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I. Inleiding

Het cohesiebeleid heeft tot doel alle Europese burgers dezelfde kansen te bieden.  

Als onderdeel van dit beleid helpt de Europese territoriale samenwerking een "steeds hechter 
verbond tussen de volkeren" tot stand te brengen. Zij biedt de mogelijkheid de barrières tussen 
gebieden en regio's te verkleinen, zodat deze gezamenlijk aan de slag kunnen gaan met de 
uitdagingen waarvoor zij staan. 

Bij territoriale samenwerking moet de burger centraal staan.

Met behulp van dit werkdocument wordt beoogd de ideeën van alle leden van de Commissie 
REGI over de toekomst van doelstelling 3 te verzamelen. Hiertoe worden de huidige 
elementen van deze doelstelling nog eens op een rijtje gezet.

II. De meerwaarde van de ETS

Tegenwoordig bestaat het grondgebied van de Europese Unie uit 27 lidstaten en 271 regio's.

II. A. Achtergrond

De institutionele grenzen tussen de lidstaten zijn niet verdwenen. Maar in de loop der jaren 
zijn ze dankzij de Europese Unie vrijwel onzichtbaar geworden, waardoor diverse vormen van 
samenwerking nu eenvoudiger gestalte krijgen.

De geleidelijke vermindering van het "grenseffect" is allereerst het werk van lokale en 
regionale autoriteiten die na de Tweede Wereldoorlog hebben besloten informele 
grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden aan te gaan om zo concreet in de behoeften 
van de betreffende burgers en gebieden te voorzien.

Al is de basis voor territoriale samenwerking gelegd, er blijven nog heel wat uitdagingen 
over. Hoe deze uitdagingen eruitzien, heeft te maken met de wijze waarop de samenwerking 
in het verleden is verlopen en de mate waarin deze is gerijpt. Nu de grenzen in de Verdragen 
zijn "afgeschaft", is het belangrijk de rol ervan in het dagelijks leven van onze burgers terug te 
dringen.

Grensoverschrijdende samenwerking blijft tot op de dag van vandaag een belangrijk 
onderdeel in de voltooiing van de interne markt. In de grensstreken schiet het 
concurrentievermogen soms namelijk nog altijd schromelijk tekort. 

Dit tekort laat de onderlinge afhankelijkheid zien tussen territoriale samenwerking en ander 
Europees, niet specifiek op cohesie gericht beleid (vervoer, werkgelegenheid, mededinging, 
nabuurschap, gezondheidszorg, milieu, enz.).

De informele samenwerkingsverbanden, de Euroregio's, de opeenvolgende Verdragen en de 
EU-wetgeving hebben alle bijgedragen aan de totstandkoming van een van de drie pijlers van 
het cohesiebeleid van de EU: de doelstelling "territoriale samenwerking". Deze verschillende 
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etappes hebben de weg geopend naar meer solide en duurzame contacten tussen de diverse 
gebieden.

II. B. Successen

Griekse en Bulgaarse burgers die toegang tot andere diensten willen krijgen, kunnen gebruik 
maken van de wegen die in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking zijn 
aangelegd. Franse en Spaanse inwoners van de mediterrane Pyreneeën kunnen binnenkort 
hetzelfde ziekenhuis bezoeken, dat door een Europese groepering voor territoriale 
samenwerking wordt gebouwd en beheerd.

Lokale autoriteiten uit verschillende lidstaten vinden een oplossing voor hun logistieke 
problemen in een transnationaal initiatief dat door een Italiaanse regio wordt gecoördineerd.

Lokale vertegenwoordigers uit vele landen delen hun ervaringen en goede praktijken in het 
kader van interregionale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma's. 

Eenvoudige voorbeelden binnen de Europese Unie van successen die dankzij de doelstelling 
"territoriale samenwerking" zijn behaald en die vooral ook overtuigend de meerwaarde van 
deze doelstelling voor het Europese project aantonen:

 1 030 infrastructuurprojecten en meer dan 18 000 km aan wegen die nieuw zijn 
aangelegd of waarvoor steun is verleend;

 115 200 nieuwe arbeidsplaatsen, 5 800 startende ondernemingen en bedrijven die 
direct of indirect zijn gecreëerd of gered;

 bijna 12 000 samenwerkingsnetwerken en -structuren tot stand gebracht en meer dan 
544 000 personen (inclusief studenten) die hebben deelgenomen aan cursussen, 
opleidingen, seminars, workshops, vergaderingen of andere educatieve activiteiten.1

III. Inzet van de discussie

III. A. Algemene opzet 

In de afgelopen vijf jaar is het belang van de territoriale samenwerking aanzienlijk versterkt 
dankzij de algemene verordening betreffende de Structuurfondsen en de inwerkingtreding van 
het Verdrag van Lissabon. 

Als vervolg op het communautaire Interreg-initiatief is in het financiële kader voor 2007-2013 
de doelstelling "territoriale samenwerking" tot een van de drie pijlers van het cohesiebeleid 
van de Europese Unie gemaakt.

Later is de "territoriale samenhang" in artikel 174 van het Verdrag een van de drie onderdelen 
van het cohesiebeleid geworden, naast de economische en sociale samenhang. De status die 

                                               
1 INTERREG III Community Initiative (2000-2006) Ex-Post Evaluation (No. 2008.CE.16.0.AT.016).
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territoriale samenhang in dit artikel krijgt, maakt dat deze beslist tot de belangrijkste 
prioriteiten van de Europese Unie behoort. 

Territoriale samenwerking heeft tot doel de bestaande fysieke en bestuursrechtelijke barrières 
tussen gebieden en regio's te slechten, zodat deze gezamenlijk aan de slag kunnen gaan met de 
uitdagingen waarvoor zij staan. Het maakt daarbij niet uit of deze uitdagingen territoriaal 
(diensten, infrastructuren, planologie en ruimtelijke ordening), mondiaal (globalisering, 
klimaatverandering), economisch of maatschappelijk van aard zijn. 

In het meerjarig financieel kader wordt aan deze doelstelling 7,5 miljard euro toegekend 
(2,5 % van de structurele uitgaven van de EU).

Wat zijn onze toekomstige strategische ambities om de doelstelling "territoriale 
samenhang" te verwezenlijken?

 De drie componenten: 

Grensoverschrijdende samenwerking financiert de uitvoering van gemeenschappelijke 
strategieën voor regio's langs de binnengrenzen (en soms buitengrenzen) van de lidstaten (met 
een onderlinge afstand van ten hoogste 150 kilometer). Deze component heeft het 
leeuwendeel van de begroting 2007-2013 van doelstelling 3 toebedeeld gekregen (5,5 miljard 
euro, ofwel 73 %). Het beheer ervan wordt "geterritorialiseerd" op niveau NUTS 3. Tevens 
gelden voor deze component op juridisch en organisatorisch niveau meer bindende regels dan 
voor de andere twee componenten. 

Transnationale samenwerking op bredere schaal heeft tot doel de samenwerking tussen 
naburige regio's die tot dezelfde geografische zone behoren, te bevorderen, en wel voor 
strategische prioriteiten van de Unie zoals onderzoek en ontwikkeling, de 
informatiemaatschappij, milieu, hoger onderwijs, mobiliteit en duurzame stadsontwikkeling, 
alsmede het beheer van natuurrampen (1,5 miljard euro, ofwel 20 %) voor de huidige 
financiële programmeringsperiode. 

Interregionale samenwerking betreft de samenwerking tussen alle regio's van de 27 
lidstaten, ongeacht hun geografische locatie, en is uitsluitend gewijd aan de uitwisseling van 
informatie, ervaringen en goede praktijken (0,3 miljard euro, ofwel 4 %). 
Daarnaast zijn er drie andere ondersteunende programma's met een totaal budget van 
ongeveer 150 miljoen euro: URBACT II (uitwisseling van informatie om een duurzame 
stadsontwikkeling te bevorderen), INTERACT (vaststellen, beschrijven en verspreiden van de 
goede praktijken op het gebied van territoriale samenwerking) en ESPON (ter beschikking 
stellen van onderzoeken en databanken over territoriale samenwerking).

Dient de huidige opzet van de doelstelling (drie componenten) gehandhaafd te 
blijven en zo ja, volgens welke structuur en hoe moeten de beschikbare gelden 
worden verdeeld? 

III. B. Positie van de "territoriale samenwerking" binnen het cohesiebeleid

De doelstelling "territoriale samenwerking" kan los van de twee andere doelstellingen, die in 
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de tijd aan haar voorafgaan, niet goed worden begrepen.

Doelstelling 1, "Convergentie", heeft betrekking op de bevordering van de groei en 
werkgelegenheid in de minst ontwikkelde Europese regio's met een budget van 251 miljard 
euro (81,54 % van de structurele uitgaven voor de periode 2007-2013).

Doelstelling 2, "Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid", helpt de overige EU-
regio's zich op de toekomstige uitdagingen voor te bereiden, met een budget van 49 miljard 
euro in 2007-2013 (15,95 % van de structurele uitgaven in deze periode).

Elk van deze doelstellingen beslaat verschillende regio's en zij slokken samen maar liefst 
97,5 % van de beschikbare middelen op. Daardoor raakt de doelstelling "territoriale 
samenwerking" ondergesneeuwd, niet zozeer op juridisch niveau waar alle doelstellingen 
gelijk zijn, maar op het financiële vlak.

Toch richt doelstelling 3 zich op alle regio's binnen de EU; zij brengt verschillende burgers, 
regio's en landen bij elkaar en stelt hen in staat samen te werken (de resultaten hiervan zijn nu 
reeds zichtbaar), wat voor heel Europa een aanzienlijke meerwaarde betekent. 

Bovendien is de doelstelling "territoriale samenwerking" even "toekomstgericht" als 
doelstelling 2, omdat zij meehelpt een "steeds hechter verbond tussen de volkeren" tot stand te 
brengen, waar Europa sinds het Verdrag van Rome in 1957 naar streeft. 

De positie van de doelstelling "territoriale samenwerking" binnen het cohesiebeleid en binnen 
de komende financiële vooruitzichten vormt dus een grote uitdaging. 

Hoe zouden (ook in financieel opzicht) de doelstellingen "convergentie" en 
"regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid" zich moeten verhouden tot 
de doelstelling "territoriale samenwerking"? 

III. C. EU 2020, macroregio's en samenwerking aan de buitengrenzen

Het is belangrijk na te denken over mogelijke verbanden tussen de doelstelling "territoriale 
samenhang" en andere initiatieven van de EU. 

ETS en EU 2020
Het Europees Parlement heeft erop gewezen1 dat het cohesiebeleid (en bij uitbreiding, de 
doelstelling "territoriale samenwerking") niet ondergeschikt is aan de EU 2020-strategie, maar 
een van de voornaamste mechanismen daarvan vormt. De prioriteiten van het cohesiebeleid 
moeten weliswaar worden afgestemd op de doelstellingen van de EU 2020-strategie, maar bij 
deze afstemming dient voldoende flexibiliteit te worden toegestaan omdat:

- met name de doelstelling "territoriale samenwerking" een complexer karakter heeft 
en ook nog een ander doel dient: de integratie van de EU;
- sommige zwakkere en minder welvarende regio's diverse (sociaaleconomische, 
natuurlijke of andersoortige) handicaps die om speciale aandacht vragen, het hoofd 

                                               
1 Verslag over de bijdrage van het cohesiebeleid aan de verwezenlijking van de Lissabon- en EU2020-
doelstellingen (2009/2235(INI). Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Ricardo Cortès Lastra.
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moeten bieden.
Tegelijkertijd moet men de verleiding weerstaan om nieuwe afzonderlijke thematische 
fondsen voor de EU 2020-strategie op te richten.

ETS en macroregionale aanpak
Op initiatief van de Raad zijn macroregio's gecreëerd, waarbij coördinatie plaatsvindt van 
gemeenschappelijke projecten die een zeer groot gebied beslaan. Het doel hiervan is de 
voordelen van een geïntegreerde en multisectorale aanpak uit te buiten, rondom 
gemeenschappelijke strategische acties die vanuit reeds bestaande fondsen worden 
gefinancierd. 

ETS en samenwerking aan de buitengrenzen
Het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI) en het instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA) omvatten beide steun voor grensoverschrijdende samenwerking aan 
de buitengrenzen. 

Hoe kan de territoriale samenwerking, als onderdeel van het cohesiebeleid en in het 
kader van de Structuurfondsen, worden afgestemd op de EU 2020-strategie met 
behoud van een zekere flexibiliteit? Op welke wijze kunnen de macroregionale 
aanpak en doelstelling 3 worden gecoördineerd? Zijn synergieën en coördinatie 
wenselijk tussen doelstelling 3 en de instrumenten voor samenwerking aan de 
buitengrenzen?

III. D. Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS)

In 2006 is in een aparte verordening een rechtsinstrument tot stand gebracht om territoriale 
samenwerking te bevorderen, namelijk de Europese groepering voor territoriale 
samenwerking (EGTS). De EGTS kan gebruikt worden voor de drie componenten van de 
territoriale samenwerking en vormt een uniek instrument voor territoriaal bestuur. De 
groepering is geïntroduceerd tijdens de onderhandelingen over het wetgevingspakket voor het 
huidige meerjarige financiële kader (2007-2013).

Deze verordening stelt nationale, regionale of lokale autoriteiten in de gelegenheid 
gemeenschappelijke groeperingen met een eigen rechtspersoonlijkheid op te zetten, om 
samenwerkingsprogramma's en -projecten uit te voeren. Daarmee levert zij een belangrijke 
bijdrage aan het model van multilevel-governance.

Uit de ervaringen met reeds opgerichte of in oprichting zijnde EGTS blijkt dat dit instrument 
naar tevredenheid functioneert. Het beantwoordt aan de behoefte van regionale en lokale 
autoriteiten om op het gebied van financiën, juridische status en multilevel-governance tot 
gestructureerde samenwerking te komen en heeft daarbij de verwachtingen van de Europese 
wetgever zelfs overtroffen. 

Toch is het onontbeerlijk dat de EGTS meer bekendheid krijgt bij lokale en regionale 
autoriteiten binnen de EU. Daarnaast bestaat er een niet-verwaarloosbaar aantal andere 
uitdagingen, met name op het gebied van recht, organisatie en toegang tot financieringen, 
waaraan de EGTS het hoofd moeten bieden, vooral in de opstartfase (zoals problemen met
betrekking tot de landen waar deze groeperingen zijn gevestigd, en de zeer lange 
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registratieprocedures).

Is de juridische status van de EGTS voldoende nauwkeurig omschreven gezien de 
grote verschillen in uitvoering tussen de lidstaten? Moet in de regels voor de 
toegang tot de fondsen meer rekening worden gehouden met het specifieke karakter 
van de EGTS?

III. E. Uitvoeringsbepalingen

Doelstelling 3 maakt complexe en multidimensionele samenwerking mogelijk tussen partners 
uit verschillende lidstaten. Niettemin worden fondsen eerder op nationale basis dan per 
programma toegewezen (uitgezonderd de transnationale component). Door deze 
toewijzingsmethode stijgt het aantal subsidiabiliteitscriteria, controles en audits.

Het bijbehorende financiële mechanisme weerspiegelt eveneens deze complexiteit; de fondsen 
worden niet, zoals gebruikelijk, voor één begrotingsjaar toegewezen, maar voor meer dan 
twee (N+2-regel) of zelfs drie jaar (N+3) na de start van het project.

Dit systeem is duidelijk niet volmaakt, maar er is eerder een evolutie dan een revolutie nodig. 

Hoe kan de uitvoering van de doelstelling "territoriale samenwerking" worden 
vereenvoudigd? Kan het aantal subsidiabiliteitscriteria worden beperkt? Moeten 
binnen de gehele doelstelling "territoriale samenwerking" de financieringen per 
programma worden toegewezen? 

III. F. Zichtbaarheid

Territoriale samenwerking heeft bijzonder veel last van een probleem waarmee de 
Structuurfondsen over de hele linie te kampen hebben: hun gebrek aan zichtbaarheid.

Noch de burgers in hun dagelijkse leven, noch de centrale, regionale of lokale overheden van 
de lidstaten, noch de Europese instellingen bij hun planning van beleid voor de lange termijn 
hebben de uitdagingen van territoriale samenwerking voor ogen. Op al deze drie niveaus moet 
actie worden ondernomen, als we willen dat territoriale samenwerking meer "zichtbaar" 
wordt. Het antwoord op deze uitdaging moet twee vormen aannemen: 

- territoriale samenwerking, deze geweldige Europese gedachte, moet voor alle 
burgers de symbolische incarnatie van de EU worden;
- politieke besluitvormers en ambtenaren op alle niveaus moeten zich vertrouwd 
maken met de praktische aspecten van territoriale samenwerking die zij in hun werk 
kunnen tegenkomen.

Hoe kunnen we de territoriale samenwerking beter zichtbaar maken voor 
bovengenoemde doelgroepen? 


