 2016 betreffende een
door het DCI gefinancierde actie met gemengde resultaten in de onderwijssector in Honduras, merkt
zij niettemin op dat de auditors in dit geval verwijzen naar een specifiek programma waarvan de
uitvoering in 2014 is stopgezet.
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6.26 De EU hecht groot belang aan de bevordering en bescherming van alle mensenrechten, zowel
burgerrechten als politieke, economische, sociale en culturele rechten, democratische beginselen en de
rechtsstaat. Deze waarden zijn essentiële elementen van de partnerschappen en
samenwerkingsovereenkomsten van de EU met partnerlanden. Op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking werkt de EU gewoonlijk samen met en via regeringen en is zij dus
afhankelijk van de politieke wil en capaciteit van de nationale overheden. Tijdens de uitvoering van
door de EU gefinancierde interventies streeft de EU naar nauwe coördinatie bij de beoordeling en
monitoring van fundamentele waarden, waarbij wordt verwezen naar de analyse en prioriteiten van de
landenstrategie inzake mensenrechten en deze follow-up wordt meegenomen in haar politieke dialoog
met het partnerland.
Zoals vermeld in de Europese consensus inzake ontwikkeling, integreren de EU en haar lidstaten
geleidelijk de op rechten gebaseerde benadering, die alle mensenrechten omvat, in alle programma’s
en acties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. De Commissie benadrukt dat ondersteuning
van de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden weliswaar een
prioriteit is voor de Commissie, maar dat het proces zelf een uitdaging vormt en sterk gepolitiseerd is.
Ook het meten van de behaalde resultaten is in deze context niet eenvoudig.
De EU-programma’s ter ondersteuning van bovengenoemde waarden hebben in veel landen een
aanzienlijke bijdrage geleverd aan de vooruitgang. De resultaten zijn soms wisselend, aangezien er
zich een aantal ernstige belemmeringen voor de ondersteuning van democratische hervormingen
kunnen voordoen, vaak als gevolg van factoren die buiten de macht van de EU vallen.
6.27 Wat de EU-steun voor de mensenrechten betreft, verwijst de Commissie naar haar antwoorden
op paragraaf 6.26.
Wat de verwijzingen naar Myanmar betreft, benadrukt de Commissie dat de landenevaluatie
betrekking had op de samenwerking tussen de EU en Myanmar tot 2017. Naar aanleiding van de
tussentijdse evaluatie in 2017 van het meerjarig indicatief programma (MIP) 2014-2020 voor
Myanmar heeft de Commissie aan een programma voor levensonderhoud een aanvullend bedrag van
5 miljoen EUR voor specifieke, geïntegreerde genderactiviteiten ter beschikking gesteld.
Europees nabuurschapsinstrument (ENI)
6.31 Sinds 2015 heeft de Commissie een EU-resultatenkader (EURF) opgezet dat wordt gebruikt voor
resultaatgerichte monitoring (ROM) van programma’s en projecten, alsook een jaarlijkse
resultaatrapportage voor het ENI. Het EURF heeft betrekking op outputs, resultaten en effecten.
Figuur 6.10 - Zie het antwoord van de Commissie op figuur 6.4
6.34 Uit hoofde van het Financieel Reglement moet de Commissie in de programmaverklaringen
verslag uitbrengen over alle indicatoren die zijn vastgesteld in de rechtsgrondslagen van de
uitgavenprogramma’s die zijn goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad op basis van
voorstellen van de Commissie.
De indicatoren zijn vastgesteld door rekening te houden met de niet-uitputtende lijst van te bestrijken
gebieden, die in de ENI-verordening is gespecificeerd. De mix van indicatoren, die voornamelijk
bestaat uit impact- maar ook output- en resultaatindicatoren, is geselecteerd om inzicht te verschaffen
in de prestaties van het programma.
6.37 De Commissie is ingenomen met de erkenning van het nut en de doeltreffendheid van
instrumenten zoals dialoog, twinning en EUTF’s. Het ENI heeft bijgedragen aan het stimuleren van
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hervormingen op gebieden waar de EU en het partnerland gemeenschappelijke belangen hebben, en
heeft ervoor gezorgd dat rekening werd gehouden met de zorgen van de burgers. Meer in het
bijzonder is de samenwerking met Azerbeidzjan, na een hernieuwde samenwerking met het land op
alle niveaus in 2017 en de goedkeuring van de partnerschapsprioriteiten EU-AZ in 2018, uitgebreid
tot de gebieden governance, economie, connectiviteit en intermenselijke contacten. Deze bijstand zal
nauw worden gekoppeld aan politieke en sectorale dialogen waarbij deze strategischer worden
gebruikt om de uitvoering van hervormingen te monitoren.
Wat het maatschappelijk middenveld betreft, blijft de EU financiële steun verlenen in een context van
een steeds krappere manoeuvreerruimte, o.a. als gevolg van restrictieve ngo-wetgeving.
6.38 Behoefteanalyses vallen onder het relevantiecriterium van de vijf evaluatiecriteria voor betere
regelgeving, hoewel in sommige evaluaties niet altijd expliciet naar dergelijke beoordelingen wordt
verwezen 4. Voorts vormen behoefteanalyses de basis van de logische kaders voor de
actiedocumenten, de belangrijkste jaarlijkse programmeringsdocumenten.
6.39 De Commissie verwijst naar haar antwoord op paragraaf 6.31.
6.40 De indicatoren die worden gebruikt voor het monitoren van specifieke doelstellingen zijn een
mix van output- of impactindicatoren, in plaats van resultaatindicatoren. Ten tijde van de vaststelling
van de indicatoren voor de programmaverklaring waren de prestatiesystemen nog niet volledig
ontwikkeld en beschikte de Commissie niet over de reeks resultaatindicatoren die zij momenteel heeft
en gebruikt.
6.41 DG NEAR heeft veel tijd en moeite geïnvesteerd in de versterking van de capaciteit van zijn
personeel en belangrijke belanghebbenden, met name via de monitoring- en evaluatiefunctie en het
team dat zich bezighoudt met begrotingssteun.
DG NEAR beheert een portefeuille van duizenden projecten. Bij monitoring worden verschillende
parameters ingezet, zoals de beschikbaarheid van specifieke deskundigheid, de veiligheid van de
uitvoeringscontext, de afgelegen ligging van de activiteiten en de noodzaak om te zorgen voor
evenredigheid van de administratieve kosten van monitoring en controle ten opzichte van de
investering.
De Commissie werkt voortdurend aan een betere formulering van de indicatoren die worden gebruikt
voor de uitbetaling van contracten voor begrotingssteun. Het toezicht op nieuwe contracten voor
begrotingssteun is versterkt.
6.42 De Commissie beoordeelt alle conclusies van de externe evaluatie naar behoren. Niet alle
evaluaties leiden tot een werkdocument van de diensten van de Commissie, maar dit betekent niet dat
de conclusies van de externe evaluaties niet worden beoordeeld.
Het kader voor betere regelgeving introduceerde werkdocumenten van de diensten van de Commissie
(SWD) waarin in een op zichzelf staand document het standpunt van de Commissie ten aanzien van
de bevindingen en conclusies van externe evaluaties wordt geformaliseerd. Er wordt met name een
follow-upactieplan opgesteld na de publicatie van elke externe evaluatie, waarbij de diensten de
aanbevelingen uit de evaluatie aanvaarden of afwijzen. Een jaar later wordt een aanvullende evaluatie
van het follow-upactieplan uitgevoerd, waarin de voortgang van de uitvoering wordt geschetst. Voor
DG NEAR is het leerproces dat voortvloeit uit de evaluatiefunctie in de eerste plaats gebaseerd op de
4
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talrijke operationele en strategische evaluaties die worden uitgevoerd en gepubliceerd, maar niet
allemaal resulteren in de publicatie van een formeel werkdocument van de diensten van de
Commissie.
Eerste streepje - De Commissie was zich bewust van bepaalde tekortkomingen in de evaluatie van de
economische governance en heeft ingeschat in welke mate de conclusies van de evaluatie werden
beïnvloed door de tekortkomingen in het evaluatieproces. Ondanks de bekende tekortkomingen
werden de conclusies van de externe evaluatie als geldig beschouwd.
Tweede streepje - De Commissie heeft het externe evaluatieverslag gepubliceerd omdat het volgens
haar voldoet aan de vereiste kwaliteit en de desbetreffende normen.
Derde streepje - Met betrekking tot de evaluatie van de hervorming van het openbaar bestuur zijn de
Commissie en de contractant overeengekomen het contract op te zeggen na een onverzoenbaar
verschil tussen de partijen.
6.43 Hoewel de uitgevoerde betalingen per 1 januari 2020 42 % van de financiële planning voor
2014-2020 uitmaakten, worden ze uitgevoerd voor bijna 100 % van de geplande betalingen.
Programma’s ter bevordering van complexe structurele hervormingen op lange termijn vereisen per
definitie een lange uitvoeringsperiode.
De programma’s voor extern optreden worden gekenmerkt door uitvoering op middellange en lange
termijn en bij de belanghebbenden is er een consensus dat dit daadwerkelijk het geval is. Dit wordt
ook erkend in de huidige rechtsgrondslag en in het NDICI-voorstel voor de periode na 2020,
aangezien de eindevaluaties pas halverwege het volgende MFK gepland zijn.
6.45 Met betrekking tot de totstandkoming van een goed verankerde en duurzame democratie zijn
voor deze indicator met de vervanging van jaarverslagen door landverslagen voor de betrokken
landen, minder systematisch gegevens verzameld. Aangezien de reeks indicatoren voor de
programmaverklaring van het ENI bij het begin van de uitvoeringsperiode is vastgesteld, is er tijdens
de uitvoering van het instrument nauwelijks ruimte om de indicatoren te wijzigen of te schrappen,
zelfs als een indicator achterhaald raakt.
6.46 De beoordelaars hadden wegens de gevoelige aard ervan geen toegang tot de informatie over het
“overkoepelend programma”.
6.48 De Commissie kent aan de rechtsstaat een essentiële plaats toe in haar politieke betrekkingen en
dialoog met derde landen en streeft naar consensus over hervormingen. De aanpak is transversaal,
waarbij de prestaties van de instellingen en de toereikendheid van de wetgeving worden onderzocht.
Wanneer de Commissie derde landen betrekt bij het vaststellen van prioriteiten voor EU-steun, neemt
zij een langetermijnvisie in en bevordert zij betekenisvolle en gestructureerde acties op relevante
gebieden.
6.55 Wat betreft de opmerking over de hervorming van de veiligheidssector in Georgië, wenst de
Commissie meer toelichting te verstrekken. Na de goedkeuring van de wet inzake de
staatsinspectiedienst in 2018 werd in mei 2019 het onafhankelijke onderzoeksmechanisme ingesteld
met het mandaat om door rechtshandhavingsambtenaren begane misdrijven te onderzoeken. In
november 2019 werd het onderzoeksmechanisme operationeel en in juni 2020 werden
16 onderzoekers en 6 operationele medewerkers aangeworven voor drie kantoren, waarvan twee in
Tbilisi en één in Kutaisi.
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Kader 6.3 - DCI-project zonder duidelijke doelstellingen - De Commissie volgt de bevindingen
van de ERK op. Het desbetreffende programma fungeert als kader voor het identificeren en toewijzen
van middelen via zijn instrumenten aan onderliggende in aanmerking komende investeringsprojecten
voor infrastructuur. Daarom moeten de verwezenlijkingen worden onderzocht aan de hand van de
verwachte resultaten in het kader van de verschillende goedgekeurde projecten en hun bijdragen aan
de verwachte overkoepelende resultaten en indicatoren van het programma.
Over het gecontroleerde programma werd een tussentijds evaluatieverslag opgesteld. Op basis van het
evaluatieverslag zijn doelstellingen en mijlpalen voor het opvolgen van de prestaties voorgesteld en
met de partners besproken. Deze doelstellingen zullen echter pas officieel worden vastgesteld
wanneer de lopende onderhandelingen over de herconfiguratie van het programma zijn afgerond.
CONCLUSIES
6.57 De Commissie publiceert uitgebreide informatie over prestaties. In het geval van DCI is de
informatie over prestaties tijdens de toepassingsperiode zowel kwantitatief als kwalitatief
toegenomen. In die periode heeft de Commissie, naast 40 evaluatieverslagen over
ontwikkelingssamenwerking en samenwerking met nabuurschapslanden, twee specifieke verslagen
uitgebracht over de bereikte resultaten, met details over specifieke projecten in verschillende
geografische gebieden. Sinds 2015 bevat het jaarverslag over de uitvoering van de instrumenten van
de Europese Unie voor de financiering van externe maatregelen, voor zowel het DCI als het ENI, de
resultaatrapportage op zowel kwalitatieve als kwantitatieve gronden. Daarom biedt het jaarverslag een
getrouw beeld van de prestaties van het DCI en het ENI bij het nastreven van de relevante mondiale
doelstellingen van de EU.
6.58. De indicatoren voor zowel het DCI als het ENI zijn een mix van output- of impactindicatoren.
Ten tijde van de vaststelling van de indicatoren voor de programmaverklaring beschikte de
Commissie niet over de reeks resultaatindicatoren die zij momenteel heeft en gebruikt.
Sinds 2015 bevat het jaarverslag over de tenuitvoerlegging van de instrumenten van de Europese Unie
voor de financiering van externe maatregelen een hoofdstuk over de bereikte resultaten, dat is
gebaseerd op de indicatoren van het EU-resultatenkader (output en resultaat). Het EU-resultatenkader
biedt een samenhangend beeld van zowel de context als de resultaten van specifieke interventies.
Outputindicatoren geven een directer verband met de EU-interventies, terwijl resultaat- en
impactindicatoren een veel sterkere indicatie geven van de beleidsdoelstellingen.
Voor het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI),
het vervolgprogramma van het DCI en het ENI, heeft de Commissie voor het eerst een lijst van
indicatoren voorgesteld, die nu een nieuwe mix van impact- en resultaatindicatoren bevat die de
prestaties op belangrijke gebieden meten.
6.60 De EU hecht groot belang aan de fundamentele waarden van mensenrechten, democratie en de
rechtsstaat, die essentiële elementen zijn van alle partnerschappen en samenwerkingsovereenkomsten
van de EU met derde landen.
De Commissie benadrukt dat het proces van ondersteuning van de democratie, de rechtsstaat, de
mensenrechten en de fundamentele vrijheden niet alleen complex, zeer gepolitiseerd en
contextspecifiek is, maar dat het ook moeilijk is om op dit gebied resultaten te meten.
De Commissie blijft vastbesloten haar aanpak voor de beoordeling van prestaties op zowel
programma- als projectniveau voortdurend te verbeteren. Daartoe onderneemt de Commissie ook

NL

NL

377
maatregelen om gevolg te geven aan de bevindingen van de ERK en de aanvaarde aanbevelingen in
haar speciale verslagen uit te voeren.
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ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET VERSLAG VAN DE EUROPESE
REKENKAMER BETREFFENDE DE PRESTATIES VAN DE EU-BEGROTING - STAND
VAN ZAKEN EIND 2019
“HOOFDSTUK 7: FOLLOW-UP VAN AANBEVELINGEN”

INLEIDING
7.8 In haar officiële antwoorden die samen met de desbetreffende verslagen van de Rekenkamer
werden gepubliceerd, heeft de Commissie een motivering gegeven voor alle gevallen waarin zij zich
naar eigen mening niet kon verbinden tot de uitvoering van de specifieke aanbevelingen.
Kader 7.3 Voorbeelden van aanbevelingen die niet zijn uitgevoerd
De Commissie heeft duidelijk de onderliggende redenen aangegeven waarom zij sommige
aanbevelingen van de Rekenkamer in de speciale verslagen nr. 19/2016, nr. 17/2016 en nr. 26/2016
niet heeft aanvaard. Die redenen werden later bevestigd in de gedetailleerde antwoorden aan het
Europees Parlement 1, ter aanvulling van het verslag van de Commissie over de follow-up van de
kwijting voor het begrotingsjaar 2015 2.
De Commissie heeft haar bezorgdheid geuit over de haalbaarheid en evenredigheid van
aanbeveling 12 in Speciaal verslag nr. 19/2016 “Uitvoering van de EU-begroting via
financieringsinstrumenten – lessen die uit de programmeringsperiode 2007-2013 moeten worden
getrokken”. De door de Rekenkamer aanbevolen vergelijkende analyse zou een aanzienlijke
inspanning van de lidstaten vergen, aangezien dit zou betekenen dat de kosten voor subsidies en
financieringsinstrumenten die door elke beheersautoriteit worden gedragen, moeten worden
uitgesplitst. Voor die operatie zou het aantal uren dat elke werknemer aan financiële instrumenten en
subsidies heeft gewerkt, regelmatig moeten worden opgesplitst, aangezien dezelfde personeelsleden
vaak aan beide zaken werken. Een dergelijke inspanning zou onevenredig zijn. Bovendien zijn de
kostenstructuren van subsidies en financieringsinstrumenten van nature verschillend; waardoor de
meerwaarde van een dergelijke operatie beperkt zou zijn.
Toen de Rekenkamer de Commissie in 2015 aanraadde een vergelijkende analyse uit te voeren van de
uitvoeringskosten van ESF-subsidies en financiële instrumenten 3, was de Raad het tot slot met de
Commissie eens dat het moeilijk zou zijn een dergelijke aanbeveling uit te voeren4.
Met betrekking tot Speciaal verslag nr. 17/2016 “De EU-instellingen kunnen meer doen om de
toegang tot hun overheidsopdrachten te vergemakkelijken” herhaalt de Commissie dat het Financieel
Reglement van 2012 in dat verband reeds passende bepalingen bevat. Die bepalingen zijn
gehandhaafd in het Financieel Reglement van 2018.
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De afgewezen inschrijvers ontvangen een verantwoording en gedetailleerde redenen voor hun
afwijzing en kunnen om aanvullende inlichtingen verzoeken. Voor dergelijke verzoeken geldt een
strikte termijn: de aanbestedende dienst moet de inlichtingen zo spoedig mogelijk en in ieder geval
binnen 15 dagen na ontvangst van het verzoek verstrekken.
Wanneer de ondernemers in de loop van een aanbestedingsprocedure in kennis worden gesteld van
een besluit dat nadelig is voor de rechten van de gegadigden of inschrijvers (bv. afwijzing), wordt in
die kennisgeving verwezen naar de beschikbare rechtsmiddelen (klacht bij de Ombudsman en
rechterlijke toetsing).
Met betrekking tot Speciaal verslag nr. 26/2016 “Het blijft een uitdaging om cross-compliance
doeltreffender en eenvoudiger te maken” herhaalt de Commissie dat zij aanbeveling 3 niet aanvaardt.
De aanbeveling zou de cross-compliance (oftewel randvoorwaarden) niet vereenvoudigen, maar de
facto beperken. In het verleden zijn de randvoorwaarden al verscheidene malen vereenvoudigd.
Bovendien hebben de lidstaten nu een grote speelruimte om in de steekproeftrekking rekening te
houden met de risico's en om hun controlesystemen te optimaliseren. De Commissie is van mening
dat deze aanbeveling kan leiden tot versoepeling van de regels inzake controles ter plaatse, wat
uiteindelijk de doeltreffendheid van de randvoorwaarden zou ondermijnen.
7.10 Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 7.10-7.12
De Commissie aanvaardt de overgrote meerderheid van de aanbevelingen van de Rekenkamer,
waaruit blijkt dat de standpunten en conclusies van beide instellingen voor het merendeel
overeenkomen. De Commissie hecht het grootste belang aan de follow-up en de uitvoering van deze
aanbevelingen. Het valt echter niet uit te sluiten dat bepaalde aanbevelingen volgens de Rekenkamer
gedeeltelijk zijn uitgevoerd, terwijl ze volgens de Commissie volledig zijn uitgevoerd.
CONCLUSIE
7.15 De Commissie wijst erop dat de aan haar gerichte aanbevelingen van de Rekenkamer soms
complex van aard zijn. Zij kunnen afhankelijk zijn van externe factoren, interventies van lidstaten of
andere partners en belanghebbenden, of van voorlopig onbekende factoren, zoals het ontwerp van
toekomstige wetgeving, programma’s en regelingen. De aanbevelingen hebben niet alleen betrekking
op aspecten van beleidsuitvoering, maar ook op beleidsontwikkeling en soms op vrij brede of
transversale aspecten.
De Commissie hecht het grootste belang aan de uitvoering van alle aanvaarde aanbevelingen van de
Rekenkamer. De follow-up en uitvoering maken integraal deel uit van het governancesysteem van de
Commissie.

ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP BIJLAGE 7.1 “GEDETAILLEERDE STAND
VAN ZAKEN VAN DE AANBEVELINGEN VAN 2016, PER VERSLAG – EUROPESE
COMMISSIE”
Speciaal verslag nr. 1/2016: is het systeem van de Commissie voor prestatiemeting met
betrekking tot de inkomens van landbouwers goed opgezet en gebaseerd op degelijke gegevens?
Antwoord op aanbeveling 1, paragraaf 92: de Commissie heeft de aanbeveling gedeeltelijk aanvaard
en is van oordeel dat zij het door haar aanvaarde deel van de aanbeveling volledig heeft uitgevoerd.
De meting van het beschikbare inkomen van landbouwhuishoudens hangt onder meer af van het niet-
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landbouwinkomen van gezinsleden en beleidsmaatregelen die onder nationale bevoegdheid vallen en
sterk verschillen tussen de lidstaten. Het is moeilijk te zien wat de relevantie van het GLB ten
opzichte van die maatregelen is, en het is nog moeilijker om de causaliteit van verschillen in het
gezinsinkomen te vergelijken wanneer die worden veroorzaakt door zoveel verschillende factoren.
Het zou zeer moeilijk zijn om een rechtsgrond voor een dergelijk kader te bepalen, aangezien de
administratieve last daardoor sterk zou toenemen, hetgeen de potentiële voordelen zou tenietdoen.
Sinds 2002 verzamelt Eurostat geen gegevens meer over het beschikbare inkomen van
landbouwhuishoudens uit het beperkte aantal lidstaten dat daar gegevens over verstrekt.
Antwoord op aanbeveling 2 (eerste streepje), paragraaf 94: de kwestie van gedetailleerdere
informatie over de factoren die het landbouwinkomen beïnvloeden, is besproken met deskundigen van
de lidstaten. Als gevolg daarvan zal de Commissie mogelijkheden blijven onderzoeken om de
landbouwrekeningen verder te ontwikkelen, zodat het potentieel ervan beter kan worden benut om
gedetailleerdere informatie te verstrekken over de factoren die het landbouwinkomen beïnvloeden. In
het kader van een overeenkomst betreffende het Europees statistisch systeem worden statistieken over
grondprijzen en pacht nu regelmatig verzameld. De volgende stap is om, zoals gepland, een voorstel
in te dienen om die statistieken in een verordening op te nemen. Dit wordt momenteel voorbereid.
Antwoord op aanbeveling 2 (tweede streepje), paragraaf 94: om de regionale landbouwrekeningen
uiteindelijk in Verordening (EG) nr. 138/2004 betreffende de landbouwrekeningen te integreren, heeft
de Commissie in 2020 aan deskundigengroepen reeds de inhoud voorgelegd van een ontwerpvoorstel
aan de Raad en het Europees Parlement waarin de nodige wijzigingen zijn opgenomen. Vervolgens
zal de Commissie, overeenkomstig haar initiatiefrecht, de nodige voorbereidende wetgevende stappen
zetten.
Antwoord op aanbeveling 2 (vierde streepje), paragraaf 94: de Commissie is van mening dat de
aanbeveling volledig is uitgevoerd. De Commissie meent dat de op de EAA gebaseerde
inkomensindicatoren vergelijkbaar zijn tussen de lidstaten, met uitzondering van cijfers over
arbeidsjaareenheden in absolute cijfers. Die worden in bepaalde indicatoren gebruikt om verschillen
in de absolute niveaus van het landbouwinkomen tussen de landen zichtbaar te maken, wat niet met
indexcijfers kan worden gedaan. Indien absolute cijfers worden gebruikt, worden de nodige
disclaimers toegevoegd.
Antwoord op aanbeveling 4, paragraaf 96: de Commissie heeft de ontbrekende landen herinneringen
gestuurd met een deadline voor de verslagen over de kwaliteit van de EAA. Nadien zal de Commissie
in 2021 een kwaliteitsverslag op EU-niveau opstellen, ook als er nog landen ontbreken.
Antwoord op aanbeveling 5, paragraaf 98: de Commissie is van mening dat de aanbeveling volledig
is uitgevoerd.
Antwoord op aanbeveling 6 (eerste streepje), paragraaf 100: de Commissie is van mening dat de
aanbeveling volledig is uitgevoerd. Voor de programmeringsperiode na 2020 heeft de Commissie een
wetgevingsvoorstel aangenomen voor een verordening strategische GLB-plannen, met inbegrip van
een nieuw uitvoeringsmechanisme voor het GLB. Dat omvat specifieke doelstellingen en een
prestatiekader met duidelijke streefdoelen en mijlpalen waarmee de prestaties van de GLB-plannen
van de lidstaten met betrekking tot het inkomen van landbouwers kunnen worden gemeten. De
lidstaten moeten een SWOT-analyse uitvoeren om de behoeften van de landbouwsector en
plattelandsontwikkeling te beoordelen en, op basis van die behoeften, passende maatregelen
ontwerpen. De SWOT-analyse levert het bewijsmateriaal en moet een overzicht geven van de huidige
situatie. Aangezien het GLB onder gedeeld beheer valt, zullen de lidstaten in hun strategische GLBplannen gekwantificeerde streefdoelen voor resultaatindicatoren vaststellen.
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Speciaal verslag nr. 2/2016: verslag van 2014 over de follow-up van de speciale verslagen van de
Europese Rekenkamer
Antwoord op de aanbeveling van paragraaf 29, onder a): in het kader van regelmatige inventarisaties
worden alle diensten van de Commissie eraan herinnerd om, indien nodig, uitgebreide antwoorden te
geven op de aanbevelingen van de Rekenkamer, met bewijsstukken. De diensten van de Commissie
zorgen voor de terbeschikkingstelling van passende bewijsstukken voor de maatregelen.
Antwoord op de aanbeveling van paragraaf 29, onder d): de diensten van de Commissie markeren
een aanbeveling als “gedeeltelijk uitgevoerd” wanneer de acties en maatregelen zijn uitgevaardigd,
maar niet volledig afgerond. Deze categorie is een niet-definitieve beoordeling van een aanbeveling
die nog wordt uitgevoerd. De Rekenkamer heeft een ander perspectief, aangezien zij de uitvoering
van een aanbeveling achteraf beoordeelt. Het valt echter niet uit te sluiten dat bepaalde aanbevelingen
volgens de Rekenkamer gedeeltelijk zijn uitgevoerd, terwijl ze volgens de Commissie volledig zijn
uitgevoerd.

Speciaal verslag nr. 5/2016: heeft de
tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn?

Commissie

gezorgd

voor

een

doeltreffende

Antwoord op aanbeveling 7, paragraaf 119: de Commissie heeft de aanbeveling gedeeltelijk aanvaard
en is van mening dat zij volledig uitvoering heeft gegeven aan het deel met betrekking waartoe zij
heeft toegezegd maatregelen te zullen nemen. Het Hof van Justitie erkent het vermoeden van nietopenbaarmaking van documenten betreffende een inbreukprocedure tijdens de precontentieuze fase
van die procedure. Dit geldt voor de informele dialoog in het kader van EU Pilot. De Commissie
publiceert regelmatig algemene informatie en statistieken over EU Pilot.
Speciaal verslag nr. 6/2016: uitroeiings-, bestrijdings- en bewakingsprogramma’s om
dierziekten tegen te gaan
Antwoord op de aanbeveling van paragraaf 72, onder a): het is belangrijk om op te merken dat het
bestaande Systeem voor de melding van dierziekten (ADNS) nog steeds actief wordt gebruikt en dat
de functies ervan regelmatig worden verbeterd om de uitwisseling van epidemiologische informatie
tussen de lidstaten te garanderen. Het nieuwe systeem, ADIS, wordt parallel ontwikkeld om dubbele
invoer van gegevens in de meldingssystemen van de EU en de OIE 5 te voorkomen. De overdracht van
EU-gegevens naar het WAHIS-meldingssysteem van de OIE gebeurt automatisch. Tegelijkertijd zal
ADIS zowel het concept “uitbraak” als de benadering “ziektegeval” omvatten. Door die twee
benaderingen met elkaar te verbinden, kunnen gegevens worden doorzocht en gevisualiseerd via beide
zoekparameters. Daarnaast zullen er in ADIS nieuwe instrumenten voor gegevensextractie en
visualisatie worden opgenomen.
Speciaal verslag nr. 8/2016: goederenvervoer per trein in de EU: nog steeds niet op het juiste
spoor
Antwoord op aanbeveling 4, onder a), paragraaf 97: de aanbeveling wordt momenteel uitgevoerd. In
het kader van de lopende evaluatie van Verordening (EU) 913/2010 inzake het Europese spoorwegnet
5
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De OIE is de Wereldorganisatie voor diergezondheid, die het wereldwijde informatiesysteem voor diergezondheid
(WAHIS) beheert. Sinds 2012 hebben de Commissie en de OIE er binnen een gezamenlijk project aan gewerkt om het
ADNS en het WAHIS aan elkaar te koppelen via een gemeenschappelijke interface met de naam Animal Disease
Information System (ADIS, Informatiesysteem voor dierziekten).
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voor concurrerend goederenvervoer (RFC-verordening) werkt de Commissie samen met
RailNetEurope als verstrekker van gegevens over de evolutie van het goederenvervoer per spoor en
zal zij gegevens over de evolutie van het goederenvervoer per spoor verzamelen en analyseren.
Zo zullen in een tabel de prestaties van het goederenvervoer per spoor worden weergegeven in
vergelijking met andere vormen van vervoer. Ten slotte zullen tussentijdse streefdoelen waar nodig
worden overwogen in het kader van het nieuwe vervoersbeleid naar aanleiding van het Witboek
vervoer van 2011.
Antwoord op aanbeveling 4, onder b), paragraaf 97: de Commissie is van oordeel dat zij de
aanbeveling heeft uitgevoerd. Belanghebbenden uit de spoorwegsector peilen via enquêtes regelmatig
naar de tevredenheid van de gebruikers, overeenkomstig de geldende wetgeving. Overeenkomstig
artikel 19, lid 3, van Verordening (EU) nr. 913/2010 organiseert de beheersraad van elke corridor
voor goederenvervoer per spoor met name “een onderzoek naar de tevredenheid van de gebruikers
van de goederencorridor en publiceert het resultaat daarvan jaarlijks”.
Hoewel dat onderzoek zich concentreert op het relevantste deel van het spoorwegnet voor het
goederenvervoer, is het ook gericht op gebruikers die actief zijn op het volledige spoorwegnet. In het
licht daarvan zijn de enquêtes representatief voor de mening van alle spoorweggebruikers.
De Commissie gebruikt verschillende bronnen om de tevredenheid van de gebruikers te staven,
waaronder statistieken, vergaderingen en workshops. Voorts zal zij overwegen om in haar komende
verslag over het toezicht op de spoorwegmarkt de resultaten op te nemen van de enquêtes die zijn
uitgevoerd in het kader van de corridors voor goederenvervoer per spoor.
Antwoord op aanbeveling 8, paragraaf 100: de Commissie merkte op dat het eerste deel van de
aanbeveling tot de lidstaten was gericht en heeft het tweede deel van de aanbeveling aanvaard.
De Commissie heeft ervoor gezorgd dat de lidstaten de bepalingen van artikel 8 van
Richtlijn 2012/34/EU naar behoren hebben omgezet en heeft een onderzoek naar de tenuitvoerlegging
ervan uitgevoerd. Daarmee heeft zij gevolg gegeven aan de aanbeveling om de uitvoering van de
strategieën te controleren. Op langere termijn blijft de Commissie toezien op de kwestie, maar die
actie gaat verder dan de oorspronkelijke aanbeveling. Onlangs heeft de Commissie de lidstaten en de
spoorweginfrastructuurbeheerders een vragenlijst toegestuurd over de praktische tenuitvoerlegging
van artikel 30 van Richtlijn 2012/34/EU inzake de planning en financiering van
spoorweginfrastructuur en het effect van infrastructuurwerken op het goederenvervoer per spoor. De
vragenlijst heeft ook betrekking op kwantitatieve aspecten van het onderhoud en de vernieuwing van
spoorweginfrastructuur overeenkomstig de overeengekomen ondernemingsplannen en de indicatieve
strategieën voor de ontwikkeling van infrastructuur. De Commissie is voornemens een onderzoek uit
te voeren naar de verschillende nationale financieringsmechanismen die van invloed kunnen zijn op
de spoorwegmarkt en de prestaties van infrastructuurbeheerders.
Speciaal verslag nr. 10/2016: verdere verbeteringen noodzakelijk ter waarborging van een
doeltreffende tenuitvoerlegging van de buitensporigtekortprocedure
Antwoord op aanbeveling 3, paragraaf 135: Eurostat zal verbeteringen blijven aanbrengen om de
problemen op te lossen.
Antwoord op aanbeveling 3, paragraaf 135: Eurostat zal verbeteringen blijven aanbrengen om de
problemen op te lossen.
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Antwoord op aanbeveling 8, paragraaf 143: de Commissie bevestigt dat geen enkele lidstaat
onderworpen is aan een BTP wegens niet-naleving van het schuldcriterium. De Commissie bevestigt
voorts dat zij sinds de publicatie van Speciaal verslag nr. 10/2016 geen schuldquoten in haar BTPaanbevelingen heeft opgenomen. De Commissie voert aan dat regeringen minder controle hebben
over de schuldquote dan de tekortquote. De jaarlijkse schuldquoten die uit de aanbevolen
tekortdoelstellingen en de onderliggende macro-economische aannames voortvloeien, kunnen worden
berekend. Het opnemen van dergelijke berekeningen in de BTP-aanbeveling zelf zou externe
waarnemers echter ten onrechte kunnen laten denken dat het halen van die quoten deel uitmaakt van
de nalevingsbeoordeling. Dat zou de geloofwaardigheid van de Commissie en het pact ondermijnen.
Voorts konden lidstaten de aanbevolen tekortvermindering wel realiseren, maar, indien de macroeconomische resultaten aanzienlijk bleken af te wijken van de aannames die aan de aanbeveling ten
grondslag liggen, konden zij de schuldquote die uit die aannames volgt, niet halen.
In februari 2020 heeft de Commissie haar mededeling over de evaluatie van de economische
governance gepubliceerd en bijgevolg kan zij naar manieren zoeken om de uitvoering van het pact te
vereenvoudigen, eventueel met betrekking tot het voorkomen en corrigeren van hoge
overheidsschulden. Voorts heeft de Commissie op 20 mei een aantal verslagen uit hoofde van
artikel 126, lid 3, gepubliceerd, onder meer voor lidstaten waarvan is vastgesteld dat zij het
schuldcriterium niet respecteren. Ook onderstreept de Commissie in haar mededeling over het
“Europees semester 2020: landspecifieke aanbevelingen” het volgende: er “moet worden verzekerd
dat, wanneer de economische omstandigheden het toelaten, de lidstaten een begrotingsbeleid voeren
dat erop gericht is op de middellange termijn een prudente begrotingspositie te bereiken en de
houdbaarheid van de schuld te waarborgen.” Op grond daarvan is de Commissie van mening dat de
aanbeveling volledig is uitgevoerd.
Speciaal verslag nr. 18/2016: het certificeringssysteem van de EU voor duurzame
biobrandstoffen
Antwoord op aanbeveling 1, onder a), paragraaf 76: de Commissie heeft de aanbeveling gedeeltelijk
aanvaard. De Commissie is van oordeel dat zij het door haar aanvaarde deel van de aanbeveling
volledig heeft uitgevoerd. Het is belangrijk eraan te herinneren dat de Commissie verplicht is de
vrijwillige regeling te toetsen aan de vereisten van de richtlijn hernieuwbare energie
(Richtlijn 2009/28/EG) en in de toekomst aan de hand van de criteria van de herschikte richtlijn. De
medewetgevers hebben besloten een kader voor indirecte veranderingen in grondgebruik (ILUC) op te
nemen in de nieuwe richtlijn, maar geen sociale criteria. Daarom kan de Commissie geen verplichting
opleggen om dergelijke criteria in de certificeringsregelingen op te nemen en is zij van mening dat de
aanbeveling volledig is uitgevoerd voor zover dat juridisch mogelijk is.
Overeenkomstig de herziene richtlijn hernieuwbare energie (Richtlijn (EU) 2018/2001) vallen sociaaleconomische aspecten niet onder vrijwillige regelingen.
Antwoord op aanbeveling 1, onder b), paragraaf 76: de Commissie heeft deze aanbeveling aanvaard.
In artikel 17, lid 6, van de richtlijn hernieuwbare energie (Richtlijn 2009/28/EG) zijn milieueisen van
de EU voor de landbouw opgenomen als duurzaamheidscriterium voor in de Europese Unie geteelde
grondstoffen voor biobrandstoffen. De richtlijn hernieuwbare energie verplicht de lidstaten echter niet
om na te gaan of artikel 17, lid 6, van de richtlijn wordt nageleefd, omdat die milieueisen reeds
onderworpen zijn aan beheers- en controlesystemen in het kader van de specifieke milieurichtlijnen en
-verordeningen en het GLB. De formele erkenning van de vrijwillige regelingen door de Commissie
heeft daarom geen betrekking op de milieueisen die zijn opgenomen in artikel 17, lid 6, van de
richtlijn hernieuwbare energie.
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Antwoord op aanbeveling 3, onder a), paragraaf 78: de Commissie is van oordeel dat zij de
aanbeveling heeft uitgevoerd. De herschikte richtlijn hernieuwbare energie (Richtlijn
(EU) 2018/2001) verleent de Commissie de bevoegdheid om in uitvoeringshandelingen nadere regels
vast te stellen voor de werking van vrijwillige regelingen (artikel 30, lid 8), waardoor gedetailleerde
certificeringsregels in een formeel proces kunnen worden vastgesteld. Dat kan ook gaan om regels
over het soort informatie dat vrijwillige regelingen moeten verstrekken indien de Commissie de
werking ervan controleert. Zelf informatie verzamelen, bijvoorbeeld door audits uit te voeren, zou het
toepassingsgebied van de herschikte richtlijn hernieuwbare energie overschrijden.
Antwoord op aanbeveling 3, onder b), paragraaf 78: de Commissie is van mening dat deze
aanbeveling is uitgevoerd, aangezien 1) ad-hocmaatregelen zijn genomen om klachtenregelingen in te
voeren via vrijwillige regelingen in het kader van de beoordeling van vrijwillige regelingen, en 2) de
herschikte richtlijn hernieuwbare energie (Richtlijn (EU) 2018/2001) aanzienlijk is verbeterd, onder
meer doordat ze de Commissie de bevoegdheid verleent om in uitvoeringshandelingen nadere regels
voor de werking van vrijwillige regelingen vast te stellen, waardoor nadere regels in een formeel
proces kunnen worden vastgesteld. Er zal worden voortgewerkt aan de uitvoeringsbepalingen.
Speciaal verslag nr. 19/2016: uitvoering van de EU-begroting via financieringsinstrumenten –
lessen die uit de programmeringsperiode 2007-2013 moeten worden getrokken
Antwoord op aanbeveling 3, paragraaf 154: de Commissie heeft de aanbeveling niet aanvaard.
Speciaal verslag nr. 23/2016: zeevervoer in de EU in woelige wateren: veel ondoeltreffende en
niet-duurzame investeringen
Antwoord op aanbeveling 1, onder a), paragraaf 105: de Commissie is van mening dat deze
aanbeveling is uitgevoerd. Het monitoringsysteem is ingevoerd door een specifieke parameter voor de
“verwerkingscapaciteit” van havens op te nemen in de TENTec-databank. De TENTec-databank
bestrijkt alle havens van het TEN-T-netwerk en is niet beperkt tot door de CEF medegefinancierde
maatregelen. De Commissie zal blijven samenwerken met haar externe consultant om ervoor te
zorgen dat gegevens aan de TENTec-databank worden toegevoegd en bijgewerkt naarmate nieuwe
informatie beschikbaar wordt.
Antwoord op aanbeveling 1, onder b), paragraaf 105: de Commissie heeft de aanbeveling aanvaard,
met 2023 als uiterste uitvoeringsdatum. De aanbeveling hoeft dus nog niet te zijn uitgevoerd.
In de lopende TEN-T-evaluatiestudie wordt onder meer gekeken naar de methode die wordt toegepast
om het TEN-T en de TEN-T-havens te definiëren. Indien nodig zal de Commissie na dit
evaluatieproces, afhankelijk van de resultaten ervan, een wetgevingsvoorstel indienen voor een
herziene TEN-T-verordening, mogelijk in 2021. Dat zou sneller zijn dan de datum die in de TEN-Tverordening is voorzien, namelijk 2023, en het zou de Commissie ook in staat stellen de aanbeveling
eerder af te sluiten, d.w.z. tegen 2021.
Antwoord op aanbeveling 1, onder c), paragraaf 105: de Commissie is van oordeel dat deze
aanbeveling is uitgevoerd en bevestigt dat het recentste gedetailleerde uitvoeringsplan voor snelwegen
op zee is afgerond en op 29 juni 2020 is gepubliceerd.
Speciaal verslag nr. 26/2016: het blijft een uitdaging om cross-compliance doeltreffender en
eenvoudiger te maken
Antwoord op aanbeveling 1, paragraaf 74: de Commissie is van mening dat de aanbeveling volledig
is uitgevoerd. De Commissie heeft inderdaad de suggestie van de Rekenkamer onderzocht om een op
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de mate van niet-naleving gebaseerde indicator op te nemen. De conclusie van dat onderzoek is echter
dat de mate van niet-naleving in dit stadium geen geschikte prestatie-indicator is, omdat dat
percentage weliswaar afhangt van de bewustwording van de landbouwers, maar ook wordt beïnvloed
door de wisselende kwaliteit van de controlesystemen van de lidstaten. Momenteel worden de
prestaties van de cross-compliance nog steeds gemeten door deze af te zetten tegen de doelstellingen
ervan. De ontwikkeling van duurzame landbouw door bewustmaking van landbouwers inzake de na te
leven dwingende voorschriften wordt met name beoordeeld aan de hand van het aandeel GLBbetalingen dat onder de cross-compliance valt, en kan worden verlaagd in geval van inbreuken. Voor
het toekomstige GLB stelt de Commissie ook voor om het aantal hectaren op te nemen dat onder de
conditionaliteit valt, wat verband houdt met de milieu- en klimaatresultaten van de toekomstige
conditionaliteit. Hoe groter het gebied waarop de conditionaliteit betrekking heeft, des te groter de
baten voor het milieu en het klimaat.
Antwoord op aanbeveling 2, paragraaf 75: de Commissie is van mening dat de aanbeveling volledig
is uitgevoerd. De uitwisselingen tussen de betrokken directoraten-generaal (DG’s) zijn aan de gang.
DG ENV heeft de resultaten van de statistieken van DG AGRI ontvangen en geanalyseerd.
Antwoord op aanbeveling 5, paragraaf 78: de Commissie heeft de aanbeveling gedeeltelijk aanvaard.
De Commissie is van oordeel dat zij het door haar aanvaarde deel van de aanbeveling volledig heeft
uitgevoerd. De Commissie heeft een evaluatiestudie gepubliceerd over de administratieve kosten,
onder meer om de cross-compliance te beheren. Op basis daarvan is het de verantwoordelijkheid van
de lidstaten om het systeem voor het beheer van de cross-compliance te coördineren en zo de kosten
voor zowel landbouwers als nationale overheden te verlagen.
Antwoord op aanbeveling 6, paragraaf 79: de Commissie is van mening dat de aanbeveling volledig
is uitgevoerd. De toekomstige gedelegeerde en uitvoeringshandelingen zijn nog niet vastgesteld.
Speciaal verslag nr. 27/2016: governance bij de Europese Commissie – goede praktijken?
Antwoord op aanbeveling 1, paragraaf 66: de Commissie is van mening dat deze aanbeveling
volledig is uitgevoerd. De aanbeveling heeft betrekking op alle aspecten die de Rekenkamer aan de
orde heeft gesteld in haar aanbeveling 2, onder a) tot en met h) (bijwerking van het Handvest van het
Comité follow-up audit, C(2017) 2225 final). De Commissie heeft haar governanceregelingen drie
keer bijgewerkt sinds het einde van de veldstudie van de Rekenkamer: in oktober 2017, met een
belangrijke verdere stroomlijning en versterking in november 2018, inclusief een mededeling met de
redenen voor de aangebrachte wijzigingen, en opnieuw in juni 2020 na de institutionele overgang
(C(2020) 4240). Die verbeteringen waren sterk geïnspireerd op de controlebevindingen van zowel de
Europese Rekenkamer als de dienst Interne Audit van de Commissie. De Commissie voldoet aan alle
toepasselijke wetgeving en beste praktijken voor zover die relevant zijn voor haar unieke aard en
werkomgeving, en zorgt voor een hoge mate van transparantie over het ontwerp en de werking van
haar governanceregelingen. De Commissie heeft in het jaarlijks beheers- en prestatieverslag 2018
gemeld dat zij naar eigen mening volledig voldoet aan het toepasselijke kader. De Commissie is
volledig transparant geweest over haar besluiten.
Antwoord op aanbeveling 2, onder e), paragraaf 66: de Commissie is van mening dat deze
aanbeveling volledig is uitgevoerd. Zoals de Rekenkamer erkend heeft, publiceert de Commissie alle
verslagen in het pakket Geïntegreerde financiële verslaglegging en verantwoording en eerbiedigt
daarbij de door de medewetgevers overeengekomen termijnen volledig. Waar mogelijk zijn
regelingen getroffen om de nodige informatie eerder te verstrekken, bijvoorbeeld voor de
jaarrekeningen. De Rekenkamer controleert de rekeningen volledig voordat die in het pakket
Geïntegreerde financiële verslaglegging en verantwoording worden opgenomen. Op andere gebieden
zorgt de beperkte beschikbaarheid van gegevens ervoor dat het niet mogelijk is om veel vroeger te

NL

NL

386
leveren. De Commissie rekent voor het verstrekken van de nodige gegevens op de lidstaten. Daarom
kon zij deze aanbeveling slechts gedeeltelijk aanvaarden. De Commissie merkt op dat de Rekenkamer
heeft besloten het verslag over de prestaties van de EU-begroting later dit jaar te publiceren, zodat er
meer tijd is om de informatie die de Commissie in het pakket Geïntegreerde financiële verslaglegging
en verantwoording heeft verstrekt, te controleren.
Antwoord op aanbeveling 2, onder f), paragraaf 66: met het oog op het beheer en de
verantwoordingsplicht leveren de diensten van de Commissie in hun bevoegdheidsgebied de beste
schattingen van de foutenpercentages, op basis van een consistente methodologie. Er wordt rekening
gehouden met alle relevante informatie, ook de controleresultaten op basis van statistisch
representatieve steekproeven, en met een deskundig oordeel. Voorts worden de geschatte
risicobedragen op het moment van betaling en bij afsluiting, nadat alle corrigerende maatregelen zijn
genomen om ten onrechte betaalde bedragen terug te vorderen, opgenomen in het jaarlijks beheers- en
prestatieverslag.
Daarom is de methode die wordt gebruikt om het geschatte foutenpercentage te bepalen,
geharmoniseerd en bijgevolg consequent in de hele Commissie, en wordt er rekening gehouden met
de specifieke kenmerken van beheersvormen en sectorale programma’s.
In het jaarlijks beheers- en prestatieverslag 2018 en 2019 heeft de Commissie de informatie over het
geschatte foutenpercentage verder gestroomlijnd om de begrippen “risico bij betaling” en “risico bij
afsluiting”, die door alle afdelingen consequent worden toegepast, beter toe te lichten (zie jaarlijks
beheers- en prestatieverslag 2018, blz. 151, en jaarlijks beheers- en prestatieverslag 2019, blz. 56).
Met het oog op volledige transparantie wordt de onderliggende informatie die op het niveau van de
gedelegeerd ordonnateur is verzameld en gebruikt om het risico bij betaling en bij afsluiting te
berekenen voor de hele Commissie, bekendgemaakt in bijlage 2 (jaarlijks beheers- en
prestatieverslag 2018) en bijlage 3 (jaarlijks beheers- en prestatieverslag 2019).
Op het gebied van cohesie hebben de directoraten-generaal in hun jaarlijkse activiteitenverslagen
(JAV’s) van 2018 en 2019 hun kernprestatie-indicator 5 (risicobedrag bij betaling) aangepast aan het
verzoek van de Rekenkamer. Daarbij maakten zij gebruik van de foutenpercentages die de diensten
van de Commissie voor de afgesloten boekjaren hebben bevestigd, rekening houdend met de
herziening door de Rekenkamer. In de JAV’s van 2019 vermeldt de Commissie de foutenpercentages
voor het EFRO, het Cohesiefonds en het ESF, die na aggregatie binnen een marge van 2,3 % tot 3,3 %
liggen voor het cohesiebeleid (zie kader 5.9).
Antwoord op aanbeveling 2, onder g), paragraaf 66: de Commissie is van mening dat deze
aanbeveling volledig is uitgevoerd. De Commissie heeft een verklaring over haar
governanceregelingen gepubliceerd en vult die aan met jaarlijkse verslaglegging over belangrijke
ontwikkelingen met betrekking tot de uitvoering ervan in het jaarlijkse beheers- en prestatieverslag.
De governanceregelingen worden steeds bijgewerkt als dat nodig is. De veranderingen als gevolg van
de institutionele overgang zijn reeds bekendgemaakt via de werkmethoden van de Europese
Commissie (P(2019) 2) en zijn verwerkt in de actualisering van de governanceregelingen in juni 2020
(C(2020) 4240). De specifieke kwestie in verband met de samenstelling van het Comité follow-up
audit wordt behandeld onder 1 en 2, onder h).
Antwoord op aanbeveling 2, onder h), paragraaf 66: de Commissie is van mening dat deze
aanbeveling volledig is uitgevoerd. De Commissie blijft van oordeel dat de door de Rekenkamer
aangehaalde beste praktijken voor auditcomités niet relevant zijn voor de comités follow-up interne
audit. Dat was ook de reden waarom zij de aanbeveling ten tijde van de controle gedeeltelijk heeft
aanvaard. Wat het aantal onafhankelijke leden van het Comité follow-up audit betreft, voldoet de
Commissie volledig aan het toepasselijke rechtskader, namelijk het Financieel Reglement. Artikel 123
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van het Financieel Reglement bepaalt dat elke instelling van de Unie rekening moet houden met haar
organisatorische autonomie en het belang van advies van onafhankelijke deskundigen. Het Financieel
Reglement verplicht de instellingen van de Unie niet om auditcomités op te richten. Het voorziet in
comités follow-up interne audit met een rol die specifiek is afgestemd op de EU-instellingen, wat
unieke organen zijn die in een unieke omgeving onder een unieke rechtsorde opereren. Het Financieel
Reglement erkent ook dat elke instelling in een specifieke omgeving opereert en zichzelf
dienovereenkomstig volledige autonoom moet organiseren. In de huidige samenstelling van het
Comité follow-up audit, dat drie externe leden telt, is rekening gehouden met het belang van advies
van onafhankelijke deskundigen. Het handvest van het Comité follow-up audit bepaalt dat maximaal
er vier externe leden kunnen worden benoemd. De Commissie is volledig transparant geweest over
haar besluiten inzake de samenstelling van het Comité follow-up audit (C(2017) 2225 final).
Speciaal verslag nr. 31/2016: minimaal elke vijfde euro uit de EU-begroting aan klimaatactie
besteden: er wordt ambitieus aan gewerkt, maar het risico dat het doel niet wordt gehaald, blijft
groot
Antwoord op aanbeveling 2, onder a), paragraaf 95: de Commissie heeft de aanbeveling gedeeltelijk
aanvaard. Aangezien de Commissie geen uitgebreide informatie over de vooruitgang in de richting
van de specifieke streefdoelen voor klimaatactie opneemt in alle relevante jaarlijkse
activiteitenverslagen, zal zij overwegen de verslaglegging voor de periode 2021-2027 verder te
verbeteren.
Antwoord op aanbeveling 3, paragraaf 96: de Commissie heeft de aanbeveling gedeeltelijk aanvaard.
De geïntegreerde nationale energie- en klimaatplannen, die vereist zijn op grond van Verordening
(EU) 2018/1999 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, zijn voor de
lidstaten een instrument voor het uitzetten van hun ambities met betrekking tot mitigatie- en
adaptatieactiviteiten en de overeenkomstige investeringen die nodig zijn om die ambities te
verwezenlijken.
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/overall-targets/national-energy-andclimate-plans-necps_en
Antwoord op aanbeveling 4, paragraaf 100: de Commissie heeft de aanbeveling gedeeltelijk
aanvaard. Het aanvaarde deel van de aanbeveling is volledig uitgevoerd, aangezien de
klimaatcoëfficiënt voor betalingen voor natuurlijke of andere gebiedsspecifieke beperkingen is
aangepast.
De Commissie is van mening dat de voorgestelde klimaatcoëfficiënt van 100 % passend is voor alle
Elfpo-interventies die in het kader van de specifieke milieu- en klimaatgerelateerde doelstellingen zijn
geprogrammeerd. Met name agromilieuklimaatverbintenissen zijn gericht op een reeks onlosmakelijk
met elkaar verbonden milieu- en klimaatdoelstellingen en zijn belangrijk om ecosystemen
veerkrachtiger te maken, zodat die zich beter aan de klimaatverandering kunnen aanpassen. Rekening
houdend met de verscheidenheid en complexiteit van die verbintenissen zou een aanpak per geval het
traceren zeer lastig maken en ervoor zorgen dat de resultaten niet met elkaar kunnen worden
vergeleken. De voorgestelde traceringscoëfficiënten voor het Elfpo zijn een compromis tussen een
redelijk betrouwbare schatting van klimaatgerelateerde uitgaven en de minimalisering van de
administratieve lasten.
Antwoord op aanbeveling 5, paragraaf 102: de Commissie heeft de aanbeveling gedeeltelijk
aanvaard.
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Antwoord op aanbeveling 6, onder b), paragraaf 103: de Commissie heeft klimaatgerelateerde
resultaatindicatoren opgenomen in het wetgevingsvoorstel voor het LIFE-programma 2021-2027.
Antwoord op aanbeveling 7, onder a), paragraaf 109: de Commissie heeft de aanbeveling gedeeltelijk
aanvaard.
Antwoord op aanbeveling 7, onder b), paragraaf 109: de Commissie heeft de aanbeveling niet
aanvaard, maar de Rekenkamer er wel van in kennis gesteld dat het voorstel tot hervorming van het
GLB de milieu- en klimaatambitie zal versterken. Het voorstel bevat sterke elementen om de totale
bijdrage aan klimaat- en milieugerelateerde doelstellingen en vereisten te verhogen (het beginsel van
“geen terugval”), waaronder een op streefdoelen gebaseerde aanpak voor steun in het kader van het
ELGF en het Elfpo, aangescherpte conditionaliteit die nieuwe vereisten voor de bescherming van
veen- en moerasgebieden omvat, nieuwe ecoregelingen en gerichte steun voor klimaat en milieu in het
kader van plattelandsontwikkeling.
Na 2020 zal het EFMZV naar verwachting 30 % van zijn begroting aan klimaatdoelstellingen
besteden. Klimaatcoëfficiënten (Rio-indicatoren) worden toegekend aan alle uitgaven in het kader
van het EFMZV na 2020 (bijlage IV EFMZV), zodat alle uitgaven kunnen worden getraceerd en aan
het klimaat gekoppeld.
Voorts zal naar verwachting ongeveer 90 % van de concrete acties van het EFMZV onder
beleidsdoelstelling 2 van de GB-verordening vallen. Daarin wordt de nadruk gelegd op groene en
koolstofarme maatregelen, en op maatregelen ter ondersteuning van de aanpassing aan de
klimaatverandering en risicopreventie en -beheer.
Speciaal verslag nr. 34/2016: de bestrijding van voedselverspilling: een kans voor de EU om de
hulpbronnenefficiëntie van de voedselvoorzieningsketen te verbeteren
Antwoord op aanbeveling 1, paragraaf 84: de Europese Green Deal, die op 11 december 2019 is
goedgekeurd, voorziet in de vaststelling van een “van boer tot bord”-strategie om een eerlijk, gezond
en milieuvriendelijk voedselsysteem te ontwikkelen. De “van boer tot bord”-strategie werd op
20 mei 2020 goedgekeurd. Het voorkomen van voedselverlies en -verspilling maakt integraal deel uit
van die strategie. In een specifiek deel werd een reeks maatregelen over voedselverspilling
opgenomen, en het onderwerp komt ook tot uiting in andere maatregelen van de strategie.
Antwoord op aanbeveling 2, onder c), paragraaf 86: op basis van de werkzaamheden van de EFSA
heeft de Commissie een mededeling aangenomen met richtsnoeren inzake systemen voor het beheer
van de voedselveiligheid ten behoeve van activiteiten op het gebied van de detailhandel in
levensmiddelen, met inbegrip van voedseldonaties (Mededeling C/2020/294 van de Commissie van
12 juli 2020 6).
De Commissie onderzoekt mogelijkheden voor een doeltreffender gebruik en een beter begrip van
datumaanduidingen om etiketteringspraktijken die voedselverspilling veroorzaken, te voorkomen.
Overeenkomstig de in mei 2020 goedgekeurde “van boer tot bord”-strategie zal de Commissie een
voorstel uitwerken om de EU-regels inzake datumaanduiding tegen 2022 te herzien. Ook de
wetenschappelijke werkzaamheden van de EFSA zullen baat hebben bij de herziening van die EUregels.
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Antwoord op aanbeveling 3, onder a), paragraaf 87: de Commissie is van oordeel dat de aanbeveling
volledig is uitgevoerd. Op 31 maart 2020 ontving zij de definitieve versie van het verslag van het
proefproject over het in kaart brengen en analyseren van beleids- en regelgevingskaders in de lidstaten
op het gebied van voedselherverdeling, nadat het was gevalideerd door de vertegenwoordigers van de
lidstaten die deelnamen aan het EU-platform inzake voedselverlies en -verspilling 7. Die validatie
werd noodzakelijk geacht gezien het alomvattende karakter van de analyse, die informatie over alle
lidstaten bevatte.
Speciaal verslag nr. 36/2016: een beoordeling van de regelingen voor de afsluiting van de
programma’s 2007 2013 voor cohesie en plattelandsontwikkeling
Antwoord op aanbeveling 2, paragraaf 127: de Commissie heeft de aanbeveling niet aanvaard.
Voor de periode 2014-2020 berekent de Commissie voor het Elfpo de volgende indicatoren: jaarlijks
een gerapporteerd foutenpercentage en een aangepast foutenpercentage op het niveau van het
betaalorgaan, en een geschat definitief risicobedrag op fondsniveau. Net als in de periode 2007-2013
zal de Commissie voor de programma’s van 2014-2020 in haar JAV verslag uitbrengen over het
afsluitingssaldo voor elk betaalorgaan, met inbegrip van een geschat risicobedrag.
Voor de periode na 2020 zal er, met het oog op de invoering van het nieuwe uitvoeringsmodel voor
het GLB na 2020, een verschuiving plaatsvinden van een op naleving gebaseerd systeem naar een
prestatiegericht systeem. Na de goedkeuring van de nieuwe rechtsgrondslag voor de periode na 2020
zal de Commissie haar verslaglegging in het JAV aanpassen.
Antwoord op aanbeveling 3, paragraaf 127: de Commissie heeft de aanbeveling niet aanvaard. Zij
heeft de begrotingsautoriteit op de hoogte gebracht van het resultaat van de afsluiting in de
respectieve JAV’s en zal dat in 2021-2027 in alle transparantie blijven doen, ook al is die verplichting
niet opgenomen in de sectorale wetgeving.
Antwoord op aanbeveling 4, paragraaf 131: de Commissie heeft de aanbeveling niet aanvaard. Om
een soepele overgang van de huidige naar de volgende GLB-periode te waarborgen en te voorkomen
dat de meerjarige werkzaamheden verstoord raken, heeft de Commissie op 31 oktober 2019 een
voorstel voor een overgangsverordening ingediend (COM(2019) 581 final). Momenteel lopen er
onderhandelingen met de medewetgevers over dat voorstel tot vaststelling van overgangsbepalingen
voor de steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het
Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF).

7

NL

Gepubliceerd eindverslag van 31 maart 2020:
https://data.europa.eu/doi/10.2875/873698 (bijlage)

https://data.europa.eu/doi/10.2875/406299

(hoofdverslag)

en

NL

390

AUTEURSRECHT
© Europese Unie, 2020.
Het beleid van de Europese Rekenkamer (ERK) inzake hergebruik is geregeld bij Besluit
nr. 6-2019 van de Europese Rekenkamer over het opendatabeleid en het hergebruik
van documenten.
Tenzij anders aangegeven (bijv. in afzonderlijke auteursrechtelijke mededelingen),
wordt voor inhoud van de ERK die eigendom is van de EU een licentie verleend in het
kader van de Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)-licentie. Dit
betekent dat hergebruik is toegestaan mits de bron correct wordt vermeld en
wijzigingen worden aangegeven. De hergebruiker mag de oorspronkelijke betekenis of
boodschap van de documenten niet wijzigen. De ERK is niet aansprakelijk voor
mogelijke gevolgen van hergebruik.
U dient aanvullende rechten te verwerven indien specifieke inhoud personen
herkenbaar in beeld brengt, bijvoorbeeld op foto’s van personeelsleden van de ERK, of
werken van derden bevat. Indien toestemming wordt verkregen, wordt hiermee de
bovengenoemde algemene toestemming opgeheven en zullen beperkingen van het
gebruik daarin duidelijk worden aangegeven.
Wilt u inhoud gebruiken of reproduceren die geen eigendom van de EU is, dan dient u
de auteursrechthebbende mogelijk rechtstreeks om toestemming te vragen.
Software of documenten waarop industriële-eigendomsrechten rusten, zoals
octrooien, handelsmerken, geregistreerde ontwerpen, logo’s en namen, zijn
uitgesloten van het beleid van de ERK inzake hergebruik; hiervoor wordt u ook geen
licentie verleend.
De groep institutionele websites van de Europese Unie met de domeinnaam
“europa.eu” bevat links naar sites van derden. Aangezien de ERK geen controle heeft
over deze sites, wordt u aangeraden kennis te nemen van hun privacy- en
auteursrechtbeleid.
Gebruik van het logo van de Europese Rekenkamer
Het logo van de Europese Rekenkamer mag niet worden gebruikt zonder voorafgaande
toestemming van de Europese Rekenkamer.

QJ-AK-20-001-NL-N

De Europese Rekenkamer onderzocht de
resultaten die zijn bereikt met
uitgavenprogramma’s van de EU die worden
gefinancierd uit de EU-begroting, op basis van
informatie over prestaties van de Commissie
en andere bronnen, met inbegrip van haar
eigen recente controle- en evaluatiewerkzaamheden. Zij beoordeelde ook de
wijze waarop de Commissie het jaarlijks
beheers- en prestatieverslag 2019 en de
programmaverklaringen voor de
EU-begroting 2021 heeft opgesteld en is
nagegaan of deze verslagen een duidelijk,
alomvattend en evenwichtig overzicht geven
van de prestaties van de EU-begroting.

ISBN 978-92-847-4779-5

