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I. BEKNOPT ANTWOORD VAN DE COMMISSIE EN 
DE EDEO  

Grensoverschrijdende programma’s langs de land- en zeegrenzen van de EU zijn een unieke vorm 
van samenwerking tussen lidstaten en naburige partnerlanden. Deze samenwerking zorgt voor 
meer intermenselijke contacten en uitwisselingen op regionaal en lokaal niveau, waarbij talloze 
actoren (gemeenten, ngo’s, universiteiten enz.) betrokken zijn. De programma’s voor 
grensoverschrijdende samenwerking in het kader van het Europees nabuurschapsinstrument (ENI) 
voor de periode 2014-2020 worden door alle belanghebbenden zeer gewaardeerd en worden 
algemeen gezien als een succesvolle methode om de EU en haar buurlanden samen te brengen 
rond gemeenschappelijke uitdagingen en prioriteiten, waarbij eigen inbreng en partnerschap 
centraal staan in deze samenwerking.  

De samenwerking speelt een unieke rol als onderdeel van het instrumentarium van het buitenlands 
beleid van de EU. In een aantal gevallen hebben de ENI-programma’s voor grensoverschrijdende 
samenwerking samenwerking mogelijk gemaakt, die anders niet had plaatsgevonden of om 
politieke redenen moeilijkheden zou hebben ondervonden; bijvoorbeeld samenwerking tussen Israël 
en zijn Arabische buren. Grensoverschrijdende samenwerking (cross-border cooperation — CBC) is 
als zodanig een belangrijk apolitiek instrument voor het opbouwen van vertrouwen. Dit is een 
belangrijke troef en toegevoegde waarde, die door alle betrokken partners worden erkend.  

ENI-programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking (hierna “ENI-CBC-programma’s”) zijn 
ook cruciaal voor het aanpakken van lacunes in de ontwikkeling van grensgebieden en problemen 
die nationale grenzen overschrijden, zoals klimaatverandering of vervoersverbindingen. Door 
dergelijke problemen aan te pakken via een specifiek governancemodel voor samenwerking, is de 
grensoverschrijdende samenwerking in het kader van het Europees nabuurschapsinstrument een 
doeltreffend instrument gebleken voor gezamenlijke oplossingen.  

De Commissie is ingenomen met de algemene conclusie van het speciaal verslag van de 
Rekenkamer waarin wordt bevestigd dat ENI-CBC-programma’s relevante en waardevolle steun 
hebben geboden aan de regio’s aan weerszijden van de buitengrens van de EU. Gezien het 
tijdschema kon de controle noodzakelijkerwijs slechts ten dele de resultaten weergeven van de 
grensoverschrijdende samenwerking in het kader van het Europees nabuurschapsinstrument 
waarvan de volledige uitvoering in 2019 van start is gegaan. De volledige resultaten zullen pas 
bekend zijn bij de afsluiting, in 2025. 

De Commissie erkent dat de complementariteit tussen de EU-instrumenten die op hetzelfde 
grondgebied worden uitgevoerd, altijd kan worden verbeterd.  Wij zijn ingenomen met de 
belangstelling van de EU-delegaties om meer betrokken te zijn bij en beter te worden geïnformeerd 
over de samenwerking. Wij zijn ook ingenomen met de conclusie van de Rekenkamer over de 
noodzaak van nauwere betrokkenheid van de EU-delegaties en wij zijn van mening dat bij een 
dergelijke betrokkenheid de regels inzake governance voor deze programma’s in het kader van de 
aanpak via gedeeld beheer in acht moeten worden genomen.  

De Commissie erkent enkele van de problemen die zich in het verleden met de uitvoering van de 
grensoverschrijdende samenwerking in het kader van het Europees nabuurschapsinstrument 
hebben voorgedaan, zoals de late start van de programma’s, een aantal tekortkomingen in het 
toezicht op de resultaten of onvoldoende toegang tot instrumenten voor fraudemelding. De 
Commissie heeft deze kwesties aangepakt door de integratie van de grensoverschrijdende 
samenwerking in het kader van het Europees nabuurschapsinstrument in het algemene Interreg-
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kader binnen het cohesiebeleid. De zogenaamde “Interreg NEXT-programma’s” zullen in 2021-2027 
baat hebben bij een vereenvoudigd rechtskader, nieuwe procedures en een voortdurende inzet op 
hoog niveau, ondanks de ongekende uitdagingen die de Russische militaire agressie tegen Oekraïne 
met zich meebrengt. Interreg NEXT zal centraal staan in de steun van de EU aan Oekraïne en zijn 
bevolking op hun Europese traject, door capaciteiten op te bouwen en de samenwerkingsbanden 
met de EU in haar grensregio’s te bevorderen.  

II. ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE EN DE 
EDEO OP DE BELANGRIJKSTE OPMERKINGEN VAN 
DE EUROPESE REKENKAMER  

1. Complementariteit van de grensoverschrijdende 

samenwerking in het kader van het Europees 

nabuurschapsinstrument met andere door de EU gefinancierde 

programma’s  

De Commissie is ingenomen met de belangrijkste opmerking van de Rekenkamer dat de ENI-
programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking op participatieve wijze werden ontwikkeld 
en dat in de programma’s prioriteiten werden vastgesteld die aansluiten bij de gemeenschappelijke 
uitdagingen van de grensregio’s. Zij neemt er tevens nota van dat de Rekenkamer heeft erkend dat 
de door de programma’s geselecteerde thematische doelstellingen in overeenstemming waren met 
hun analyse van de uitdagingen en zwakke punten1 van de regio’s en dat het maatschappelijk 
middenveld een belangrijke rol heeft gespeeld bij het bepalen van de behoeften en prioriteiten van 
de deelnemende regio’s2. 

De Commissie moedigt de coördinatie tussen EU-programma’s en -instrumenten aan en bevordert 
deze om de onderlinge synergieën te vergroten en dubbele financiering te voorkomen. Wij zijn 
ingenomen met de opmerking van de Rekenkamer dat de Commissie inspanningen heeft geleverd 
om dubbele financiering van projecten te voorkomen en mogelijke synergieën vast te stellen3. De 
Commissie heeft ook een aanbeveling aan de programma’s in die zin gedaan. Daarnaast hebben 
INTERACT en TESIM (het project voor technische bijstand van de Commissie ter ondersteuning van 
de ENI-programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking) met de steun van de Commissie in 
juli 2020 het dialoogplatform “Verbetering van synergieën in het Middellandse Zeegebied” opgezet. 
Dit platform staat open voor alle Interreg-programma’s voor de periode 2021-2027 die in het 
Middellandse Zeegebied actief zijn en bevordert een betere coördinatie, zowel tijdens de 
programmering als tijdens de uitvoering. De Commissie neemt ook nota van de erkenning door de 
Rekenkamer van de coördinatie-inspanningen van TESIM, het INTERACT-programma en de ENI-
programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking zelf4.  

                                                 
1 Zie opmerking 15 van de ERK.  

2 Zie opmerking 22 van de ERK.  

3 Zie opmerking 23 van de ERK.  

4 Zie opmerking 28 van de ERK. 
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De beheersautoriteiten zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van synergieën en het 
voorkomen van dubbel werk of dubbele financiering. In dit verband is de Commissie het er niet mee 
eens dat de uitgevoerde coördinatie “ontoereikend” is en dat er sprake is van een “gebrek aan 
gestructureerde coördinatie”5. 

De Commissie en de EDEO achten het belangrijk dat de EU-delegaties nauwer worden betrokken bij 
de ENI-programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking en de Interreg NEXT-programma’s6. 
Het rechtskader voor het cohesiebeleid definieert echter duidelijk de rol van de Commissie bij de 
uitvoering van programma’s. Onder gedeeld beheer berust de verantwoordelijkheid voor de selectie 
van projecten en het toezicht op projectniveau bij de deelnemende landen en de programma-
autoriteiten, niet bij de Commissie. 

Voor de programma’s 2021-2027 heeft de Commissie de procedures voor het opzetten van 
programma’s in het kader van maatregelen in het kader van het cohesiebeleid aanzienlijk 
vereenvoudigd. Met name wordt de aanwijzing van programma-autoriteiten afgeschaft, wat moet 
helpen om de in de periode 2014-2020 vastgestelde vertragingen7 te voorkomen en de start van 
de toekomstige programma’s te versnellen.  

2. Selectie, toezicht en rapportage  

De Commissie is ingenomen met de conclusies van de Rekenkamer over het selectieproces dat 
wordt aangemerkt als “grotendeels transparant en geëigend om de meest geschikte ENI-CBC-
projecten te selecteren”, en over de rol van de Commissie en de beheersautoriteiten bij het 
verstrekken van nuttige richtsnoeren voor de uitvoering van projecten en het beperken van het 
risico op fraude. Wij nemen nota van de bevindingen van de Rekenkamer met betrekking tot de 
verwachte (goede) prestaties van de projecten en enkele zwakkere grensoverschrijdende effecten 
bij een minderheid van de gecontroleerde projecten. Begin oktober 2022 heeft de Commissie van 
de programma-autoriteiten informatie verkregen dat de door de Rekenkamer vastgestelde 
tekortkomingen ondertussen ten minste gedeeltelijk worden aangepakt8. Zo is de aanleg van de 
weggrensovergang in Malhowice, Polen, die de grensoverschrijdende dimensie van het regionale 
project weg 885 zal versterken, aan de gang en moet deze in 2025 worden afgerond. Volgens de 
van de programma-autoriteiten ontvangen informatie waren alle vertraagde controles ter plaatse 
in het kader van het jaarplan 2020-2021 eind juni 2022 uitgevoerd. 

Wat het monitoring- en rapportagekader voor de programma’s betreft, hebben alle programma’s 
ten minste één gemeenschappelijke outputindicator per prioriteit gekozen, waardoor een 
aannemelijk aggregatieniveau op ENI-CBC-niveau mogelijk is9. Er zijn verdere werkzaamheden 
gepland om de programma’s te ondersteunen, onder meer door middel van technische bijstand, om 
hen te helpen het indicatorsysteem op projectniveau correct op te zetten.  

3. NEXT-programma’s en vooruitzichten voor de toekomst 

De Commissie is ingenomen met de erkenning door de Rekenkamer dat de wijzigingen die in het 
nieuwe rechtskader en de nieuwe procedures voor 2021-2027 zijn aangebracht, een 

                                                 
5 Zie opmerking 29 van de ERK. 

6 Zie opmerking 31 van de ERK. 

7 Zie opmerking 33 van de ERK. 

8 Zie opmerkingen 59 en 66 van de ERK. 

9 Zie opmerking 61 van de ERK. 
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weerspiegeling zijn van de lessen die uit het verleden zijn getrokken. De Commissie is ervan 
overtuigd dat de ingevoerde vereenvoudigingsmaatregelen tastbare voordelen zullen opleveren 
voor zowel de programma’s als de uitvoering ervan, en voor de begunstigden van de projecten. De 
Commissie is van mening dat de nieuwe verordeningen voorzien in een meer dan voldoende 
robuust systeem om eventuele tekortkomingen in het programmabeheer en het controlesysteem op 
te sporen, zonder de negatieve gevolgen en langdurige vertragingen die de vorige 
aanwijzingsprocedure met zich meebracht10. Ook ziet de Commissie alleen voordelen en geen 
wezenlijke risico’s bij de toepassing van de vereenvoudigde procedure voor grote 
infrastructuurprojecten. De wetgeving biedt de Commissie nog steeds de mogelijkheid om 
voorafgaand aan de selectie van een project advies uit te brengen, maar deze interventie mag de 
uitvoering van dergelijke projecten niet vertragen. 

De Commissie is van mening dat de door de Rekenkamer vastgestelde tekortkomingen van de 
monitorings- en rapportagesystemen voor de grensoverschrijdende samenwerking in het kader van 
het Europees nabuurschapsinstrument op passende wijze zijn aangepakt in de nieuwe 
verordeningen. Programma’s moeten het prestatiekader van het cohesiebeleid toepassen en een 
duidelijk systeem van gemeenschappelijke output- en resultaatindicatoren opzetten. De Commissie 
heeft de programma’s consequent aangemoedigd om van deze gemeenschappelijke indicatoren 
gebruik te maken en alle Interreg NEXT-programma’s hebben ervoor gekozen gebruik te maken van 
de nieuwe gemeenschappelijke output- en resultaatindicatoren, wat zal leiden tot een veel hoger 
aggregatieniveau voor de programma’s voor de periode 2021-2027 dan in 2014-202011.  

De goedkeuring van het meerjarige strategiedocument heeft inderdaad vertraging opgelopen als 
gevolg van de Russische militaire agressie tegen Oekraïne. Het is echter op 12 augustus 
goedgekeurd.  

Als gevolg van de Russische militaire agressie tegen Oekraïne worden alle 
samenwerkingsactiviteiten van de EU met Rusland en Belarus opgeschort en zullen de 
samenwerkingsprogramma’s voor de periode 2021-2027 met de twee landen waarschijnlijk niet in 
de nabije toekomst van start gaan. Ondanks een zeer moeilijke politieke context is er aanhoudend 
enthousiasme en grote inzet voor de samenwerking in het zuidelijk nabuurschap in het 
Middellandse Zeegebied.   

Daarnaast wint de samenwerking met Oekraïne en de Republiek Moldavië aan dynamiek en belang, 
aangezien aan beide landen de status van kandidaat-lidstaat van de EU is toegekend. Interreg biedt 
Oekraïne en de Republiek Moldavië een unieke gelegenheid om rechtstreeks deel te nemen aan 
programma’s onder gedeeld beheer. Met de investeringen in onderwijs, gezondheidszorg, groene 
infrastructuur of grensbeheer zullen de Interreg NEXT-programma’s diverse uitdagingen en de 
dringende behoeften van de grensregio’s in de partnerlanden helpen aanpakken en regionale en 
lokale belanghebbenden waardevolle kansen bieden om hun capaciteiten te vergroten door middel 
van gezamenlijke projecten met hun partnerlanden in de EU. De Commissie stelt alles in het werk 
om deze samenwerking zowel financieel als door aanpassing van het rechtskader te versterken. De 
Commissie doet ook al het mogelijke om de nieuwe programma’s tegen eind 2022 goed te keuren, 
zodat zo spoedig mogelijk nieuwe samenwerking en investeringen in de grensregio’s van start 
kunnen gaan.  

                                                 
10 Zie opmerking 77 van de ERK. 

11 Zie opmerking 81 van de ERK. 
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III. ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE EN DE 
EDEO OP DE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
VAN DE EUROPESE REKENKAMER  

Aanbeveling 1 – Verbeter de coördinatie tussen de 

programma’s  

De Commissie moet: 

(a) bij de beoordeling van de ontwerpen van de Interreg NEXT-programma’s nagaan of programma’s 

die elkaar gedeeltelijk geografisch overlappen hebben toegezegd om te zorgen voor onderlinge 

programmacoördinatie, complementariteit en synergieën;  

(b) in het kader van haar toezichthoudende rol de effectieve uitvoering van de ingestelde onderlinge 

programmacoördinatie verifiëren. 

Streefdatum voor de uitvoering van (a): 31 december 2022 

Streefdatum voor de uitvoering van (b): 30 juni 2023 

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. 

Wat punt a) betreft, moeten alle Interreg-programma’s voor de periode 2021-2027, met inbegrip 
van Interreg NEXT-programma’s, in hun programmadocument beschrijven hoe rekening wordt 
gehouden met complementariteit en synergieën met andere financieringsprogramma’s en -
instrumenten (Artikel 17, lid 3, punt b), ii), van de Interreg-verordening). Daarom beoordeelt de 
Commissie bij haar kwaliteitsbeoordeling van de programma’s en voorafgaand aan de goedkeuring 
of aan deze vereiste is voldaan. Dit omvat een beschrijving van de wijze waarop programma-
autoriteiten voornemens zijn te zorgen voor coördinatie met andere EU-financieringsstromen, onder 
meer voor bilaterale samenwerking van de EU met partnerlanden. De coördinatie kan variëren op 
basis van de complexiteit, de context en de geografische kenmerken van een programma.  

Wat punt b) betreft, zal de Commissie nagaan of de programma-autoriteiten de onderlinge 
programmacoördinatie uitvoeren in hun Interreg NEXT-programma’s.  

Aanbeveling 2 – Vergroot de betrokkenheid van de EU-

delegaties 

In haar adviserende rol moet de Commissie de EDEO en de betrokken EU-delegaties stelselmatig als 

waarnemers betrekken bij de werkzaamheden van het gezamenlijke programmatiecomité en het 

gezamenlijke comité van toezicht. 

Streefdatum voor uitvoering: 31 maart 2023 

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. 

DG Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling is eerstverantwoordelijk voor het beheer van de ENI-
CBC-programma’s en Interreg NEXT-programma’s en vertegenwoordigt daarom de Europese 
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Commissie in de toezichtcomités. Net als bij alle cohesiebeleidsprogramma’s zal het 
eerstverantwoordelijke DG de agenda van elk toezichtcomité bestuderen en zorgen voor een 
passende vertegenwoordiging van de Commissie, de Europese Dienst voor extern optreden en de 
collega’s van de EU-delegaties.   

De Commissie zal zorgen voor een stelselmatige uitwisseling van documentatie van het 
toezichtcomité met de betrokken collega’s, waaronder die van de Europese Dienst voor extern 
optreden en de EU-delegaties. Dit is een praktijk die al bestaat voor sommige ENI-programma’s 
voor grensoverschrijdende samenwerking, zoals het ENI-programma voor grensoverschrijdende 
samenwerking in het Middellandse Zeegebied.  

De Commissie benadrukt dat gezamenlijke programmeringscomités geen formele programma-
organen zijn. Zij worden op ad-hocbasis opgezet door de deelnemende landen om de nieuwe 
programmadocumenten op te stellen. Zij zullen in 2022 ophouden te bestaan zodra de 
programma’s zijn goedgekeurd. 

Aanbeveling 3 – Pas het IT-instrument voor de melding van 

fraude aan  

De Commissie moet fraudebestrijdingsinstanties in niet-EU-landen (als vermeld in 

financieringsovereenkomsten) in staat stellen eventuele onregelmatigheden rechtstreeks via het 

beheerssysteem voor onregelmatigheden te melden. 

Streefdatum voor uitvoering: 31 december 2023 

De Commissie aanvaardt de aanbeveling. 

Toegang voor nieuwe rapporterende autoriteiten en gebruikers is technisch mogelijk. Deze toegang 
kan en zal worden toegekend. De Commissie wil echter benadrukken dat, gezien het huidige niveau 
van beschikbare personele middelen, het verstrekken van opleiding, begeleiding en bijstand aan de 
nieuwe gebruikers lastig kan zijn. De Commissie merkt ook op dat er in niet-EU-landen die EU-steun 
ontvangen, zich mogelijk bevoegdheidskwesties kunnen voordoen voor het melden van 
onregelmatigheden via het beheerssysteem voor onregelmatigheden op nationaal niveau. 

Aanbeveling 4 – Geef richtsnoeren voor het toezicht op de 

duurzaamheid na afsluiting van het project 

De Commissie moet richtsnoeren in de vorm van advies en ondersteuning verstrekken voor het 

toezicht op de duurzaamheid van projecten (gefinancierd door ENI-CBC- en Interreg NEXT-

programma’s), waarin moet worden aanbevolen dat projecten boven een bepaalde waarde en/of met 
een infrastructuuronderdeel ook na afsluiting van het project aan de beheersautoriteiten verslag 

uitbrengen over de duurzaamheid van hun resultaten. 

Streefdatum voor uitvoering: 31 december 2023 

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. 

Duurzaamheid van projecten is een belangrijk beginsel voor de uitvoering van al het EU-beleid. De 
Commissie zal de kwestie van de duurzaamheid van ENI-CBC-projecten proactief behandelen 
tijdens evenementen om ervaringen uit te wisselen voor de programma-autoriteiten, zoals de ENI-
CBC-overleg- en coördinatiegroep (CCG) en/of tijdens de vergaderingen van het toezichtcomité.   
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De Commissie benadrukt dat de duurzaamheid van concrete acties voor de Interreg NEXT-
programma’s een voorgeschreven vereiste is op grond van artikel 65 van de Verordening 
gemeenschappelijke bepalingen 2021-2027. De programma-autoriteiten voorzien in een opvolging 
van het duurzaamheidscriterium in overeenstemming met deze vereiste.  

Aanbeveling  5 – Raadpleeg alle relevante diensten over 

grote infrastructuurprojecten 

Gezien het strategische belang van grote infrastructuurprojecten in de bilaterale betrekkingen met 

partnerlanden, moet de Commissie ervoor zorgen dat het directoraat-generaal Regionaal Beleid en 
Stadsontwikkeling (DG REGIO) alle betrokken directoraten-generaal, de Europese Dienst voor extern 

optreden en de EU-delegaties raadpleegt over de lijst van geplande projecten en de bijbehorende 

conceptnota’s. 

Streefdatum voor uitvoering: 31 december 2022 

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. 

Overeenkomstig artikel 57, leden 3 en 4, van de Interreg-verordening 2021-2027 zal DG REGIO 
lijsten ontvangen van geplande grote infrastructuurprojecten, alsmede conceptnota’s met de 
locatie, de begroting, de hoofdpartner en de partners, alsook de belangrijkste doelstellingen en 
resultaten van grote infrastructuurprojecten die in het kader van de Interreg NEXT-programma’s 
worden gefinancierd. DG REGIO zal de betrokken diensten, waaronder de EDEO en de EU-delegaties, 
raadplegen over zowel de lijsten als de conceptnota’s. 

Aanbeveling 6 – Maak meer gebruik van gemeenschappelijke 

indicatoren 

Bij de evaluatie van de ontwerpen van de Interreg NEXT-programma’s moet de Commissie de 

samenhang van de indicatoren beoordelen en een zo ruim mogelijk gebruik van gemeenschappelijke 

output- en resultaatindicatoren bevorderen. 

Streefdatum voor uitvoering: Onmiddellijk  

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. 

Het toegenomen gebruik van gemeenschappelijke indicatoren is vastgelegd in de verordeningen 
voor de periode 2021-2027. De verordeningen voorzien in een systematische aanpak van 
prestaties, toezicht en evaluatie en stellen gemeenschappelijke output- en resultaatindicatoren 
vast, die zoveel mogelijk moeten worden gebruikt. Dit geldt ook voor de Interreg NEXT-
programma’s en de Commissie controleert de consistentie van de indicatoren tijdens haar 
kwaliteitsbeoordeling van alle ontwerpprogramma’s. De methodologische beschrijvingen van de 
gemeenschappelijke output- en resultaatindicatoren zijn uiteengezet in 
werkdocument SWD(2021) 198 van de diensten van de Commissie. 
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