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Korte samenvatting 

In deze nota wordt het voorstel van de Commissie besproken voor de invoering 
in het cohesiebeleid van grootschalige macro-economische voorwaarden. In 
essentie zou de cohesiefinanciering hierdoor afhankelijk worden van de naleving 
van de Europese regels inzake economische governance. In de nota wordt 
geconcludeerd dat deze afhankelijkheid gunstig zou zijn voor de economische 
governance, maar waarschijnlijk negatieve gevolgen zou hebben voor het 
cohesiebeleid. Belangrijker is dat te betwijfelen valt of het Commissievoorstel 
zou bijdragen tot de realisatie van de overkoepelende doelstelling op beide 
beleidsterreinen: evenwichtige economische groei in Europa. 
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SAMENVATTING 
In deze nota wordt het voorstel van de Commissie besproken om de macro-economische 
voorwaarden in de programmeringsperiode 2014-2020 aanzienlijk uit te breiden. Macro-
economische voorwaarden zouden de Europese financiering in een lidstaat in het kader van 
het cohesiebeleid afhankelijk maken van de naleving door het land van de procedures op 
het gebied van economische governance. 

Europese economische governance 
De economische Unie in het kader van de EU is ingesteld als oplossing voor de steeds 
verdergaande Europese eenmaking, met name de muntunie. In het kader van de 
economische Unie wordt een reeks doelstellingen bepaald die door de lidstaten moeten 
worden gehaald.  De doelstellingen worden vertaald in bindende regels, alsmede in minder 
stringente beleidsdoelstellingen, en hebben betrekking op het fiscale en het economische 
beleid van de lidstaten. Voor het halen van de doelstellingen is een reeks procedures voor 
Europese economische governance vastgesteld. 
 
Er is een preventieve procedure voor economische governance, die betrekking heeft op 
toezicht op en coördinatie van het fiscale en het economische beleid van de lidstaten. In 
het kader van deze procedure kan de EU niet-bindende waarschuwingen en aanbevelingen 
richten aan de lidstaten. Als de preventieve procedure niet volstaat om voor naleving van 
de bindende regels te zorgen, kunnen twee corrigerende procedures worden toegepast. 
Deze twee procedures zijn: a) de procedure bij buitensporige tekorten, die betrekking heeft 
op fiscale onevenwichten, en b) de procedure bij buitensporige onevenwichtigheden, die 
betrekking heeft op macro-economische onevenwichten. De corrigerende procedures zijn 
strenger voor de lidstaten van de eurozone, die in geval van niet-naleving aankijken tegen 
financiële sancties. Ultieme optie in het kader van de procedure voor economische 
governance is de verstrekking aan een lidstaat die in ernstige financiële moeilijkheden 
verkeert, van aan voorwaarden gebonden financiële hulp. Als het zover komt, stelt de EU 
niet alleen de doelstellingen vast die door de lidstaat moeten worden gehaald, maar 
onderhandelt zij ook over de nationale beleidsmaatregelen om deze doelstellingen te halen. 

Macro-economische voorwaarden  
De economische Unie in het kader van de EU heeft tot dusver geen grote crisissen in de 
overheidsfinanciën van de lidstaten kunnen voorkomen. Daarom kan een centraal element 
voor de versterking van de economische Unie de invoering zijn van grootschalige macro-
economische voorwaarden. De Commissie is voornemens de bestaande gedeeltelijke 
macro-economische voorwaarden uit te breiden naar alle financiering die in het kader van 
het cohesiebeleid wordt verstrekt, alsmede de middelen die worden verstrekt in het kader 
van het landbouw- en het visserijbeleid. De macro-economische voorwaarden zouden 
voorts gekoppeld zijn aan alle procedures voor economische governance en zij zouden 
zowel van toepassing zijn op fiscale als op macro-economische kwesties. 
 
Bedoeling is dat, als een lidstaat de aanbevelingen op het gebied van Europese 
economische governance niet volgt, de Commissie erom kan verzoeken dat de nationale 
strategische documenten voor het cohesiebeleid worden gewijzigd. Vervolgens zou de 
Commissie de mogelijkheid hebben om over te gaan tot opschorting van de in het kader 
van het cohesiebeleid verrichte betalingen, als de lidstaat in kwestie zijn nationale 
strategische documenten voor het cohesiebeleid niet wijzigt in voldoende mate. Deze 
opschorting, die een optie is, zou het eindpunt zijn van een procedure die tot vijf maanden 
kan duren. De lange uur van de procedure voor de optionele opschorting maakt dat deze 
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moeilijk in de procedures voor economische governance en de sancties die in het kader 
hiervan kunnen worden opgelegd, kan worden ingepast. 
 
In het Commissievoorstel is ook voorzien in een verplichte opschorting van de financiering 
in het kader van het cohesiebeleid, zodra de eerste fasen van de corrigerende procedures 
of de procedures voor financiële hulp in het kader van de Europese economische 
governance zijn doorlopen. De verplichte opschorting kan de vorm aannemen ofwel van 
opschorting van de in het kader van het cohesiebeleid gedane vastleggingen of van de in 
het kader van het cohesiebeleid verrichte betalingen. De laatste mogelijkheid heeft 
waarschijnlijk meer gevolgen voor afzonderlijke projecten, aangezien ook na de 
opschorting van vastleggingen nog steeds betalingen op basis van eerdere vastleggingen 
kunnen worden verricht. 
 
Naast het gebruik van macro-economische voorwaarden als strafmaatregel kunnen 
voorwaarden er ook toe leiden dat de financiering in het kader van het cohesiebeleid voor 
de lidstaten gemakkelijker toegankelijk wordt. Dit geldt evenwel slechts als voor een land 
een beroep wordt gedaan op de procedure voor financiële hulp. Door het gebruik van 
macro-economische voorwaarden als stimulans te beperken, laat de Commissie de kans 
schieten om een evenwichtigere aanpak met dreigementen en lokmiddelen ("carrot and 
stick") voor te stellen. 

De gevolgen van macro-economische voorwaarden 
Wat economische governance betreft, zouden de gevolgen van de invoering van macro-
economische voorwaarden vooral positief zijn. Het bestaande pakket van mogelijke 
sancties zou ermee worden uitgebreid en de stimulans voor een gezond fiscaal en 
economisch beleid van de basis uit zou ermee worden versterkt, doordat de regeringen van 
de lidstaten in het proces van economische governance veel meer te verliezen zouden 
hebben. De invoering van macro-economische voorwaarden zou zorgen voor een meer 
automatische, enigszins innoverende sanctie die voor het hele gamma van procedures voor 
economische governance geldt. Als gevolg hiervan zou het niet-bindende karakter van de 
preventieve governanceprocedure veranderen. Voorts zouden de macro-economische 
voorwaarden gelden voor alle lidstaten, zodat de mogelijkheid wordt ingevoerd van 
sancties voor landen die geen lid zijn van de eurozone. 
 
Wat het cohesiebeleid betreft, kan de invoering van macro-economische voorwaarden een 
aantal gunstige gevolgen hebben. Met name kan de onproductieve besteding van in het 
kader van het cohesiebeleid verstrekte middelen ermee worden verminderd. Ondanks dit 
positieve element zouden de gevolgen van de voorgestelde macro-economische 
voorwaarden voor het cohesiebeleid veeleer negatief zijn. De negatieve gevolgen voor het 
cohesiebeleid zijn onder andere de volgende:  

 het cohesiebeleid wordt minder billijk: de regio's zouden door de aan de macro-
economische voorwaarden gekoppelde sancties worden getroffen, hoewel zij voor het 
merendeel niet verantwoordelijk zijn voor de naleving van de regels inzake 
economische governance. Daarnaast kan de opschorting van de in het kader van het 
cohesiebeleid verstrekte financiering onevenredig grote negatieve gevolgen hebben 
voor de armere regio's en lidstaten, doordat deze meer van deze financiering 
afhankelijk zijn; 
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 de financiering in het kader van het cohesiebeleid wordt minder zeker: zelfs als nooit 
sancties zouden worden toegepast, zouden de macro-economische voorwaarden 
leiden tot onzekerheid over de financiering die voor toekomstige projecten 
beschikbaar is. Voorts kan de oplegging van de aan de macro-economische 
voorwaarden gekoppelde sancties ertoe leiden dat lopende projecten niet worden 
afgewerkt. 

 
Naast de gevolgen voor de economische governance en het cohesiebeleid afzonderlijk moet 
worden gekeken naar de door macro-economische voorwaarden veroorzaakte algemene 
effecten. Sanctionering aan de hand van macro-economische voorwaarden dreigt 
contraproductieve gevolgen te hebben voor de realisatie van duurzame en evenwichtige 
groei, een doelstelling die de economische governance en het cohesiebeleid gemeen 
hebben. Zonder de mogelijkheid sancties op te leggen zouden de macro-economische 
voorwaarden evenwel krachteloos zijn, en dus ondoeltreffend. 
 
Er is een aantal opties beschikbaar om de negatieve effecten van de invoering van macro-
economische voorwaarden te verminderen en tegelijk het positieve potentieel ervan te 
behouden. Één ervan is het gebruik van macro-economische voorwaarden als dreigement 
en lokmiddel ("carrot and stick"). Ten tweede zouden de aan de macro-economische 
voorwaarden gekoppelde sancties beter in het proces van de economische governance 
kunnen worden ingepast. Tot slot zou de sanctionering eerst en vooral kunnen bestaan in 
een opschorting van vastleggingen, met de opschorting van betalingen slechts als ultiem 
middel. Zelfs met deze verbeteringen die eventueel kunnen worden aangebracht, kan het 
een probleem blijken om de aantrekkelijke idee van macro-economische voorwaarden te 
vertalen in een nuttige praktijk. 
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