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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000061/2021
aan de Raad
Artikel 136 van het Reglement
Younous Omarjee
namens de Commissie regionale ontwikkeling

Betreft: Het gebrek aan wil bij de Raad om vooruitgang te boeken met het Europees 
grensoverschrijdend mechanisme

In mei 2018 werd door de Commissie op aanbeveling van het voormalige Luxemburgse 
voorzitterschap van de Raad het voorstel voor een verordening betreffende een Europees 
grensoverschrijdend mechanisme (ECBM) gepubliceerd (COM(2018)0373). Hiermee zou een 
mechanisme zijn ingevoerd om in een bepaalde lidstaat ten aanzien van een grensoverschrijdende 
regio de wettelijke bepalingen van een andere lidstaat toe te passen wanneer de toepassing van de 
wettelijke bepalingen van eerstgenoemde lidstaat een juridische belemmering voor de uitvoering van 
een gezamenlijk project zou vormen.

Dit zou van toepassing zijn op in de tijd beperkte projecten en acties die plaatsvinden in een 
grensregio en die worden opgezet door lokale en/of regionale instanties. Volgens zowel de interne 
gevalsanalyse van de Commissie als een externe wetenschappelijke studie van Medeiros et al. in 
Regional Studies zou de inwerkingtreding van de voorgestelde verordening ertoe bijdragen ten minste 
30 % en misschien zelfs 50 % van de geanalyseerde belemmeringen voor grensoverschrijdende 
samenwerking te overwinnen.

Na de goedkeuring in eerste lezing op 2 oktober 2019 besloot het Parlement onderhandelingen te 
openen om een akkoord te bereiken. Zijn standpunt omvatte specifieke formuleringen die zou hebben 
gezorgd voor de vrijwillige toepassing van bovengenoemde oplossingen, teneinde in te gaan op de 
mogelijke zorgen van de lidstaten.

Binnen de Raad hield de Groep structuurmaatregelen een aantal gedachtewisselingen over het 
voorstel, zowel vóór als na behandeling van het advies van de juridische dienst van de Raad. Op 10 
mei 2021 besloot de groep dat de Raad de werkzaamheden over het voorstel niet zou voortzetten.

1. Wanneer gaat de Raad het wetgevingsproces inzake het Europees grensoverschrijdend 
mechanisme deblokkeren en welke redenering gaat nu precies schuil achter zijn besluit om de 
goedkeuring van de voorgestelde ECBM-verordening de facto te blokkeren in weerwil van de 
openheid en bereidwilligheid van het Parlement om deze goed te keuren?

2. Is de Raad op de hoogte van de analyses en studies waaruit duidelijk blijkt welke negatieve 
gevolgen zouden ontstaan wanneer de voorgestelde ECBM-verordening niet wordt 
goedgekeurd?

3. Aangezien dankzij de goedkeuring van het ECBM ten minste 30 % van de belemmeringen voor 
grensoverschrijdende samenwerking zou kunnen worden overwonnen waardoor de levens van 
vele EU-burgers erop vooruit zouden gaan, wat stelt de Raad als alternatief voor het ECBM voor 
om deze belemmeringen te overwinnen?
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