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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over doelstelling 3: een uitdaging voor territoriale samenwerking: de toekomstige 
agenda voor grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking
(2010/2155(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name op titel 
XVIII daarvan,

– gezien Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 1260/19991,

– gezien Verordening (EG) nr. 1082/2006 van de Raad van 5 juli 2006 betreffende een 
Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) 2,

– gezien Beschikking 2006/702/EG van de Raad van 6 oktober 2006 betreffende 
communautaire strategische richtsnoeren inzake cohesie3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 7 oktober 2010 over het cohesie- en regionaal 
beleid van de EU na 20134,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 juli 2010 over de strategie van de Europese 
Unie voor het Oostzeegebied en de rol van macroregio's in het kader van het toekomstige 
cohesiebeleid5,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 mei 2010 over de totstandbrenging van 
synergieën tussen voor onderzoek en innovatie bestemde fondsen in Verordening (EG) nr. 
1080/2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling in steden en regio's alsmede in de 
lidstaten en de Unie6, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 24 maart 2009 over het Groenboek territoriale 
cohesie en stand van de discussie over de toekomstige hervorming van het cohesiebeleid7,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 19 februari 2009 over de kritische evaluatie van 
het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument8, 

                                               
1 PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25-78.
2 PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25-78.
3 PB L 291 van 21.10.2006, blz. 11-32.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0356.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0254.
6 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0189.
7 PB C117E van 6.5.2010, blz. 65.
8 PB C 76E van 25.3.2010, blz. 83.
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– onder verwijzing naar zijn resolutie van 21 februari 2008 over een follow-up van de 
Territoriale Agenda en het Handvest van Leipzig - Naar een Europees actieprogramma 
voor ruimtelijke ontwikkeling en territoriale samenhang1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 1 december 2005 over de rol van "Euregio's" bij 
de ontwikkeling van het regionaal beleid2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 28 september 2005 over de rol van de territoriale 
samenhang in de regionale ontwikkeling3,

– gelet op de mededeling van de Commissie van 8 december 2010 inzake de strategie van 
de Europese Unie voor de Donau-regio (COM(2010)0715) en het bijbehorende 
indicatieve actieplan (SEC(2010)1489), 

– gelet op het vijfde verslag van de Commissie van 9 november 2010 over de economische, 
sociale en territoriale samenhang: de toekomst van het cohesiebeleid (Vijfde 
cohesieverslag) (COM(2010)0642),

– gelet op de mededeling van de Commissie van 19 oktober 2010 over de evaluatie van de 
EU-begroting (COM(2010) 0700) en de technische bijlagen daarbij (SEC(2010)7000),

– gelet op de mededeling van de Commissie van 6 oktober 2010 over de bijdrage van het 
regionaal beleid aan de slimme groei in het kader van de Europa 2020-strategie 
(COM(2010)0553),

 gelet op de mededeling van de Commissie van 31 maart 2010 over het cohesiebeleid: 
strategisch verslag 2010 over de uitvoering van de programma's 2007-2013 (COM(2010) 
0110),

 gelet op de mededeling van de Commissie van 10 juni 2009 inzake de strategie van de 
Europese Unie voor het Oostzeegebied (COM(2009)0248 definitief) en het bijbehorende 
indicatieve actieplan (SEC(2009)0712/2),

 gezien de mededeling van de Commissie van 6 oktober 2008 getiteld: Groenboek over 
Europese territoriale cohesie: Van territoriale diversiteit een troef maken 
(COM(2008)0616),

 gezien het ontwerp van initiatiefadvies van het Comité van de Regio’s over "Nieuwe 
perspectieven voor de herziening van de EGTS-verordening"4,

 gezien het onafhankelijk verslag dat op verzoek van de Commissie is opgesteld, getiteld 
"INTERREG III Community Initiative (2000-2006): Ex-Post Evaluation" (No. 
2008.CE.16.0.AT.016), 

                                               
1 PB C 184E van 6.3.2009, blz.95.
2 PB C 285E van 22.11.2006, blz.16.
3 PB C 227E van 21.9.2006, blz.88.
4 moet nog worden goedgekeurd tijdens de 88ste voltallige vergadering van het Comité van de Regio’s 

van 27 en 28 januari 2011.
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– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0000/2011),
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A. overwegende dat het grondgebied van de Europese Unie tegenwoordig uit 27 lidstaten en 
271 regio’s bestaat, 

B. overwegende dat ongeveer 37,5% van de Europese bevolking in een regio woont die deel 
uitmaakt van een grensstreek, 

C. overwegende dat de informele samenwerkingsverbanden, de Euroregio’s, de initiatieven 
van de Raad van Europa, de opeenvolgende verdragen en de EU-wetgeving alle hebben 
bijgedragen aan de totstandkoming van meer solide en duurzame contacten tussen de 
diverse gebieden,

D. overwegende dat hoewel de basis voor territoriale samenwerking is gelegd, er nog heel 
wat uitdagingen overblijven en dat hoe deze uitdagingen eruitzien te maken heeft met de 
wijze waarop de samenwerking in het verleden is verlopen en de mate waarin deze is 
gerijpt, 

E. overwegende dat het, nu de grenzen in de verdragen zijn "afgeschaft", belangrijk is de rol 
ervan in het dagelijks leven van onze burgers terug te dringen,

F. overwegende dat het regionaal beleid ernaar streeft een harmonieuze ontwikkeling van de 
regio’s te bevorderen door de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de 
Europese Unie te versterken, 

G. overwegende dat de doelstelling "territoriale samenwerking" als onderdeel van het 
cohesiebeleid helpt om een "steeds hechter verbond tussen de volkeren van Europa" tot 
stand te brengen, aangezien zij de mogelijkheid biedt de barrières tussen gebieden en 
regio’s te verkleinen,  

H. overwegende dat territoriale samenwerking, waarbij burgers van verschillende regio’s 
worden gestimuleerd met elkaar samen te werken, een leerproces is dat een gevoel creëert 
van bij elkaar horen en het delen van een gezamenlijke toekomst,

I. overwegende dat de burger bij territoriale samenwerking centraal moet staan,

J. overwegende dat de verdieping van de territoriale samenwerking afhankelijk is van de 
vooruitgang die wordt geboekt op het gebied van de integratie en Europese coördinatie op 
alle terreinen en dat de territoriale samenwerking op zichzelf een experimenteel 
laboratorium voor de Europese integratie vormt, 

K. overwegende dat het belang van territoriale samenwerking aanzienlijk is toegenomen 
dankzij de algemene verordening betreffende de Structuurfondsen en de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon,

L. overwegende dat de ex-postevaluatie van de Interreg III-programma’s voor de 
programmeringsperiode 2000-2006 op overtuigende wijze de meerwaarde van deze 
doelstelling voor het Europese project aantoont,
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De doelstelling "territoriale samenwerking" versterken

1. wijst erop dat territoriale samenwerking tot doel heeft de bestaande fysieke en 
bestuursrechtelijke barrières tussen gebieden en regio’s te slechten zodat deze gezamenlijk 
aan de slag kunnen gaan met de uidagingen waarvoor zij staan, en het "grenseffect" te 
verminderen;

2. is overtuigd van de Europese meerwaarde van territoriale samenwerking en de belangrijke 
rol die zij speelt bij de voltooiing van de interne markt en de Europese integratie; wenst 
dan ook dat territoriale samenwerking een van de pijlers van het cohesiebeleid blijft; 

3. is van mening dat territoriale samenwerking haar doeltreffendheid heeft bewezen en dat 
haar mogelijkheden en concurrentiepotentieel onvoldoende worden benut vanwege het 
schamele budget dat ervoor wordt uitgetrokken; verzoekt het budget voor de doelstelling 
"territoriale samenwerking" voor de volgende programmeringsperiode te verhogen tot ten 
minste 5% van het totale budget voor cohesiebeleid;

4. pleit ervoor de huidige structuur van doelstelling 3, die is opgebouwd uit drie 
componenten (grensoverschrijdend, transnationaal en interregionaal) te behouden en de 
grensoverschrijdende component, die ten minste 70% van het budget voor territoriale 
samenwerking voor zijn rekening neemt, het meeste gewicht toe te blijven kennen;

5. is van mening dat het onderscheid tussen de grensoverschrijdende component die 
beantwoordt aan de lokale behoeften van de grensgebieden, en de transnationale 
component, die samenwerking op bredere strategische terreinen mogelijk maakt, 
behouden moet blijven;

6. moedigt het desalniettemin aan, om de coherentie en continuïteit van het territoriale 
optreden, in functie van de strategische aard van de projecten, te waarborgen, dat er een 
grotere mate van flexibiliteit wordt nagestreefd om de door artikel 21 van de EFRO-
verordening geboden mogelijkheden betreffende de plaats van uitvoering van de concrete 
acties in de context van de grensoverschrijdende en transnationale samenwerking aan te 
kunnen wenden;

7. verlangt dat voorafgaand hieraan een beschouwing plaatsvindt om de strategische 
behoeften van iedere grens in kaart te brengen, conform de Europa 2020-strategie, en dat 
de Europese territoriale samenwerking vervolgens geïntegreerd en op alle strategische 
planningsniveaus – Europees, nationaal en regionaal - wordt doorgevoerd;

8. wenst fondsen niet langer per lidstaat toe te kennen, maar op communautair niveau, per 
territoriaal samenwerkingsprogramma, op basis van de in bijlage 2, paragraaf 5 van het 
algemeen reglement genoemde criteria, om op strategische, geïntegreerde wijze aan de 
behoeften van ieder gebied en iedere samenwerkingsruimte te kunnen voldoen; nodigt de 
Europese Commissie uit over andere strategische, meetbare, relevante criteria na te 
denken die de behoeften van de gebieden weerspiegelen en die het belangrijkste criterium 
van de demografie van tegenwicht kunnen voorzien;

9. benadrukt opnieuw het belang van interregionale samenwerking, maar betreurt het gebrek 
aan middelen dat hieraan is toegekend; vraagt om een verlaging van de Europese 
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medefinanciering van 75% naar 60% in dit programma voor de deelnemers die afkomstig 
zijn uit regio’s van de doelstelling "regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid"; 
moedigt de regio’s aan de mogelijkheden voor interregionale samenwerking die in het 
kader van artikel 37, lid 6, punt b) van het algemeen reglement worden geboden, beter te 
benutten; pleit er in dat opzicht voor dat de "interregionale" component van doelstelling 3 
ook een bijdrage levert aan de coördinatie en de programmering van deze projecten, de 
kapitalisatie van kennis en de uitwisseling van goede praktijken, in nog nauwere 
samenhang met het steunpunt INTERACT; 

10. stimuleert de activiteiten van het ESPON en stelt voor de ESPON-resultaten 
toegankelijker te maken, zodat de betrokken deelnemers er makkelijker gebruik van 
kunnen maken; 

11. is verheugd over de successen van het URBACT-programma op het gebied van duurzame 
stedelijke ontwikkeling en vraagt om verlenging ervan; 

12. nodigt de Europese Commissie uit na te denken over mogelijkheden om te investeren en 
om de lokale en regionale bestuurders bij deze Europese netwerken voor de uitwisseling 
van kennis en goede praktijken te betrekken;

Territoriale samenwerking in het normale beleid integreren

13. is van mening dat de doelstelling "territoriale samenwerking" enerzijds en de 
doelstellingen "convergentie" en "regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid" 
anderzijds elkaar beter moeten gaan aanvullen; stelt voor dat de regionale operationele 
programma’s een bijdrage gaan leveren aan de grensoverschrijdende en transnationale 
projecten waar zij onder vallen, waarbij er een territoriale verdeling van middelen 
plaatsvindt voor prioritaire projecten, die van tevoren met de programmapartners worden 
vastgesteld en goedgekeurd, met respect voor de principes van multi-level governance en 
partnerschap;

14. moedigt de lidstaten en de regio’s aan pluriregionale operationele programma’s op te 
zetten die zich richten op gemeenschappelijke territoriale vraagstukken; nodigt de 
Commissie uit na te denken over de reglementaire aanpassingen die nodig zijn voor het 
opzetten van grensoverschrijdende pluriregionale operationele programma’s naar 
hetzelfde voorbeeld;

Een territoriale aanpak kiezen voor ander communautair beleid 

15. herinnert eraan dat de logica van de macroregio’s, die op initiatief van de Raad gecreëerd 
zijn, een experimentele logica betreft 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; herinnert eraan dat deze strategieën niet mogen leiden tot extra uitgaven op 
de begroting van de Unie, de oprichting van nieuwe instellingen of de toepassing van 
nieuwe wetgeving; 

16. verzoekt de Commissie nauwgezet onderzoek te doen naar de resultaten van de eerste 
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strategieën die zijn opgezet; is van mening dat het proces een belangstelling heeft gewekt 
waar we verder op voort moeten bouwen; pleit er derhalve voor dat de transnationale 
programma’s deze territoriale strategieën gaan steunen door de beschouwingen, invulling 
en besturing van huidige en nieuwe macroregionale strategieën te coördineren; 

17. is van mening dat er bij de beschouwing van iedere transnationale strategie moet worden 
nagedacht over mogelijke onderlinge afstemming met de richtlijnen van de trans-Europese 
vervoersnetwerken en de strategieën die zijn opgezet in het kader van het geïntegreerd 
maritiem beleid; 

18. herinnert eraan dat territoriale samenwerking niet alleen de binnengrenzen, maar ook de 
buitengrenzen van de Europese Unie betreft; verzoekt de Commissie na te denken over 
een betere synergie tussen interventies van het EFRO, het instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA), het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument 
(ENPI) en het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF);

19. pleit in dat opzicht voor een betere onderlinge afstemming tussen de verschillende 
betrokken directoraten-generaal binnen de Europese Commissie;

De oprichting van Europese groeperingen voor territoriale samenwerking (EGTS) 
stimuleren

20. beschouwt de EGTS als een uniek en kostbaar instrument voor territoriaal bestuur en is 
van mening dat het beantwoordt aan de behoefte om op het gebied van financiën, 
juridische status en multi-level governance tot gestructureerde samenwerking te komen;

21. is echter wel van mening dat de uitvoering ervan moet worden vergemakkelijkt en 
verzoekt de Europese Commissie om, zodra dat mogelijk is, voorstellen te presenteren 
voor amendementen op Verordening nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS). In 
deze amendementen moet aandacht worden besteed aan de problemen die door de regio’s 
en de reeds opgerichte groeperingen zijn gesignaleerd en moet het door de Comité van de 
Regio’s verrichte werk een prominente plaats krijgen, met als doel:

- het statuut van de EGTS in de nationale rechtsstelsels verduidelijken, 
- de oprichting toestaan van een EGTS tussen deelnemers uit enerzijds een lidstaat en 
anderzijds een niet-lidstaat,
- artikel 4, lid 3 herformuleren opdat de termijn van drie maanden strikt wordt nageleefd,
- de regelgeving met betrekking tot personeel en het belastingstelsel van de EGTS 
vereenvoudigen;

22. moedigt de toekenning van globale subsidies aan de EGTS aan zodat ze de 
structuurfondsen rechtstreeks kunnen beheren, en verzoekt in de verordeningen met 
betrekking tot de andere Europese fondsen, beter rekening te houden met het 
multinationale en multilaterale karakter van de EGTS, zodat de EGTS ook makkelijker 
toegang krijgen tot andere financieringsbronnen; 

De uitvoering vereenvoudigen
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23. is van mening dat de uitvoering van de territoriale samenwerkingsprogramma’s nog veel 
te ingewikkeld is en is van oordeel dat doelstelling 3 aangepaste regelgeving behoeft;

24. verzoekt de Commissie specifieke maatregelen te nemen die de audit- en controleregels 
vereenvoudigen, die een systematischer forfaitarisering van de kosten mogelijk maken, 
die een nauwkeuriger kader voor de subsidiabiliteitscriteria van de communautaire 
uitgaven definiëren, die een zekere mate van flexibiliteit waarborgen in de toepassing van 
het ambsthalve doorhalen, die het aanvaardbaar risico op fouten verhogen tot een 
percentage van 5% en de technische bijstand tot een percentage van 8%, opdat de 
bestuurders zich kunnen concentreren op de strategische begeleiding van projecten en niet 
onnodig veel tijd kwijt zijn aan het controleren van de door de kandidaten ingediende 
dossiers; 

25. dringt er ook op aan naar vereenvoudiging te streven om meer private instellingen bij de 
projecten te betrekken; raadt aan innovatieve financiële instrumenten op te zetten, naar het 
voorbeeld van JEREMIE en JESSICA, om het opzetten van resultaatgerichte 
grensoverschrijdende projecten, de deelname van private instellingen en het oprichten van 
publiek-private partnerschappen te vergemakkelijken;

De zichtbaarheid van territoriale samenwerking vergroten

26. betreurt het dat territoriale samenwerking te kampen heeft met een gebrek aan 
zichtbaarheid, zowel bij de nationale en lokale overheden als bij de burgers; verzoekt de 
Commissie dan ook met name na te denken over oplossingen die de EGTS zichtbaarder 
kunnen maken bij de deelnemers van de territoriale samenwerking en de burgers;

27. is van mening dat samenwerking op het gebied van onderwijs en cultuur, door een 
bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie voor banen en slimme groei, meer zichtbaarheid zal geven aan territoriale 
samenwerking waardoor de "mentale grenzen" die een obstakel vormen voor de 
toenadering tussen burgers, geslecht zullen worden; 

28. wenst een betere onderlinge afstemming van de communicatie tussen alle betrokkenen in 
het uitvoeringsproces van de territoriale samenwerking, stelt voor dat alle programma’s 
van eenzelfde component hetzelfde visuele herkenningsteken (logo) aannemen en 
verzoekt de Commissie aan het begin van de komende programmeringsperiode in de 
grensgebieden een grote mediacampagne op te zetten over de voordelen van territoriale 
samenwerking;

29. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de lidstaten.
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TOELICHTING

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 territoriale samenhang 
in dit artikel krijgt, maakt dat deze beslist tot de belangrijkste prioriteiten van de Europese 
Unie behoort. 

Voor uw rapporteur heeft territoriale samenwerking 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. 
Er ligt een concurrentiepotentieel in verborgen dat nog onvoldoende wordt benut en draagt bij 
aan de totstandbrenging van een "steeds hechter verbond tussen de volkeren".

De ex-postevaluatie van Interreg III (2000-2006) toont op overtuigende wijze de meerwaarde 
van deze doelstelling voor het Europese project aan en geeft een aantal voorbeelden van 
successen:  1 030 infractructuurprojecten 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 activiteiten1.

De doelstelling "territoriale samenwerking" versterken

Een ambitieuze begroting:

Uw rapporteur is, conform het standpunt van het Europees Parlement in zijn resolutie van 7 
oktober 2010 over het cohesie- en regionaal beleid van de EU na 2013, het standpunt van de 
Europese Commissie in haar conclusies in het vijfde cohesieverslag, de aanbevelingen van het 
Comité van de Regio’s en de conclusies van de informele vergadering van de Europese 
ministers voor cohesiebeleid in Luik op 22 en 23 november 2010, van mening dat 
"doelstelling 3" aanzienlijk verbeterd moet worden. 

In het meerjarig financieel kader wordt aan deze doelstelling 8,5 miljard euro toegekend (een 
bedrag dat slechts 2,5 % van de structurele uitgaven van de EU vertegenwoordigt). Tijdens de 
onderhandelingen voor de voorgaande programmeringsperiode heeft de Commissie gevraagd 
om aan doelstelling 3 ten minste 5% van het budget voor het cohesiebeleid toe te kennen. In 

                                               
1 INTERREG III Community Initiative (2000-2006) Ex-Post Evaluation (No. 2008.CE.16.0.AT.016).
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2013 zal deze doelstelling volledig zijn uitgekristalliseerd. De vraag om samenwerking is 
sterk en de behoeften zijn enorm. Uw rapporteur is van mening dat het Europees Parlement de 
ambities van de deelnemers van de territoriale samenwerking serieus moet nemen en vraagt 
opnieuw ten minste 5% van het totale budget voor cohesiebeleid aan territoriale 
samenwerking te besteden. 

Een stabiele opzet: 

Voor uw rapporteur moet de opzet van deze doelstelling in drie componenten gehandhaafd 
blijven, omdat elke component zijn logica en nut heeft.

Grensoverschrijdende samenwerking (73% van het budget) 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). Het beheer ervan 
wordt "geterritorialiseerd" op niveau NUTS 3 en beantwoordt aan de lokale behoeften van de 
grensgebieden. Uw rapporteur is van mening dat een debat over een overdracht van de 
subsidialiteitscriteria naar niveau NUTS 2, waar door een aantal deelnemers om is verzocht, 
het risico in zich draagt deze lokale dimensie van de grensoverschrijdende samenwerking in 
gevaar te brengen. Maar, afhankelijk van de projecten, biedt een toevlucht tot de in artikel 21 
van de EFRO-verordening geboden mogelijkheden betreffende de plaats van uitvoering van 
de concrete acties in de context van de grensoverschrijdende en transnationale samenwerking, 
een zekere mate van flexibiliteit die dient te worden aangemoedigd. Middels dit artikel is het, 
in deugdelijk gemotiveerde gevallen, mogelijk uitgaven te financieren die zijn gedaan buiten 
de gebieden die voor het programma subsidiabel zijn. 

Transnationale samenwerking (20% van het budget) 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.

Interregionale samenwerking (4% van het budget) betreft ten slotte 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.

De ervaring leert dat1 bij oproepen voor interregionale samenwerkingsprojecten, de vraag het 
aanbod wel tien keer overstijgt. Door deze discrepantie kan de overheidsinstelling verdrinken 
in een berg administratie en kunnen de kandidaten moedeloos en gefrustreerd raken. Om geld 
te besparen en de kwaliteit van de projecten te vergroten zou de medefinanciering verlaagd 
kunnen worden tot een percentage van 60% (momenteel 75%) voor deelnemers die afkomstig 
zijn uit regio’s van doelstelling 2 "regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid". Uw 
rapporteur stelt eveneens voor dat de regio’s meer gebruik maken van de mogelijkheden die 
door artikel 37, lid 6, punt b) van het algemeen reglement worden geboden. In dit artikel 
wordt toegestaan om, op initiatief van een lidstaat, in een operationeel programma 

                                               
1 "Bron: directie van het programma Interreg IV C 2007-2013: eerste projectoproep: 4 832 kandidaten 

voor 492 geselecteerde projecten, Tweede projectoproep: 4 671 kandidaten voor 481 
geselecteerde projecten".
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"convergentie" of "regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid" acties op te nemen 
voor de interregionale samenwerking met een regio of een lokale overheid van een andere 
lidstaat. De interregionale component van de doelstelling "territoriale samenwerking" kan 
dienen als steun, coördinatie, kapitalisatie, uitwisseling van goede praktijken en strategische 
programmering voor de projecten die op deze manier worden beheerd. In dat opzicht zou 
INTERACT aan doeltreffendheid winnen als er een meer directe link en nauwere banden met 
deze component zouden bestaan. 

URBACT II (de uitwisseling van informatie om een duurzame stadsontwikkeling te 
bevorderen) heeft een zeker succes gekend en verdient het verlengd te worden. 

Bovendien zou het, in lijn met het debat over het Erasmus-programma voor gekozen lokale 
bestuurders, nuttig kunnen zijn als deze uitwisselingsnetwerken (interregionale 
samenwerking/INTERACT en URBACT) de bestuurders er meer bij zouden betrekken, zodat 
deze uitwisselingen zichtbaarder zouden worden en een politieke impuls krijgen. 

Het ESPON-programma, dat onderzoeken en databanken over territoriale samenwerking en 
grensgebieden ter beschikking stelt, is een doeltreffend instrument. Er moet niettemin nog wel 
moeite worden gedaan om de resultaten ervan toegankelijker en zichtbaarder te maken voor 
de deelnemers aan de samenwerking.

Een strategischer territoriale samenwerking die in het normale beleid wordt 
geïntegreerd 

Hoewel de verhoudingen tussen de drie componenten grotendeels behouden kunnen blijven, 
moet de programmering strategischer worden en op alle planningsfasen aansluiten. Uw 
rapporteur pleit ervoor de samenwerkingsverbanden op alle bestuurlijke niveaus te 
coördineren, in overeenstemming met een Europa 2020-strategie die is afgestemd op de 
behoeften van de gebieden en in overeenstemming met de andere bestaande territoriale 
strategieën (Eurodistricten, Euroregio’s, macroregio’s enz.). 

De territoriale samenwerking heeft soms te lijden onder nationale overwegingen om het 
budget terug te schroeven en het "I want my money back"-syndroom. Soms steken de 
lidstaten of deelnemers het geld voor de projecten op hun grondgebied in hun zak zonder 
daadwerkelijke samenwerking en Europese meerwaarde. Uw rapporteur stelt derhalve voor 
het budget per territoriaal samenwerkingsprogramma toe te kennen en niet meer per lidstaat, 
zodat op geïntegreerde wijze tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van de ruimte voor 
samenwerking. Zonder af te doen aan het belangrijkste criterium van de demografie kan de 
Europese Commissie nadenken over andere strategische, meetbare, relevante criteria die de 
behoeften van de gebieden weerspiegelen en dit criterium van tegenwicht kunnen voorzien. 
De aanvullende indicatoren zouden rekening kunnen houden met de specifieke problemen van 
territoriale samenwerking zoals connectiviteit, toegang tot infrastructuur of bepaalde 
indicatoren in verband met de Europa 2020-strategie.

Uw rapporteur is van mening dat als het budget voor territoriale samenwerking aanzienlijk 
verhoogd moet worden, dat nooit ten koste mag gaan van de financiering van de grote 
grensoverschrijdende of transnationale infrastructuurprojecten die Europa zo nodig heeft op 
het gebied van vervoer, energie en nieuwe communicatietechnologieën. Om het principe van 
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territoriale cohesie daadwerkelijk ten uitvoer te brengen en de Europese meerwaarde van de 
interventie van de in het kader van de doelstellingen "convergentie" en "regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid" toegekende fondsen te verhogen, is een grotere 
complementariteit tussen de doelstelling "territoriale samenwerking" en het normale beleid 
noodzakelijk. 

Zo wordt voorgesteld om aan het begin van de programmeringsperiode een territoriale 
verdeling van de middelen voor "convergentie" en "regionaal concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" vast te stellen voor een bepaald aantal prioritaire projecten, die van tevoren 
met de programmapartners worden vastgesteld en goedgekeurd, met respect voor de principes 
van multi-level governance en partnerschap. 

Tot slot hecht uw rapporteur eraan het belang van de in het kader van de pluriregionale 
operationele programma’s opgedane ervaringen te benadrukken, bijvoorbeeld de 
programma’s "Loire" of "Massif Central" in Frankrijk die op een gemeenschappelijke 
territoriale basis berusten. De vruchten van deze ervaring kunnen ertoe leiden dat de 
Commissie grensoverschrijdende pluriregionale programma’s zal overwegen die op dit model 
gestoeld zijn. 

Een territoriale aanpak kiezen voor ander communautair beleid

De macroregionale strategieën voor de Oostzee en de Donau hebben bij de deelnemers zowel 
enthousiaste als bange reacties opgeroepen. Uw rapporteur wil u er graag op wijzen dat deze 
strategieën geen nieuwe intergouvermentele samenwerkingsstructuren zijn waar alleen de 
nationale regeringen van de lidstaten over gaan en dat het evenmin om een nieuw, 
onherleidbaar communautair instrument gaat dat volledig op zichzelf staat en geen enkel 
raakvlak met het regionaal beleid heeft. De regel van "drie keer nee" is een regel van 
essentieel belang: geen nieuwe instellingen, geen nieuwe regelgeving, geen nieuwe 
begrotingsonderdelen voor de macroregionale strategieën. 

De logica van de macroregio’s betreft echter een experimentele logica 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. Deze logica verdient dan ook, afhankelijk van de resultaten die eruit voort 
zullen vloeien, bijzondere aandacht. 

Als Europa geen indeling in macroregio’s wenst, zou het governancesysteem van de 
transnationale component te hulp kunnen schieten om de beschouwingen, invulling en 
besturing van die strategieën te coördineren en te kijken waar het nuttig en wenselijk zou zijn 
ze in te voeren.

Evenzo moet de transnationale component in de beschouwingen rekening houden met de 
mogelijke afstemming met andere grote communautaire strategieën, zoals de trans-Europese 
vervoersnetwerken en de strategieën van het geïntegreerd maritiem beleid.

Tot slot vertoont de samenwerking aan de buitengrenzen hiaten en moeilijkheden in de 
uitvoering, met name vanwege een gebrek aan synergie tussen de verordeningen van de 
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verschillende fondsen (EFRO, ENPI, IPA, EOF) en governanceproblemen. De betrokken 
directoraten-generaal van de Europese Commissie worden opgeroepen hun acties op dit 
gebied beter te coördineren. 

De oprichting van Europese groeperingen voor territoriale samenwerking (EGTS) 
stimuleren

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 multi-level governance.

Uit de ervaringen met reeds opgerichte of in oprichting zijnde EGTS blijkt dat dit instrument 
naar tevredenheid functioneert. Het beantwoordt aan de behoeften van regionale en lokale 
autoriteiten om op het gebied van financiën, juridische status en multi-level 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 
registratieprocedures).

Het Comité van de Regio’s heeft een aantal problemen gesignaleerd, waaronder: 
verduidelijking van de juridische status van de EGTS in de nationale rechtssystemen, het 
toestaan van de oprichting van EGTS tussen een deelnemer in een lidstaat en een deelnemer 
in een niet-lidstaat, herformulering van artikel 4, lid 3 opdat de termijn van drie maanden 
(waarin de lidstaten moeten aangeven of ze het eens zijn met de oprichting van de EGTS) 
strikt wordt nageleefd en een vereenvoudiging van de regelgeving met betrekking tot 
personeel en het belastingstelsel van de EGTS. 

Daarnaast moeten er in de regels voor de toegang tot andere Europese fondsen meer rekening 
met het bijzondere karakter van de EGTS worden gehouden, niet alleen als eenvoudige 
partner, maar ook als multilaterale en multinationale instantie. 

Tot slot zou de toekenning van globale subsidies aan de EGTS, zodat ze de structuurfondsen 
binnen de door het programma gedefinieerde strategie rechtstreeks kunnen beheren, de 
uitvoering van projecten vergemakkelijken en de oprichting van nieuwe EGTS bevorderen. 
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De uitvoering vereenvoudigen

Doelstelling 3 maakt complexe en multidimensionele samenwerking mogelijk tussen partners 
uit verschillende lidstaten. Deze verplichtingen maken het noodzakelijk specifieke regels op 
te stellen die de uitvoering daadwerkelijk vereenvoudigen. 

Uw rapporteur stelt een reeks maatregelen voor waar de deelnemers in het veld behoefte aan 
zeggen te hebben, zoals: een vereenvoudiging van de audit- en controleregels, een meer 
systematische forfaitisering van de kosten, de definitie van een nauwkeuriger kader voor de 
subsidialiteitscriteria van de communautaire uitgaven, een zekere mate van flexibiliteit in de 
toepassing van het ambtshalve doorhalen, een verhoging van het aanvaardbaar risico op 
fouten tot een percentage van 5% en de technische bijstand tot een percentage van 8%, opdat 
de bestuurders zich kunnen richten op de strategische begeleiding van projecten en niet 
onnodig veel tijd kwijt zijn aan het controleren van de door de kandidaten ingediende 
dossiers. 

Uw rapporteur hecht er desalniettemin aan te benadrukken dat de eerste vereenvoudiging 
bestaat uit stabiele regelgeving.  

Tot slot bestaat een van de knelpunten waar men vaak tegenaan loopt bij de uitvoering van 
territoriale samenwerking, uit de terughoudenheid van private deelnemers vanwege de 
complexiteit en de risico’s die inherent zijn aan dit soort projecten. 

Uw rapporteur nodigt de Commissie dan ook uit om deze deelnemers meer bij de projecten te 
betrekken, met name door het opzetten van financiële instrumenten, naar het voorbeeld van 
JEREMIE en JESSICA, zodat het opzetten van resultaatgerichte grensoverschrijdende 
projecten en publiek-private partnerschappen wordt vergemakkelijkt.

De zichtbaarheid van territoriale samenwerking vergroten

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

Noch de burgers in hun dagelijkse leven, noch de centrale, regionale of lokale overheden van 
de lidstaten, noch de Europese instellingen hebben bij hun planning van beleid voor de lange 
termijn 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.

Uw rapporteur verzoekt de Commissie dan ook over oplossingen na te denken om de EGTS 
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zichtbaarder te maken bij de deelnemers van de territoriale samenwerking en de burgers. 

Tot slot is een betere onderlinge afstemming van de communicatie tussen alle betrokkenen in 
het uitvoeringsproces van de territoriale samenwerking eveneens onontbeerlijk, te beginnen 
met het tentoonspreiden van bijvoorbeeld hetzelfde logo. De Commissie zou, met behulp van 
INTERACT, een mediacampagne in de grensgebieden kunnen opzetten.


