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EU-controleurs gaan programma’s voor grensoverschrijdende 
samenwerking onderzoeken  

Tal van interne grensregio’s in de EU zijn onderontwikkeld en kampen met sociaal-economische 
verschillen. De Europese Rekenkamer verricht een controle om na te gaan of 
grensoverschrijdende uitdagingen doeltreffend zijn aangepakt met de specifieke programma’s 
die in het kader van het EU-cohesiebeleid worden gefinancierd. 

De interne grensregio’s in de EU beslaan 40 % van haar grondgebied en herbergen 30 % van haar 
bevolking. Deze regio’s zijn vaak onderontwikkeld, omdat hun groei kan worden beperkt door 
bestaande administratieve, logistieke, juridische en culturele barrières. Volgens een studie van de 
Europese Commissie zou het wegnemen van slechts 20 % van de obstakels voor 
grensoverschrijdende samenwerking het bbp van de regio’s met 2 % verhogen en tot 1 miljoen 
banen opleveren. Het cohesiebeleid van de EU is erop gericht obstakels en verschillen weg te 
werken door middel van programma's voor Europese territoriale samenwerking, met een budget 
van meer dan 10 miljard EUR voor de programmeringsperiode 2014-2020.  

“Het wegwerken van grensoverschrijdende barrières zou tal van gebieden en burgers in de EU ten 
goede komen”, aldus Ladislav Balko, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk 
is voor de controle. “We willen nagaan of de Commissie en de lidstaten de fysieke en 
juridische/administratieve obstakels waarop grensoverschrijdende regio’s stuiten doeltreffend 
hebben aangepakt en zo sociaal-economische groei en territoriale integratie bevorderen.”  

Met de meeste programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking wordt ondersteuning 
geboden aan bilaterale samenwerking tussen buurlanden en/of zeegrensregio’s; andere zijn 
gericht op specifieke transnationale uitdagingen zoals overstromingsbeheersing of vervuiling, 
terwijl de horizontale netwerkprogramma’s de uitwisseling van goede praktijken tussen alle 
lidstaten stimuleren. In de evaluaties van vroegere samenwerkingsprogramma’s werd echter 
gewezen op een gebrek aan doelgerichtheid, een gebrek aan een coherente strategie en beperkte 
synergieën met de algemene ontwikkelingsprogramma’s van deze regio’s.  
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Bij deze controle zullen de controleurs onderzoeken of: 

– de operationele programma’s voor samenwerking zijn gericht op de behoeften en 
uitdagingen van grensoverschrijdende regio’s in plaats van op hun algemene 
ontwikkelingsbehoeften, die met andere programma's van het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling kunnen worden aangepakt; 

– de projecten met de beste aanpak van deze grensoverschrijdende behoeften en 
uitdagingen worden geselecteerd; 

– synergieën met andere EU-beleidsmaatregelen tot stand zijn gebracht en zo overlappingen 
worden vermeden; 

– de resultaten duurzaam zijn.  

Noot voor de redactie  

In het kader van het cohesiebeleid van de EU wordt steun verleend aan programma’s voor 
Europese territoriale samenwerking (ETS), ook wel “Interreg-programma’s” genoemd, met 
middelen uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO). De ETS-steun wordt verleend 
door middel van operationele programma’s voor samenwerking (“cooperation operational 
programmes” — COP’s), waaraan partners van ten minste twee lidstaten of een lidstaat en een 
aangrenzend derde land deelnemen. Voor de programmeringsperiode 2014-2020 heeft de 
Commissie 107 COP’s goedgekeurd. Het toegekende budget bedraagt nu 10,1 miljard EUR. Voor 
de periode 2021-2027 zal dit bedrag naar verwachting dalen tot 8,4 miljard EUR. 

Het verslag over grensoverschrijdende samenwerking zal eind 2020 worden gepubliceerd. 

Een vooruitblik op de controle verschaft informatie over een lopende controletaak. Dergelijke 
documenten zijn gebaseerd op het voorbereidende werk dat is verricht voor aanvang van een 
controle en mogen niet als controleopmerkingen, conclusies of aanbevelingen worden beschouwd.  

Perscontact voor deze vooruitblik  
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