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EU-financiering voor 
grensoverschrijdende regio’s 
moet doelgerichter worden 
Het programma voor Europese territoriale samenwerking (Interreg) is een instrument van het 
cohesiebeleid van de EU dat al lang bestaat en gericht is op het stimuleren van economische 
groei in grensgebieden. Volgens een verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) bevatten de via 
Interreg gefinancierde samenwerkingsprogramma’s duidelijke strategieën om bestaande 
grensoverschrijdende uitdagingen aan te pakken. Verschillende tekortkomingen in de uitvoering 
en de monitoring van de Interreg-programma’s beperkten echter het potentieel om de 
capaciteiten van de aangrenzende regio’s waarop de programma’s betrekking hadden, te 
benutten. 

Grensregio’s presteren vaak economisch minder goed dan andere regio’s in lidstaten. De EU heeft 
programma’s opgezet om de verschillen in welvaart en ontwikkeling tussen haar regio’s te 
verkleinen. Een van die programma’s is Interreg, dat tot doel heeft grensregio’s te helpen hun 
economisch potentieel te benutten en tegelijkertijd de solidariteit tussen burgers van verschillende 
landen te bevorderen. De Interreg-begroting voor de programmeringsperiode 2014-2020 bedroeg 
in totaal 10,1 miljard EUR. Meer dan 6 miljard EUR werd gebruikt voor de financiering van 
projecten in verband met binnengrenzen — er werden ongeveer 24 000 projecten gefinancierd via 
53 samenwerkingsprogramma’s, die 59 % van het landoppervlak van de EU en 48 % van haar 
bevolking bestreken.  

“Hoewel de EU specifieke financiering verstrekt voor de economische groei van grensgebieden, is 
hun potentieel nog niet volledig ontsloten”, aldus Ladislav Balko, het lid van de Europese 
Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag. “Voor de uitvoering van de 
programmeringsperiode 2021-2027 bevelen wij aan de samenwerkingsprogramma’s gerichter te 
maken en een op verdiensten gebaseerde aanpak te hanteren bij de rangschikking van te 
financieren projecten”. 
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Bij de meeste door de auditors onderzochte samenwerkingsprogramma’s waren de behoeften van 
de betrokken regio’s geanalyseerd; de auditors stelden vast dat er sprake was van een duidelijk 
verband tussen de voorgestelde doelstellingen en geplande inputs en activiteiten enerzijds en de 
beoogde resultaten en impact anderzijds. Omdat het budget van samenwerkingsprogramma’s 
beperkt is, kunnen hiermee echter niet alle grensoverschrijdende uitdagingen worden aangepakt. 
Bovendien hebben de programma-autoriteiten deze niet geprioriteerd om zich te kunnen richten 
op de uitdagingen die het meest urgent waren voor de aangrenzende regio’s. Ook moeten 
sommige van deze uitdagingen — bijvoorbeeld grensoverschrijdende 
gezondheidszorgvraagstukken — volgens de regels op nationaal niveau worden aangepakt door de 
lidstaten.  

Een ander probleem dat door de auditors is vastgesteld, is het ontbreken van een duidelijke 
scheiding tussen programma’s die in aanmerking komen voor Interreg-financiering en 
programma’s die gefinancierd zouden kunnen worden door andere “mainstream”-
cohesiebeleidsprogramma’s (bijvoorbeeld het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling). Dit 
leidt tot een situatie waarin meerdere financieringsbronnen dezelfde soorten concrete acties 
zouden kunnen financieren. De auditors troffen ook projecten aan waarvan het 
grensoverschrijdende karakter twijfelachtig was, aangezien de vereiste “samenwerking” tussen 
partners beperkt bleef tot de indiening van een gezamenlijk projectvoorstel om financiering aan te 
vragen. Volgens de auditors is de noodzaak om de toegevoegde waarde van de EU-interventies te 
vergroten bijzonder belangrijk, omdat de begroting voor Interreg voor de periode 2021-2027 zal 
afnemen. Zij benadrukken dat projecten in volgorde van verdienste moeten worden gerangschikt 
om ervoor te zorgen dat alleen de beste financieringsvoorstellen worden aanvaard en om 
overlappingen met andere financiering te voorkomen (bijvoorbeeld door te eisen dat 
gecofinancierde projecten complementair zijn). 

De auditors sluiten af met de positieve opmerking dat zeer weinig grensoverschrijdende projecten 
zijn opgeschort of geannuleerd wegens de COVID-19-pandemie, met name omdat voor een groot 
aantal projecten al contracten via Interreg waren afgesloten. Het effect van de crisis was echter 
zichtbaar en de programma-autoriteiten hebben zich ingespannen om de uitvoering van de 
gecontracteerde projecten te ondersteunen. De autoriteiten hadden ook de flexibiliteits- en 
vereenvoudigingsmaatregelen benut die de EU bood om de gevolgen van de pandemie te 
verzachten, met name in verband met de mogelijkheid om de deadline voor het afronden van 
projecten of het indienen van belangrijke documenten te verlengen.  

 

Speciaal verslag nr. 14/2021: “Interreg-samenwerking: het potentieel van de grensoverschrijdende 
regio’s van de Europese Unie is nog niet volledig ontsloten” is beschikbaar op de website van de 
ERK (eca.europa.eu).  
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