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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de absorptie van middelen uit de structuurfondsen en het cohesiefonds: lering voor 
het toekomstige cohesiebeleid van de EU
(2010/2305(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de 
artikelen 174 tot en met 178,

– gezien de mededeling van de Commissie van 26 januari 2011 getiteld "Bijdrage van het 
regionaal beleid aan duurzame groei in het kader van de Europa 2020- strategie" 
(COM(2011)0017),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie getiteld "Bijdrage van het 
regionaal beleid aan duurzame groei in het kader van de Europa 2020-strategie" 
(SEC(2011)0092),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 25 oktober 2010 getiteld 
"Cohesiebeleid: reactie op de economische crisis - een overzicht van de uitvoering van 
cohesiebeleidsmaatregelen die ter ondersteuning van het Europees economisch herstelplan 
zijn genomen" (SEC(2010)1291),

– gezien de mededeling van de Commissie van 31 maart 2010 getiteld "Cohesiebeleid: 
strategisch verslag 2010 over de uitvoering van de programma's 2007-2013" 
(COM(2010)0110),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 31 maart 2010 getiteld 
"Document ter begeleiding van de mededeling van de Commissie van 31 maart 2010 -
Cohesiebeleid: strategisch verslag 2010 over de uitvoering van de programma's 2007-2013" 
(SEC(2010)360),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Europa 2020 – Een strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

– gezien Verordening (EU) nr. 539/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 
2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal 
Fonds en het Cohesiefonds wat betreft de vereenvoudiging van bepaalde voorschriften en 
wat betreft sommige bepalingen in verband met het financiële beheer1,

– gezien Verordening (EU) nr. 437/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 
2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1080/2006 betreffende het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling wat betreft de subsidiabiliteit van huisvestingsprojecten voor 
gemarginaliseerde gemeenschappen2,

– gezien Verordening (EG) Nr. 397/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 
2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1080/2006 betreffende het Europees Fonds voor 

                                               
1 PB L 158 van 24.6.2010, blz. 1.
2 PB L 132 van 29.5.2010, blz. 1.
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Regionale Ontwikkeling met betrekking tot de subsidiabiliteit van investeringen in energie-
efficiëntie en hernieuwbare energie op het vlak van huisvesting1,

– gezien Verordening (EG) nr. 284/2009 van de Raad van 7 april 2009 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, wat een 
aantal bepalingen met betrekking tot het financiële beheer betreft2,

– gezien Verordening (EG) nr. 85/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, wat een 
aantal bepalingen met betrekking tot het financiële beheer betreft3,

– gezien Verordening (EG) nr. 1083/ 2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende de 
algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds en het Cohesiefonds4,

– gezien Verordening (EG) nr. 1081/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1784/19995,

– gezien Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1783/19996,

– gezien Verordening (EG) nr. 1828/2006 van de Commissie van 8 december 2006 tot 
vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad 
houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en van Verordening (EG) nr. 1080/2006 van 
het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling7,

– gezien Beschikking 2006/702/EG van de Raad van 6 oktober 2006 betreffende 
communautaire strategische richtsnoeren inzake cohesie8,

– gezien de conclusies van de Raad betreffende het strategisch verslag 2010 van de Commissie 
over de uitvoering van de programma's in het kader van het cohesiebeleid die op 14 juni 
2010 zijn aangenomen door de Raad Buitenlandse Zaken,

– gezien het advies van 14 juli 2010 van het Europees Economisch en Sociaal Comité getiteld 
"Het bevorderen van een op goede praktijken gebaseerde doelmatige samenwerking bij het 
beheer van de programma's van het cohesiebeleid voor de periode 2007-2013" (ECO/258),  

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 1-2 december 2010 getiteld 

                                               
1 PB L 126 van 21.5.2009, blz. 3.
2 PB L 94 van 08.4.2009, blz. 10.
3 PB L 25 van 29.1.2009, blz. 1.
4 PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25.
5 PB L 210 van 31.7.2006, blz. 12.
6 PB L 210 van 31.7.2006, blz. 1.
7 PB L 371 van 27.12.2006, blz. 1.
8 PB L 291 van 21.10.2006, blz. 11.
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"Cohesiebeleid: Strategisch verslag 2010 over de uitvoering van de programma's 2007-2013" 
(CdR 159/2010),

– gezien zijn resolutie van ... 2001 betreffende het verslag 2010 over de uitvoering van de 
programma's in het kader van het cohesiebeleid voor de periode 2007-20131,

– gezien zijn resolutie van 14 december 2010 over de totstandbrenging van werkelijke 
territoriale, sociale en economische cohesie binnen de Europese Unie: een conditio sine qua 
non voor een mondiaal concurrentievermogen?2,

– gezien zijn resolutie van 24 maart 2009 over de uitvoering van de structuurfondsverordening 
2007-2013: de resultaten van de onderhandelingen betreffende de nationale 
cohesiestrategieën en operationele programma's3,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en het advies van de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0000/2011),

A. overwegende dat het absorptievermogen de mate is waarin een lidstaat de uit de 
structuurfondsen en het cohesiefonds toebedeelde financiële middelen op effectieve en 
doelmatige wijze kan besteden, en overwegende dat dit absorptievermogen nodig is om met 
middelen uit deze EU-fondsen een maximale bijdrage te leveren aan de economische en 
sociale cohesie,

B. overwegende dat het absorptievermogen geen parameter, maar een variabele is, die in de 
verschillende lidstaten sterk uiteenloopt, en er dus gezocht moet worden naar individuele 
oplossingen om dit vermogen te vergroten,

C. overwegende dat de lidstaten in elke fase van het proces zich samen met lokale en regionale 
overheden moeten inspannen om zo veel mogelijk financiële steun te absorberen,

D. overwegende dat de voorschriften ten aanzien van de structuurfondsen en het cohesiefonds 
ingewikkeld zijn, wat naleving moeilijk maakt en fouten in de hand werkt, waardoor lidstaten 
te veel tijd kwijt zijn aan het oplossen en binnen de perken houden van deze fouten,

E. overwegende dat vooral de lidstaten die in de huidige programmeringsperiode tot de EU zijn 
toegetreden op beduidende moeilijkheden stuiten wat betreft de absorptiegraad, ten gevolge 
van de aanzienlijke toename van de beschikbare middelen ten opzichte van vóór hun 
toetreding,

1. wijst op de versnelling wat het absorptievermogen en de begrotingsuitvoering van het 
cohesiebeleid in 2010 betreft en erkent het positieve effect van de acties van het Europees 
economisch herstelplan met betrekking tot het cohesiebeleid wat betreft de versnelling van de 
uitvoering van de programma's en van de verstrekking van financieringsmiddelen aan 
begunstigden;

2. wijst erop dat moeilijkheden betreffende de absorptie met name door de volgende factoren 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0000.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0473.
3 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0165.
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veroorzaakt werden:

 moeilijkheden in het begin van de programmeringsperiode met de uitvoering van de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures betreffende het nieuwe beheer- en controlesysteem,

 wereldwijde economische recessie,

 ontoereikende middelen voor de cofinanciering van projecten,

 vertragingen bij de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van regelgeving of relevante 
richtsnoeren op EU- en nationaal niveau en onvolledige of onduidelijke voorschriften,

 vertragingen in de vertaling van de richtsnoeren en in het verkrijgen van toelichtingen 
van de Commissie, en inconsistenties in de richtsnoeren van de Commissie,

 te ingewikkelde en te stringente nationale voorschriften, en veelvuldige wijzigingen erin,

 de noodzaak nieuwe instanties in het leven te roepen,

 onvoldoende scheiding van de autoriteiten in de lidstaten, problemen met de hiërarchie 
tussen de instellingen en met de verdeling van taken en verantwoordelijkheden,

 beperkt aantal personeelsleden, onvoldoende kwalificaties van de personeelsleden op 
nationaal en regionaal niveau en moeilijkheden met personeelsbehoud,

 moeilijkheden met het opstellen van informatietechnologiesystemen,

 onevenwichtigheid tussen controle en inhoud,

 onvoldoende aanvangsvoorbereiding voor de uitvoering van projecten en gebrek aan een 
projectvoorraad,

 politiek gemotiveerde wijzigingen in investeringsprioriteiten;

3. benadrukt nogmaals dat de voorschriften en procedures zowel op EU- als op nationaal niveau 
vereenvoudigd dienen te worden, zonder dat dit de begunstigden ernstige moeilijkheden 
veroorzaakt; meent dat vereenvoudiging zal bijdragen tot een snelle toewijzing van middelen, 
een hogere absorptiegraad, een betere efficiëntie, minder fouten en kortere 
betalingstermijnen; is van oordeel dat een evenwicht tussen vereenvoudiging en stabiliteit 
van de voorschriften en procedures moet worden bereikt;

4. stelt dat de nadruk hierbij moet liggen op betalingen die resultaten opleveren, en niet op het 
controleren van de input; is in dit verband van oordeel dat een beter evenwicht moet worden 
gevonden tussen, enerzijds, het naleven van de voorschriften en procedures die moeten 
zorgen voor de rechtmatigheid en regelmatigheid van EU-uitgaven en, anderzijds, het streven 
naar een cohesiebeleid dat meer prestatiegericht en kostenefficiënt is;

5. is van oordeel dat een gedifferentieerde aanpak van onregelmatigheden moet worden 
toegepast, waarbij men rekening dient te houden met de ernst van de vastgestelde 
onregelmatigheid; de aandacht moet hierbij meer op fraude dan op formele 
onregelmatigheden gevestigd worden;
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6. benadrukt dat evenredigheid tussen het steunvolume en de controlevereisten verzekerd moet 
worden; verder moet de coördinatie van auditactiviteiten versterkt worden en in de volgende 
programmeringsperiode het beginsel van één enkele audit toegepast worden; 

7. stelt dat het van primordiaal belang is dat het meerjarig financieel kader tijdig aangenomen 
wordt, net zoals duidelijke en definitieve voorschriften en richtsnoeren voor de lidstaten, 
zodat bij het begin van de volgende programmeringsperiode moeilijkheden in de aanloopfase 
vermeden kunnen worden;

8. onderstreept de voordelen van synergieën tussen het EFRO, het ESF en het ELFPO; is van 
oordeel dat flexibiliteit om maatregelen van het ESF-type in EFRO-programma's te 
ondersteunen, moet worden aangemoedigd, en dat de harmonisatie van voorschriften en 
procedures tot eenvoudigere uitvoeringssystemen zou leiden en de deelname van mogelijke 
begunstigden in door de EU gecofinancierde programma's zou aanmoedigen; wijst in dit 
verband nogmaals op de mogelijkheden van kruisfinanciering, die nog niet ten volle worden 
benut;

9. roept de lidstaten op meer aandacht te schenken aan de voorbereiding van projecten en een 
projectvoorraad op te stellen om zo het risico van kostenoverschrijdingen tot een minimum te 
beperken en een hoge absorptiegraad te bereiken;

10. verzoekt de lidstaten verdere inspanningen te leveren wat betreft de aanwerving en het 
behoud van bevoegd personeel voor het beheer van de EU-fondsen;

11. dringt er bij de lidstaten op aan uitwisselingsfora of netwerken voor hun 
uitvoeringsstructuren op te richten met het oog op de bespreking van ervaringen en 
moeilijkheden en de uitwisseling van de beste praktijken; verzoekt de lidstaten ook middels 
steun de begunstigden te helpen aan de strengere controlevereisten te voldoen;

12. verzoekt de Commissie op basis van de ervaringen met het jumelageprogramma een 
samenwerkingsprogramma in de gehele EU op te richten om zo de samenwerking tussen 
regio's met een hoge en die met een lage absorptiegraad te verbeteren, en de verspreiding van 
de beste praktijken te bevorderen;

13. verzoekt de Commissie te onderzoeken of geharmoniseerde informatie- en 
communicatiesystemen kunnen worden ingevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met de 
verschillende beheer- en controlesystemen in de lidstaten;

14. merkt op dat de oprichting van partnerschappen tussen de publieke en de privésector vaak 
een lange en omslachtige procedure is, maar meent desondanks dat zulke partnerschappen, 
mits tijdig voorbereid, het absorptievermogen kunnen vergroten en tot de oplossing van 
moeilijkheden wat betreft cofinanciering kunnen leiden; 

15. verzoekt de lidstaten hun burgers en regionale en lokale autoriteiten ten volle te informeren 
over de financieringsmogelijkheden, de mogelijkheid van cofinanciering uit de 
structuurfondsen en het cohesiefonds, de voorschriften met betrekking tot cofinanciering en 
vergoeding, en over waar ze oproepen tot het indienen van voorstellen kunnen terugvinden;

16. herhaalt dat governance op meerdere niveaus en het partnerschapbeginsel sleutelelementen 
zijn wat betreft de doeltreffendheid van operationele programma's en het bereiken van een 
hoog absorptievermogen; beveelt de lidstaten aan tijdens de uitvoering van de operationele 
programma's steeds het partnerschap- en het transparantiebeginsel aan te moedigen, en dat ze 
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de subnationale niveaus van het begin af aan betrekken bij de vaststelling van 
investeringsprioriteiten, bij het besluitvormingsproces zelf en bij de uitvoering van de 
programma's;

17. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de 
lidstaten.
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TOELICHTING

Inleiding

Sinds eind jaren negentig wordt de absorptie van middelen uit de structuurfondsen en het 
cohesiefonds beschouwd als een belangrijk probleem bij de tenuitvoerlegging van het 
cohesiebeleid van de EU. Veel lidstaten hebben moeilijkheden ondervonden met de absorptie 
van deze middelen uit de EU-begroting, met name tijdens de eerste jaren na hun toetreding. 
Derhalve behandelt dit verslag de problemen en desbetreffende oorzaken en de goede praktijken 
tijdens de actuele programmeringsperiode (2007-2013) en trekt hieruit lering voor het 
toekomstige cohesiebeleid van de EU.

Algemene achtergrond

De rapporteur verstaat onder het absorptievermogen de mate waarin een lidstaat de uit de 
structuurfondsen en het cohesiefonds toebedeelde financiële middelen op effectieve en 
doelmatige wijze kan besteden. Dit absorptievermogen is nodig om met middelen uit deze EU-
fondsen een maximale bijdrage te leveren aan de economische en sociale cohesie. Het 
absorptievermogen aan de vraagzijde duidt op het feitelijke vermogen van projectaanvragers om 
aanvaardbare projecten op te zetten. Aan de aanbodzijde wordt het absorptievermogen bepaald 
door drie belangrijke factoren:
 het macro-economisch absorptievermogen, gedefinieerd en gemeten in termen van het bbp;
 het financieel absorptievermogen, gedefinieerd als de mogelijkheid om door de EU gesteunde 

programma’s en projecten te cofinancieren, deze nationale bijdragen in meerjarenbegrotingen 
vast te leggen en te waarborgen, en bijdragen te vragen aan de partners die bij de 
verschillende programma’s en projecten zijn betrokken;

 het administratief vermogen, gedefinieerd als de mate waarin nationale en lokale overheden in 
staat en gekwalificeerd zijn om programma’s en tijdige en passende projecten op te zetten, 
daarover een besluit te nemen, de betrokken partijen te coördineren, te voldoen aan 
administratieve en rapportagevereisten, de tenuitvoerlegging van programma’s en projecten te 
financieren en monitoren en onregelmatigheden te vermijden.

Het absorptievermogen is geen parameter, maar een variabele. Aangezien dit vermogen in de 
verschillende lidstaten sterk uiteenloopt, moet er gezocht worden naar individuele oplossingen.

De lidstaten moeten zich in elke fase van het proces samen met lokale en regionale overheden 
inspannen om zoveel mogelijk financiële steun te absorberen.

Oorzaken van de absorptieproblemen

 Aanvangsproblemen aan het begin van de programmeringsperiode

De lidstaten hadden moeite de conformiteitsbeoordelingsprocedures betreffende het nieuwe 
beheer- en controlesysteem uit te voeren, zoals vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1083/2006 
van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds. Dit leidde tot 
betalingsachterstanden, aangezien de goedkeuring van het systeem door de Commissie een 
voorwaarde was voor de eerste tussentijdse betalingen. Bovendien wordt de gelijktijdige 
tenuitvoerlegging van twee programmeringsperioden (2000-2006 en 2007-2013) als een grote 
last gezien die aan het begin van de huidige periode voor vertraging heeft gezorgd. 
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 Financiële problemen

De wereldwijde economische recessie heeft in veel lidstaten voor moeilijkheden bij het gebruik 
van de middelen gezorgd. Daaruit resulteerden problemen bij het boeken van resultaten, 
wijzigingen in de verwachte vraag en een toenemende beperking van de nationale of lokale 
overheidsfinanciering. Hierdoor werd het nog moeilijker om aan voldoende middelen voor de 
cofinanciering van projecten te komen.

 Wettelijke voorschriften

Ondanks het feit dat het regelgevingskader 2007-2013 meer duidelijkheid heeft gebracht ten 
opzichte van de voorgaande versie, moet er nog het een en ander gebeuren. De problemen die 
lidstaten hebben met de wettelijke voorschriften zijn onder andere veroorzaakt door 
onverenigbaarheid, aangezien de EG-vereisten in sommige gevallen niet verenigbaar waren met 
de bestaande nationale bepalingen, die moesten worden herzien. 

Verder ontstonden er problemen door vertragingen bij de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van 
regelgeving of relevante richtsnoeren op EU- en nationaal niveau en door onvolledige of 
onduidelijke voorschriften. Een aantal wettelijke voorschriften moet verder worden aangepast 
zodat rekening gehouden kan worden met de ervaringen bij de tenuitvoerlegging. Ook de 
definitie van subsidiabiliteit leverde problemen op: bij een aantal operationele programma’s voor 
territoriale samenwerking zijn problemen opgetreden met de nationale 
subsidiabiliteitsvoorschriften, aangezien er verschillende nationale voorschriften gelden 
naargelang het aantal betrokken lidstaten. 

Verder liep de vertaling van de richtsnoeren grote vertraging op, evenals het verkrijgen van een 
toelichting van de Commissie op onder andere de milieueffectbeoordelingen en subsidiabiliteit 
van kosten. Ook de veelvuldige wijzigingen van nationale voorschriften en inconsistenties in de 
EG-richtsnoeren leidden tot problemen, omdat EU-instellingen hun interpretatie van de 
voorschriften gedurende de financiële vooruitzichten wijzigden.

 Organisatievereisten

De problemen die lidstaten hadden met de organisatievereisten kwamen voort uit de noodzaak 
nieuwe instanties in het leven te roepen, onvoldoende scheiding van de autoriteiten en problemen 
met de hiërarchie tussen de instellingen en met de verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden. In sommige gevallen werden te veel organisaties gecreëerd, waardoor er 
een overlapping van functies ontstond.

 Personele middelen

De algemene verordening bevat geen specifieke voorschriften ten aanzien van de kwaliteit en 
kwantiteit van het personeel dat nodig is om aan de beheer- en controlevereisten te voldoen. 
Gezien de uitbreiding van de controlevereisten zijn het beperkte aantal personeelsleden en 
onvoldoende kwalificaties op nationaal en regionaal niveau een punt van grote zorg. Ook werden 
moeilijkheden wat betreft personeelsbehoud ondervonden. Beperking van het ambtenarenbestand 
als gevolg van de crisis brengt namelijk met zich mee dat er meer controles worden uitbesteed. 
Personeelswisselingen bij de Commissie leiden dan mogelijk weer tot een andere interpretatie 
van bepaalde voorschriften gedurende de tenuitvoerlegging van operationele programma’s. 
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 Informatietechnologiesystemen

De problemen bij de inrichting van informatietechnologiesystemen, onvoldoende duidelijke of 
verlate richtsnoeren van de Commissie over communicatie- en informatiesystemen en de 
kwaliteit en tijdigheid van nationale richtsnoeren over communicatie- en informatiesystemen 
veroorzaakten aanzienlijke vertragingen.

 Controlevereisten

Aangescherpte controlevereisten hebben meer duidelijkheid geschapen; er is echter onvoldoende 
evenwicht tussen controle en inhoud. De wettelijke voorschriften voor de periode 2007-2013 zijn 
gericht op controlekwesties en leiden dus af van de inhoud. Begunstigden worden afgeschrikt 
door controlevereisten, en leidinggevenden besteden meer tijd aan het beoordelen of is voldaan 
aan de controlevereisten dan aan het behalen van OP-doelstellingen. Daarnaast gaan nationale 
controlevereisten vaak verder dan EU-regelgeving.

Voorstellen ter verbetering van het absorptievermogen

De voorschriften ten aanzien van de structuurfondsen en het cohesiefonds zijn ingewikkeld, wat 
naleving moeilijk maakt en fouten in de hand werkt. Hierdoor zijn lidstaten te veel tijd kwijt aan 
het oplossen en binnen de perken houden van deze fouten. Daarom is de rapporteur van oordeel 
dat de voorschriften en procedures vereenvoudigd dienen te worden om zo een hogere 
absorptiegraad te bereiken, fouten te beperken en de doeltreffendheid te verhogen.
Desalniettemin moet men een evenwicht tussen vereenvoudiging en stabiliteit van voorschriften 
en procedures zien te bereiken.

Ook moet de nadruk liggen op betalingen die resultaten opleveren, en niet op het controleren van 
de input. Ook wat betreft de aanpak van onregelmatigheden zou men meer flexibiliteit kunnen 
toepassen, en aldus rekening houden met de ernst van de vastgestelde onregelmatigheid; hierbij 
zou de aandacht meer op fraude dan op formele onregelmatigheden gevestigd moeten worden. 
Wellicht moet ook worden gekeken naar de foutenmarge bij projectuitgaven. De rapporteur 
benadrukt bovendien dat door het beginsel van één enkele audit toe te passen, de coördinatie van 
auditactiviteiten versterkt moet worden, en dat het steunvolume en de controlevereisten meer in 
verhouding moeten komen te staan. 

Een beter evenwicht moet worden gevonden tussen, enerzijds, het naleven van de voorschriften 
en procedures die moeten zorgen voor de rechtmatigheid en regelmatigheid van EU-uitgaven en, 
anderzijds, het streven naar een cohesiebeleid dat meer prestatiegericht en kostenefficiënt is. De 
Commissie moet voorstellen doen om de aandacht meer te richten op het bereiken van 
doelstellingen zonder afbreuk te doen aan de basisregel van gezond financieel beheer.

De rapporteur stelt dat het van primordiaal belang is dat het meerjarig financieel kader tijdig 
aangenomen wordt, net zoals duidelijke en definitieve voorschriften en richtsnoeren voor de 
lidstaten.

Hij meent ook dat systemen voor programmering en tenuitvoerlegging aanmerkelijk beter op 
elkaar kunnen worden afgestemd. Harmonisatie van voorschriften en procedures zou tot 
eenvoudigere uitvoeringssystemen leiden en de deelname van mogelijke begunstigden in door de 
EU gecofinancierde programma's aanmoedigen. Zo moet er worden overwogen of de flexibiliteit 
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om maatregelen van het ESF-type in EFRO-programma's te ondersteunen en vice versa, kan 
worden aangemoedigd.

De rapporteur meent dat lidstaten meer aandacht moeten schenken aan de voorbereiding van 
projecten en de projectvoorraad om de structuurfondsen en het cohesiefonds op succesvolle 
wijze te beheren. Bovendien moeten zij inspanningen leveren om op elk niveau van het beheer 
en de tenuitvoerlegging van de EU-fondsen bevoegd personeel aan te werven en te behouden. 

De rapporteur vestigt de aandacht op het sterk uiteenlopende absorptievermogen van de 
verschillende lidstaten. Hij stelt daarom voor een samenwerkingsprogramma tussen de lidstaten 
op te starten ter uitwisseling van de beste praktijken.  Ten slotte herhaalt hij het belang van 
governance op meerdere niveaus en het partnerschapbeginsel wat betreft beheer van de 
structuurfondsen en het cohesiefonds.


