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TOTSTANDBRENGING VAN EEN GROTERE SYNERGIE 
TUSSEN EUROPESE EN NATIONALE BEGROTINGEN

SAMENVATTING

Bij dit onderzoek zijn uitgaven op zowel Europees als nationaal niveau op een 
aantal beleidsgebieden geanalyseerd: onderwijs en training, sociaal beleid, 
onderzoek en ontwikkeling, humanitaire hulp, gemeenschappelijk en 
buitenlands veiligheidsbeleid. Ook de mechanismen en processen die gericht 
zijn op begrotingscoördinatie tussen de twee niveaus zijn aan een onderzoek 
onderworpen. De analyse betrof de budgettaire en beleidsdoelstellingen voor 
de genoemde vijf gebieden op basis van onderzoek in vier lidstaten: België, 
Frankrijk, Slovenië en Portugal. Op basis van literatuuronderzoek en 
interviews met ambtenaren op zowel het niveau van de EU als van de 
lidstaten zijn de huidige mechanismen en procedures voor de coördinatie van 
Europese en nationale uitgaven beoordeeld, alsmede de redenen voor het 
algemene gebrek aan synergie tussen het Europese en nationale niveau.  

De uitgaven in de EU-begroting maken slechts ongeveer 2 procent van de 
totale overheidsuitgaven in de EU uit. Voor sociaal beleid, onderwijs en 
buitenlands/veiligheidsbeleid is het aandeel EU-uitgaven in de totale 
overheidsuitgaven bijzonder bescheiden vergeleken met de nationale 
uitgaven. Voor ontwikkelingshulp en O&O is het groter.

De synergie tussen strategische EU-beleidsdoelstellingen en budgettair beleid 
is in het algemeen zwak. Slechts een bescheiden gedeelte van de EU-
begroting wordt besteed aan activiteiten die bijdragen aan de uitvoering van 
de Lissabonstrategie. Op het niveau van de lidstaten wordt in nationale 
begrotingen, met enkele uitzonderingen, vooral in regionaal beleid, zelden 
aandacht besteed aan de eventuele bijdragen aan het bereiken van de 
doelstellingen van de Lissabonstrategie of andere EU-strategieën.

In het algemeen komen de beleidsprioriteiten van de vier lidstaten op de vijf 
beleidsgebieden overeen met die van de EU, vooral op de gebieden 
ontwikkelingshulp en buitenlands/veiligheidsbeleid. Alle lidstaten spannen 
zich in om de VN-millenniumdoelen te behalen en onderschrijven de 
Europese consensus over ontwikkeling. Op het gebied van onderwijs en 
sociaal beleid zijn levenslang leren en de vergroting van de flexibiliteit en 
inzetbaarheid van de beroepsbevolking in alle vier de lidstaten, conform EU-
beleid, van steeds groter belang. Bovendien brengen lidstaten hun 
strategieën en nationale financieringsmethoden op het gebied van O&O 
steeds meer in overeenstemming met de doelstellingen en het functioneren 
van het EU-onderzoeksprogramma. Zoals kan worden verwacht, is de 
overeenstemming in beleidsprioriteiten groot op die beleidsgebieden waar 
voor de verstrekking van EU-gelden medefinancieringsvereisten gelden, zoals 
bij cohesiebeleid. Dit is met name het geval in lidstaten waar het aandeel van 
de EU-uitgaven in de overheidsuitgaven relatief groot is.
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De geïnterviewden z i jn  het erover eens dat er, gezien de huidige 
economische en financiële crisis en de schaarste van financiële middelen, 
een grote behoefte bestaat aan een betere coördinatie, zowel tussen 
beleidsdoelstellingen op EU-niveau (bijv. de Lissabon- en EU 2020-
doelstellingen, Europese consensus over ontwikkeling), als ook op een groot 
aantal terreinen tussen Europese en nationale beleidsdoelstellingen. Een 
betere coördinatie zou leiden tot een grotere synergie tussen uitgaven op 
Europees en nationaal niveau, en tegelijkertijd subsidiariteit, additionaliteit, 
Europese toegevoegde waarde en schaalvoordeel respecteren en versterken. 

Hoewel er weinig voorbeelden konden worden gevonden van formele 
mechanismen voor budgettaire coördinatie, betekent dit niet dat er helemaal 
geen coördinatie is. Nationale regeringen kunnen het EU-beleid voor 
overheidsbestedingen niet negeren. Nationale begrotingsstrategieën 
verlangen steeds vaker EU-gelden als aanvulling op de eigen inspanningen. 

In theorie coördineren de EU en de lidstaten hun beleid via een groot aantal, 
vaak impliciete, mechanismen, zoals netwerken, benchmarking en peer 
reviews, de globale richtsnoeren voor het economisch beleid en de open 
coördinatiemethode. Hoewel de geïnterviewden de relevantie van 
coördinatiemechanismen voor het tot stand brengen van 
begrotingssynergieën inzagen, erkenden zij dat deze zelden in de praktijk 
worden gebracht. De GREB en meer in het algemeen de open 
coördinatiemethode worden gezien als instrumenten met slechts beperkte 
gevolgen voor coördinatie en convergentie, aangezien sanctiemechanismen 
ontbreken.

Ook de scheiding tussen de begrotingsprocedures van de lidstaten en die op 
EU-niveau wordt genoemd als reden voor het huidige gebrek aan 
begrotingssynergie. Elementaire kwesties, zoals de duur en timing van 
begrotingscycli en het ontbreken van een overeengekomen Europabrede 
standaardbegrotingsstructuur, maken het streven naar synergie 
gecompliceerd.

Medefinancieringsvereisten die in verband staan met bepaalde typen EU-
fondsen, leiden tot op zekere hoogte tot het heroriënteren van nationale 
uitgaven en daarmee in feite tot het heroriënteren van de beleidsprioriteiten 
van de lidstaten. Dit is met name het geval in lidstaten die sterker afhankelijk 
zijn van EU-begrotingsoverdracht dan andere.  

Bij het sociaal beleid leiden de medefinancieringsvereisten van het ESF en 
het EFRO tot een betere overeenstemming van beleidsprioriteiten tussen de 
beide niveaus. Ook zijn de vereisten van invloed op de nationale begrotingen. 
Dit positieve hefboomeffect is echter beperkt en minder duidelijk in lidstaten 
die relatief weinig geld ontvangen, zoals Frankrijk en België. 

Voor O&O bestaan er aanwijzingen voor een groeiende overeenstemming 
tussen de nationale begrotingen en de EU-begroting, aangezien de financiële 
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middelen van KP7 aanzienlijk zijn toegenomen, waardoor dit als onderdeel 
van de totale gelden voor onderzoek belangrijker is geworden. 

Voor onderwijs hoeven lidstaten EU-uitgaven niet aan te vullen. Het 
hefboomeffect van EU-gelden is in hoofdzaak beperkt tot een verbeterde 
beleidscoördinatie, bijvoorbeeld door benchmarking. 

In het geval van ontwikkelingshulp dragen verschillende lidstaten delen van 
hun nationale ontwikkelingshulp over aan de EU, zodat deze voor EU-
doeleinden worden beheerd door de Europese Commissie. Dit is een 
interessant voorbeeld van de manier waarop lidstaten een groter effect 
proberen te bereiken door gebruik te maken van het schaalvoordeel dat 
ontstaat door het samenvoegen van fondsen voor ontwikkelingshulp.

Op het gebied van buitenlands en veiligheidsbeleid zijn er weinig 
aanwijzingen voor budgettaire coördinatie tussen de begrotingen van de EU 
en de lidstaten. Buitenlands en veiligheidsbeleid wordt duidelijk nog steeds 
gezien als een beleidsgebied met een sterke nationale dimensie, ondanks de 
toenemende overeenstemming van beleidsprioriteiten op EU-niveau. Voor 
zowel ontwikkeling als buitenlands/veiligheidsbeleid zal de oprichting van de 
Europese Dienst voor extern optreden een uitstekende kans bieden om een 
betere coördinatie te bereiken.

De volgende aanbevelingen zouden de begrotingscoördinatie tussen de EU-
begroting en de nationale begrotingen kunnen verbeteren: 

Ten eerste kunnen de transparantie en zichtbaarheid van de begrotings-
coördinatie tussen de beide niveaus worden verbeterd door de 
uitgavencategorieën in de begrotingen op nationaal en EU-niveau met elkaar 
in overeenstemming te brengen. Op dit moment ontbreekt een analyse van de 
totale Europese overheidsfinanciën. Hiervoor zijn vergelijkbare gegevens van 
hoge kwaliteit over de functionele verdeling van overheidsuitgaven nodig. 
Eurostat zou, net als voor de nationale begrotingen, de huidige 
uitgavencategorieën van de EU-begroting in overeenstemming kunnen 
brengen met de COFOG-categorieën, zonder dat daarvoor de structuur van 
de EU-begroting hoeft te worden gewijzigd. Zo zouden nationale en Europese 
overheidsuitgaven tegelijk binnen één analysekader kunnen worden 
vergeleken. 

Ten tweede zouden de autoriteiten van lidstaten kunnen afspreken om een 
overzicht van hun financiële verbintenissen en inspanningen voor de realisatie 
van de EU-doelstellingen en -strategieën op te nemen in hun nationale 
begrotingen. Dit zou regeringen en parlementen de mogelijkheid bieden om
nationale doelstellingen in verband te brengen met overeengekomen 
verbintenissen op EU-niveau. Het zou tevens een kader scheppen 
waarbinnen de nationale en EU-uitgaven kunnen worden geplaatst, en zou 
inzicht verschaffen in de financiële hefboomeffecten van de 
financieringsinstrumenten van de EU. 
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Ten derde zouden de nationale parlementen en het Europees Parlement 
moeten samenwerken om de begrotingscoördinatie tussen de twee niveaus te 
verbeteren. Naast het bestaande forum op het niveau van de Raad zouden 
besprekingen tussen het Europees Parlement en nationale parlementen – die 
beide begrotingsbevoegdheden hebben – een doeltreffende manier kunnen 
zijn om tot verbetering te komen van de begrotingscoördinatie, en om 
nationale autoriteiten te stimuleren om op het niveau van nationale 
begrotingen meer rekening te houden met EU-uitgaven. In dergelijke 
besprekingen zou ook aandacht besteed kunnen worden aan de zwakke 
punten die in dit verslag zijn genoemd en aan de coördinatie die nodig is voor 
specifieke uitgavencategorieën.     
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