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Persbericht 
Luxemburg, 12 december 2022 

Auditors verwachten moeilijke toekomst voor 
grensoverschrijdende samenwerking met 
buurlanden 
Door de EU gefinancierde grensoverschrijdende programma’s met buurlanden hebben ondanks 
bepaalde tekortkomingen over het algemeen relevante en waardevolle steun geboden aan de 
regio’s aan weerszijden van de buitengrenzen van de EU. Dat staat in een verslag dat de 
Europese Rekenkamer (ERK) vandaag heeft gepubliceerd. De auditors waarschuwen echter ook 
dat de huidige geopolitieke context met de Russische invasie in Oekraïne aanzienlijke impact 
zal hebben op de helft van de programma’s die voor de komende jaren worden voorgesteld. 

Grensoverschrijdende samenwerking is een essentieel onderdeel van het nabuurschapsbeleid 
van de EU, dat gericht is op 16 landen langs de buitengrenzen van de Unie. Tot voor kort was 
deze samenwerking ook nog een van de zeer weinige gebieden waarop een permanente dialoog 
met Rusland werd gevoerd. Voor de periode 2014-2020 zijn 15 gezamenlijke programma’s 
opgezet met een totale EU-bijdrage van bijna 1 miljard euro. Deze programma’s zijn bedoeld voor 
zowel de lidstaten als de landen waarmee zij rechtstreeks een land- of zeegrens delen. 

De auditors constateerden dat in de EU-programma’s prioriteiten werden vastgesteld en 
doelstellingen werden gekozen. Deze varieerden van cultureel erfgoed tot de bestrijding van de 
georganiseerde misdaad en waren afgestemd op de behoeften en uitdagingen van de 
grensregio’s. Het bestaande selectieproces was grotendeels transparant en ontworpen met het 
doel de meest geschikte projecten te selecteren. Daarnaast zijn de EU-auditors ingenomen met 
de over het algemeen participatieve wijze waarop de programma’s werden ontwikkeld. Dit bleek 
nuttig voor het bevorderen van de plaatselijke inbreng in de programma’s. Er was echter 
onvoldoende complementariteit met andere door de EU gefinancierde programma’s, wat zou 
kunnen leiden tot gemiste kansen voor synergieën. 

Ondanks voorbereidende acties werden de programma’s voor 2014-2020 met aanzienlijke 
vertraging gelanceerd en konden zij pas in het vijfde of zesde jaar van de financieringsperiode 
van start gaan. De gecontroleerde projecten lagen op koers om de beoogde resultaten te 
bereiken, maar sommige hadden zwakkere grensoverschrijdende dimensies dan andere. In het 
rechtskader voor 2021-2027 wordt rekening gehouden met geleerde lessen uit het verleden. Het 
omvat wijzigingen waardoor het beheer van de nieuwe programma’s wordt vereenvoudigd en 
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deze vlotter van start kunnen gaan. Deze wijzigingen brengen echter extra risico’s met zich mee 
waardoor het belang van nauwlettend toezicht wordt onderstreept. 

“Grensoverschrijdende programma’s hebben relevante en waardevolle steun geboden om de 
territoriale samenwerking langs de buitengrenzen van de EU te versterken”, zegt Bettina 
Jakobsen, het ERK-lid dat verantwoordelijk is voor de controle. “Maar de invasie van Rusland in 
Oekraïne brengt een aantal tot nu toe behaalde resultaten ernstig in gevaar.” 

Als onderdeel van de bredere respons op de invasie heeft de Commissie namelijk 
financieringsovereenkomsten voor programma’s met Rusland en Belarus opgeschort. Ook heeft 
zij maatregelen genomen om middelen voor steun aan Oekraïense vluchtelingen te herschikken. 
De invasie heeft ook ernstige twijfels doen rijzen over 9 van de 17 nieuwe programma’s waarbij 
Rusland en Belarus in de periode 2021-2027 betrokken zouden zijn. Deze negen programma’s zijn 
samen goed voor bijna een derde van de geplande totale toewijzing van subsidies. Ondertussen 
blijft in het zuiden het aantal gezamenlijke projecten tussen Israël en de vijf deelnemende 
Arabische landen aan het programma voor het Middellandse Zeebekken laag. Wel merken de 
auditors op dat het bestaan van dergelijke gezamenlijke projecten op zich al als een succes kan 
worden beschouwd. 

Achtergrondinformatie 
De 15 programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking voor de periode 2014-2020 zijn: 
“Middellandse Zeebekken”, “Italië-Tunesië”, “Zwarte Zeebekken”, “Polen-Belarus-Oekraïne”, 
“Polen-Rusland”, “Estland-Rusland”, “Letland-Rusland”, “Litouwen-Rusland”, “Letland-Litouwen-
Belarus”, “Hongarije-Slowakije-Roemenië-Oekraïne”, “Roemenië-Oekraïne”, “Roemenië-
Republiek Moldavië”, “Karelië”, “Kolarctic” en “Zuidoost-Finland-Rusland”. Deze programma’s 
hadden drie strategische doelstellingen: 

- het bevorderen van de economische en sociale ontwikkeling in regio’s aan weerszijden 
van gemeenschappelijke grenzen; 

- het aanpakken van gemeenschappelijke uitdagingen op het gebied van milieu, 
volksgezondheid, veiligheid en beveiliging; 

- het bevorderen van betere voorwaarden en modaliteiten om de mobiliteit van personen, 
goederen en kapitaal te waarborgen. 

Speciaal verslag 27/2022, “EU-steun voor grensoverschrijdende samenwerking met buurlanden — 
Waardevolle steun, maar uitvoering begon erg laat en problemen met coördinatie moeten 
worden aangepakt”, is beschikbaar op de website van de ERK. 
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