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Pressmeddelande 
Luxemburg den 12 december 2022 

EU:s revisorer förutspår utmaningar för det 
gränsöverskridande samarbetet med grannländerna 
EU-finansierade program för gränsöverskridande samarbete med grannländer har trots vissa 
brister i allmänhet gett relevant och värdefullt stöd till regionerna på båda sidor av EU:s yttre 
gränser. Det konstaterar Europeiska revisionsrätten i en rapport som offentliggörs i dag. Men 
revisorerna varnar för att den rådande geopolitiska situationen efter Rysslands invasion av 
Ukraina kommer att få betydande konsekvenser för hälften av de program som föreslagits för 
de kommande åren. 

Gränsöverskridande samarbete är ett centralt inslag i EU:s grannskapspolitik och omfattar 
16 länder längs EU:s yttre gränser. Fram till nyligen var det också ett av de få områden där EU 
förde en löpande dialog med Ryssland. För perioden 2014–2020 inrättades 15 program med en 
sammanlagd EU-finansiering på nästan 1 miljard euro. Programmen skulle gynna både 
medlemsländerna och de länder som de delar en direkt land- eller sjögräns med. 

Revisorerna konstaterade att EU-programmen hade fastställt prioriteringar och mål som var 
anpassade efter gränsregionernas behov och utmaningar. De omfattade allt från kulturarv till 
bekämpning av organiserad brottslighet. Urvalsprocessen var i stort sett transparent och 
utformad på ett sätt så att de lämpligaste projekten valdes ut. EU-revisorerna var också positiva 
till att programmen i allmänhet hade utarbetats på ett deltagandebaserat sätt, för det främjade 
det lokala egenansvaret för programmen. Men programmen kompletterade inte i tillräckligt hög 
grad andra EU-finansierade program, vilket gör att man kan gå miste om synergieffekter. 

Trots förberedande åtgärder inleddes programmen för perioden 2014–2020 med kraftiga 
förseningar och kunde inte börja genomföras förrän i början av finansieringsperiodens femte 
eller sjätte år. De granskade projekten var på väg att ge förväntat resultat, men en del av dem 
innehöll svagare gränsöverskridande inslag än andra. Den rättsliga ramen för programmen 2021–
2027 bygger på tidigare lärdomar. Den innehåller ändringar som underlättar förvaltningen av de 
nya programmen och kan göra uppstarten av dem smidigare. Dessa ändringar medför dock 
ytterligare risker som understryker vikten av noggrann övervakning. 

”Program för gränsöverskridande samarbete har bidragit med relevant och värdefullt stöd för att 
stärka det territoriella samarbetet över EU:s yttre gränser, säger Bettina Jakobsen, den ledamot 
av revisionsrätten som ansvarar för revisionen. ”Men Rysslands invasion av Ukraina utgör ett 
allvarligt hot mot några av de resultat som uppnåtts hittills.” 
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Faktum är att Europeiska kommissionen till följd av invasionen har upphävt 
finansieringsöverenskommelserna för program med Ryssland och Belarus. Den har också 
omfördelat pengar för att hjälpa ukrainska flyktingar. Vidare har invasionen lett till starka tvivel i 
fråga om nio av de 17 nya program där Ryssland och Belarus skulle delta under perioden 2021–
2027. De nio programmen står tillsammans för nästan en tredjedel av alla planerade anslag. Om 
man blickar söderut är gemensamma projekt mellan Israel och de fem arabiska länder som deltar 
i programmet Medelhavsområdet fortfarande få, även om det kan betraktas som en framgång i 
sig att sådana gemensamma projekt ens existerar. 

Bakgrundsinformation 
De 15 programmen för gränsöverskridande samarbete för perioden 2014–2020 är 
Medelhavsområdet, Italien–Tunisien, Svartahavsområdet, Polen–Belarus–Ukraina, Polen–
Ryssland, Estland–Ryssland, Lettland–Ryssland, Litauen–Ryssland, Lettland–Litauen–Belarus, 
Ungern–Slovakien–Rumänien–Ukraina, Rumänien–Ukraina, Rumänien–Republiken Moldavien, 
Karelen, Kolarctic och Sydöstra Finland–Ryssland. Programmen hade följande tre strategiska mål: 

- Att främja ekonomisk och social utveckling i regioner på båda sidor av gemensamma 
gränser. 

- Att ta itu med gemensamma utmaningar när det gäller miljö, folkhälsa, säkerhet och 
skydd. 

- Att främja bättre villkor och metoder för att säkerställa rörlighet för personer, varor och 
kapital. 

Särskild rapport 27/2022 EU:s stöd till gränsöverskridande samarbete med grannländer: 
värdefullt stöd, men genomförandet inleddes mycket sent och problem med samordningen måste 
åtgärdas finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu). 
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