
   
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU's støtte til grænseoverskridende samarbejde 
med nabolande 
 

Støtten er værdifuld, men gennemførelsen begyndte meget 
sent, og koordineringsproblemerne skal løses 
 

SVAR FRA EUROPA-
KOMMISSIONEN OG TJENESTEN 
FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL 
(EU-UDENRIGSTJENESTEN)   

PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS 
SÆRBERETNING 



 

1 

Indhold  
I. SAMMENFATNING AF KOMMISSIONENS OG EU-UDENRIGSTJENESTENS SVAR ....................................... 2 

II. KOMMISSIONENS OG EU-UDENRIGSTJENESTENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS VÆSENTLIGSTE 

BEMÆRKNINGER .............................................................................................................................................................................. 3 

1. ENI CBC-programmernes komplementaritet med andre EU-finansierede programmer......... 3 

2. Udvælgelse, overvågning og rapportering ......................................................................................................... 4 

3. NEXT-programmer og fremtidsudsigter ............................................................................................................. 4 

III. KOMMISSIONENS OG EU-UDENRIGSTJENESTENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS 

KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER ..................................................................................................................................... 5 

Anbefaling 1 — Forbedre koordineringen mellem programmerne ................................................................. 5 

Anbefaling 2 — Styrke inddragelsen af EU-delegationerne ............................................................................... 6 

Anbefaling 3 — Tilpasse IT-værktøjet til indberetning af svig .......................................................................... 6 

Anbefaling 4 — Yde vejledning om overvågning af bæredygtighed efter projektafslutning .......... 7 

Anbefaling 5 — Høre alle relevante tjenestegrene i forbindelse med store 

infrastrukturprojekter ............................................................................................................................................................... 7 

Anbefaling 6 — Øge anvendelsen af fælles indikatorer....................................................................................... 7 

 

 

 

Dette dokument indeholder Europa-Kommissionens og Tjenesten for EU's Optræden Udadtils svar 

på bemærkninger i Revisionsrettens særberetning, jf. artikel 259 i finansforordningen, og 

offentliggøres sammen med den pågældende særberetning.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-86606884


 

2 

I. SAMMENFATNING AF KOMMISSIONENS OG EU-
UDENRIGSTJENESTENS SVAR 

Grænseoverskridende programmer langs EU's ydre land- og søgrænser er en enestående form for 
samarbejde mellem medlemsstaterne og deres nabopartnerlande. Dette samarbejde giver 
mulighed for bedre mellemfolkelige kontakter og udvekslinger på regionalt og lokalt plan og 
inddrager en bred vifte af aktører (kommuner, NGO'er, universiteter osv.). Programmerne under det 
europæiske naboskabsinstrument (ENI) for det grænseoverskridende samarbejde 2014-2020 
værdsættes i høj grad af alle interessenter og opfattes i vid udstrækning som vellykkede, idet de 
bringer EU og dets nabolande sammen om fælles udfordringer og prioriteter i et samarbejde, hvor 
ejerskab og partnerskab er i centrum.  

Samarbejdet spiller en unik rolle som en del af EU's udenrigspolitiske værktøjskasse. I en række 
tilfælde har ENI CBC-programmerne muliggjort et samarbejde, som ellers ikke ville have fundet 
sted, eller som ville have været vanskeligt at få op at stå af politiske årsager. Et eksempel herpå er 
samarbejdet mellem Israel og dets arabiske naboer. På den måde er ENI CBC-programmerne et 
vigtigt apolitisk og tillidsskabende redskab. Dette er en stor fordel og merværdi, der anerkendes af 
alle involverede parter.  

ENI CBC-programmerne er også af afgørende betydning i forbindelse med at afhjælpe mangler i 
udviklingen af grænseområder og udfordringer, der krydser nationale grænser, f.eks. 
klimaændringer eller transportforbindelser. ENI CBC har vist sig at være et effektivt instrument til 
at finde fælles løsninger ved at håndtere udfordringer af denne art på basis af en særlig model til 
forvaltning af samarbejde.  

Kommissionen glæder sig over den samlede konklusion i Revisionsrettens særberetning, der 
bekræfter, at ENI CBC-programmerne har ydet relevant og værdifuld støtte til regionerne på 

begge sider af EU's ydre grænser. Som følge af tidspunktet for revisionens gennemførelse 
kunne den nødvendigvis kun omfatte resultaterne af de ENI CBC-programmer, der påbegyndte fuld 
gennemførelse i 2019. De samlede resultater vil først foreligge ved afslutningen i 2025. 

Kommissionen erkender, at komplementariteten mellem de EU-instrumenter, der gennemføres på 
samme område, altid kan forbedres. Vi glæder os over EU-delegationernes interesse i at være mere 
engagerede i og bedre informerede om samarbejdet. Vi glæder os også over Revisionsrettens 
konklusion om, at der er behov for en tættere inddragelse af EU-delegationerne, og mener, at en 
sådan inddragelse skal overholde forvaltningsreglerne for disse programmer i overensstemmelse 
med princippet om delt forvaltning.  

Kommissionen anerkender nogle af de problemer, der tidligere har været i forbindelse med 
gennemførelsen af ENI CBC-programmerne. Det gælder f.eks. programmernes sene start, visse 
svagheder i resultatovervågningen og utilstrækkelig adgang til rapporteringsværktøjer til 
bekæmpelse af svig. Kommissionen har behandlet disse spørgsmål ved at integrere ENI CBC i den 
overordnede Interregramme inden for samhørighedspolitikken. "Interreg NEXT-programmerne", som 
de nu kaldes, vil i 2021-2027 drage fordel af en forenklet retlig ramme, nye procedurer og et 
fortsat højt engagement på trods af de hidtil usete udfordringer, der er opstået som følge af 
Ruslands militære aggression mod Ukraine. Interreg NEXT, som bidrager til at opbygge kapacitet og 
fremme samarbejdsforbindelser med EU i dets grænseregioner, vil være omdrejningspunktet for 
EU's støtte til Ukraine og dets befolkning på deres vej mod EU.  
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II. KOMMISSIONENS OG EU-
UDENRIGSTJENESTENS SVAR PÅ 
REVISIONSRETTENS VÆSENTLIGSTE 
BEMÆRKNINGER  

1. ENI CBC-programmernes komplementaritet med andre EU-

finansierede programmer  

Kommissionen glæder sig over Revisionsrettens væsentligste bemærkning om, at ENI CBC-
programmerne er udviklet på en deltagerorienteret måde og identificerer prioriteter i forhold til 
grænseregionernes fælles udfordringer. Den noterer sig også, at Revisionsretten anerkender, at de 
tematiske mål, der var udvalgt i programmerne, var i overensstemmelse med analysen af 
regionernes udfordringer og svagheder1, og at civilsamfundet spillede en vigtig rolle i 
fastlæggelsen af de deltagende regioners behov og prioriteter2. 

Kommissionen tilskynder til og fremmer koordinering mellem EU-programmer og -værktøjer for at 
øge synergierne mellem dem og undgå dobbeltfinansiering. Kommissionen glæder sig over 
Revisionsrettens bemærkning om, at Kommissionen bestræbte sig på at undgå dobbeltfinansiering 
af projekter og identificere mulige synergier3. I den forbindelse fremsatte Kommissionen også en 
henstilling til programmer. Med støtte fra Kommissionen oprettede Interact og TESIM 
(Kommissionens tekniske bistandsprojekt til støtte for ENI CBC-programmer) i juli 2020 desuden 
dialogplatformen "Improving synergies across the Mediterranean". Denne platform er åben for alle 
Interreg-programmer for 2021-2027, der opererer i Middelhavsområdet, og fremmer en stærkere 
koordinering under både programmeringen og gennemførelsen. Kommissionen noterer sig også 
Revisionsrettens anerkendelse af TESIM-projektets, Interactprogrammets og ENI CBC-
programmernes egen koordineringsindsats4.  

Forvaltningsmyndighederne er ansvarlige for at sikre synergier og undgå overlapninger og 
dobbeltfinansiering. I den forbindelse er Kommissionen ikke enig i, at den koordinering, der 
gennemføres, er "utilstrækkelig", og at der er en "mangel på struktureret koordinering"5. 

Det er efter Kommissionens og EU-Udenrigstjenestens opfattelse vigtigt, at EU-delegationerne i 
højere grad inddrages i ENI CBC- og Interreg NEXT-programmerne6. De retlige rammer for 
samhørighedspolitikken definerer imidlertid klart Kommissionens rolle i gennemførelsen af 
programmerne. Under delt forvaltning ligger ansvaret for projektudvælgelse og overvågning på 
projektniveau hos de deltagende lande og programmyndighederne og ikke hos Kommissionen. 

For programmerne i 2021-2027 har Kommissionen i betydelig grad forenklet procedurerne for 
oprettelse af programmer som led i samhørighedspolitiske tiltag. Særligt er proceduren for 

                                                 
1 Se Revisionsrettens bemærkning 15.  

2 Se Revisionsrettens bemærkning 22.  

3 Se Revisionsrettens bemærkning 23.  

4 Se Revisionsrettens bemærkning 28. 

5 Se Revisionsrettens bemærkning 29. 

6 Se Revisionsrettens bemærkning 31. 
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udpegelse af programmyndigheder blevet afskaffet for at forebygge forsinkelser som dem, der 
blev konstateret i perioden 2014-20207, og fremskynde starten på de fremtidige programmer.  

2. Udvælgelse, overvågning og rapportering  

Kommissionen glæder sig over Revisionsrettens konklusioner om, at udvælgelsesprocessen "i det 
store hele [var] gennemsigtig og udformet med henblik på at vælge de mest egnede ENI CBC-
projekter", og om den rolle, som Kommissionen og forvaltningsmyndighederne spiller med hensyn 
til at yde nyttig vejledning om projektgennemførelse og om at mindske risikoen for svig. Vi noterer 
os Revisionsrettens konklusioner vedrørende projekternes forventede (gode) resultater, men at 
nogle af de reviderede projekter havde en svagere grænseoverskridende effekt. I begyndelsen af 
oktober 2022 underrettede programmyndighederne Kommissionen om, at de svagheder, som 
Revisionsretten havde påpeget, i mellemtiden var blevet afhjulpet — i det mindste delvist8. F.eks. er 
anlæggelsen af grænseovergangsstedet i Malhowice, Polen, som vil styrke den 
grænseoverskridende dimension af det regionale vejprojekt 885, i gang og forventes afsluttet i 
2025. Ifølge oplysningerne fra programmyndighederne var alle de kontroller på stedet, som var 
forsinkede i forhold til planen for årene 2020-2021, blevet gennemført ved udgangen af juni 2022. 

Hvad angår overvågnings- og rapporteringsrammen for programmerne, valgte alle programmer 
mindst én fælles outputindikator pr. prioritet, hvilket gør det muligt at foretage en rimelig 
aggregering på ENI CBC-niveau9. Der er planlagt en yderligere indsats for at støtte programmerne, 
herunder gennem teknisk bistand, for at hjælpe dem med at indføre indikatorsystemet på 
projektniveau.  

3. NEXT-programmer og fremtidsudsigter 

Kommissionen glæder sig over Revisionsrettens anerkendelse af, at de ændringer, der er foretaget i 
de nye retlige rammer og procedurer for 2021-2027, afspejler de indhøstede erfaringer. 
Kommissionen er overbevist om, at de forenklingsforanstaltninger, der er indført, vil skabe konkrete 
fordele for programmerne, deres gennemførelse og for projektstøttemodtagerne. Kommissionen 
mener, at systemet, som foreskrives i de nye forordninger, er mere end tilstrækkeligt robust til at 
identificere eventuelle svagheder i programforvaltnings- og kontrolsystemerne uden de negative 
konsekvenser og store forsinkelser, som den tidligere udpegelsesprocedure skabte10. På samme 
måde ser Kommissionen kun fordele og ingen væsentlige risici i forbindelse med anvendelsen af 
den forenklede procedure for store infrastrukturprojekter. Lovgivningen giver stadig Kommissionen 
mulighed for at afgive udtalelse forud for udvælgelsen af et projekt, men denne praksis bør ikke 
forsinke gennemførelsen af sådanne projekter. 

Kommissionen mener, at de nye forordninger i tilstrækkelig grad har afhjulpet de svagheder i ENI 
CBC-overvågnings- og rapporteringssystemerne, som Revisionsretten har påpeget. Programmerne 
skal anvende samhørighedspolitikkens resultatramme, som fastsætter et klart system af fælles 
output- og resultatindikatorer. Kommissionen har konsekvent tilskyndet programmerne til at gøre 
brug af disse fælles indikatorer, og alle Interreg NEXT-programmerne har valgt at anvende de nye 

                                                 
7 Se Revisionsrettens bemærkning 33. 

8 Se Revisionsrettens bemærkning 59 og 66. 

9 Se Revisionsrettens bemærkning 61. 

10 Se Revisionsrettens bemærkning 77. 
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fælles output- og resultatindikatorer. Det vil resultere i et aggregeringsniveau for programmerne 
for 2021-2027, der er meget højere end i 2014-202011.  

Vedtagelsen af det flerårige strategidokument blev forsinket på grund af Ruslands militære 
aggression mod Ukraine, men blev vedtaget den 12. august.  

På grund af den russiske militære aggression mod Ukraine har EU suspenderet alle sine 
samarbejdsaktiviteter med Rusland og Belarus, og samarbejdsprogrammerne for 2021-2027 med 
de to lande vil sandsynligvis ikke starte i den nærmeste fremtid. På trods af et meget udfordrende 
politisk miljø udvises der fortsat entusiasme og en høj grad af engagement i samarbejdet med de 
sydlige nabolande i Middelhavsområdet.   

Hertil kommer, at samarbejdet med Ukraine og Republikken Moldova vil blive intensiveret og få 
større betydning, da begge lande får status som EU-kandidatland. Interreg giver Ukraine og 
Republikken Moldova en enestående lejlighed til at deltage direkte i programmer under delt 
forvaltning. Med investeringer i uddannelse, sundhed, grøn infrastruktur og forvaltning af 
grænseovergangssteder vil Interreg NEXT-programmerne bidrage til at tackle forskellige 
udfordringer og de presserende behov i grænseregionerne i partnerlandene og give regionale og 
lokale interessenter uvurderlige muligheder for at øge deres kapacitet gennem fælles projekter 
med deres modparter i medlemsstaterne. Kommissionen gør sit yderste for at styrke dette 
samarbejde både økonomisk og gennem tilpasning af de retlige rammer. Kommissionen gør også 
alt for at vedtage de nye programmer inden udgangen af 2022 for at kunne indlede nye 
samarbejder og nye investeringer i grænseregionerne så hurtigt som muligt.  

III. KOMMISSIONENS OG EU-
UDENRIGSTJENESTENS SVAR PÅ 
REVISIONSRETTENS KONKLUSIONER OG 
ANBEFALINGER 

Anbefaling 1 — Forbedre koordineringen mellem 

programmerne  

Kommissionen bør: 

(a) ved gennemgangen af udkastet til Interreg NEXT-programmer vurdere, om programmer med en 
delvis geografisk overlapning har forpligtet sig til at sikre koordinering, komplementaritet og 

synergier mellem programmerne  

(b) i sin rolle som overvåger kontrollere, at den fastlagte koordinering mellem programmerne 

gennemføres effektivt. 

Måldato for gennemførelsen af a): 31. december 2022 

Måldato for gennemførelsen af b): 30. juni 2023 

                                                 
11 Se Revisionsrettens bemærkning 81. 
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Kommissionen accepterer denne anbefaling. 

Hvad angår punkt a), skal alle Interreg-programmer for 2021-2027, herunder Interreg NEXT, i deres 
programdokument beskrive, hvordan der tages hensyn til komplementaritet og synergier med andre 
finansieringsprogrammer og -instrumenter (artikel 17, stk. 3, litra b), nr. ii), i Interregforordningen). I 
forbindelse med Kommissionens kvalitetsvurdering af programmerne, og forud for godkendelsen, 
vurderer den derfor, om dette krav er opfyldt. Dette omfatter en beskrivelse af, hvordan 
programmyndighederne forventer at koordinere med andre EU-finansieringsstrømme, herunder for 
EU's bilaterale samarbejde med partnerlande. Koordineringen kan variere afhængigt af et programs 
kompleksitet, kontekst og geografiske karakteristika.  

Hvad angår punkt b), vil Kommissionen kontrollere, om programmyndighederne gennemfører 
koordineringen mellem programmerne i deres Interreg NEXT-programmer.  

Anbefaling 2 — Styrke inddragelsen af EU-delegationerne 

Kommissionen bør i kraft af sin rådgivende funktion systematisk inddrage EU-Udenrigstjenesten og 

de relevante EU-delegationer som observatører i møderne i de fælles programmeringsudvalg og de 

fælles overvågningsudvalg. 

Måldato for gennemførelsen: 31. marts 2023 

Kommissionen accepterer denne anbefaling. 

GD for Regionalpolitik og Bypolitik er ansvarlig enhed for forvaltningen af ENI CBC- og Interreg 
NEXT-programmerne og repræsenterer derfor Europa-Kommissionen i overvågningsudvalgene. Som 
det er tilfældet med alle samhørighedspolitiske programmer, vil det ansvarlige generaldirektorat 
overveje dagsordenen for hvert overvågningsudvalg og sørge for passende repræsentation af 
Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og EU-delegationernes kolleger.   

Kommissionen vil sikre, at overvågningsudvalgets dokumentation systematisk udveksles med 
relevante kolleger, herunder kolleger i Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og EU-delegationerne. 
Dette er en praksis, der allerede er indført for nogle af ENI CBC-programmerne, herunder ENI CBC-
programmerne i Middelhavsområdet.  

Kommissionen understreger, at fælles programmeringsudvalg ikke er formelle programorganer. De 
oprettes på ad hoc-basis af de deltagende lande, når de nye programdokumenter skal udarbejdes. 
De vil ophøre med at eksistere i 2022, når programmerne er vedtaget. 

Anbefaling 3 — Tilpasse IT-værktøjet til indberetning af svig  

Kommissionen bør give organer til bekæmpelse af svig i tredjelande (identificeret i 
finansieringsaftalerne) mulighed for at indberette potentielle uregelmæssigheder direkte via 

systemet til indberetning af uregelmæssigheder. 

Måldato for gennemførelsen: 31. december 2023 

Kommissionen accepterer anbefalingen. 

Det er teknisk muligt at få adgang til nye indberettende myndigheder og brugere, og en sådan 
adgang både kan og vil blive tildelt. Kommissionen vil dog gerne understrege, at det med det 
nuværende antal medarbejdere, der er til rådighed, kan være en udfordring at tilbyde uddannelse, 
vejledning og bistand til de nye brugere. Kommissionen bemærker også, at der i lande uden for EU, 



 

7 

der modtager EU-støtte, kan være et spørgsmål om kompetence til at indberette 
uregelmæssigheder via systemet til indberetning af uregelmæssigheder på nationalt plan. 

Anbefaling 4 — Yde vejledning om overvågning af 

bæredygtighed efter projektafslutning 

Kommissionen bør yde vejledning om overvågning af projekters bæredygtighed (finansieret af ENI 
CBC- og Interreg NEXT-programmerne) og anbefale, at projekter over en vis værdi og/eller med en 

infrastrukturkomponent rapporterer til forvaltningsmyndighederne om bæredygtigheden af deres 

resultater efter projektafslutningen. 

Måldato for gennemførelsen: 31. december 2023 

Kommissionen accepterer denne anbefaling. 

Projekternes bæredygtighed er et vigtigt princip for gennemførelsen af alle EU's politikker. 
Kommissionen vil proaktivt behandle spørgsmålet om ENI CBC-projekters bæredygtighed i 
forbindelse med arrangementer til erfaringsudveksling mellem programmyndighederne, såsom 
hørings- og koordineringsgruppen for ENI CBC-projekter (ENI CBC Consultation and Coordination 
Group, CCG) og/eller på møderne i overvågningsudvalget.   

Kommissionen fremhæver, at varigheden af operationerne for så vidt angår Interreg NEXT-
programmerne er et lovkrav i henhold til artikel 65 i forordningen om fælles bestemmelser for 
2021-2027. Programmyndighederne vil følge op på varigheden i overensstemmelse med dette 
krav.  

Anbefaling 5 — Høre alle relevante tjenestegrene i 

forbindelse med store infrastrukturprojekter 

I betragtning af de store infrastrukturprojekters strategiske betydning i bilaterale forbindelser med 

partnerlande bør Kommissionen sikre, at Generaldirektoratet for Regionalpolitik og Bypolitik (GD 

REGIO) hører alle relevante generaldirektorater, EU-Udenrigstjenesten og EU-delegationerne om listen 

over planlagte projekter og om relaterede konceptnotater. 

Måldato for gennemførelsen: 31. december 2022 

Kommissionen accepterer denne anbefaling. 

I overensstemmelse med artikel 57, stk. 3 og 4, i Interregforordningen for 2021-2027 vil GD for 
Regionalpolitik og Bypolitik modtage lister over planlagte store infrastrukturprojekter samt 
konceptnotater, der beskriver placeringen, budgettet, den ledende partner og partnerne samt de 
vigtigste mål og resultater af store infrastrukturprojekter, der skal finansieres under Interreg NEXT-
programmerne. GD for Regionalpolitik og Bypolitik vil høre de relevante tjenestegrene, herunder EU-
Udenrigstjenesten og EU-delegationerne, om både listerne og konceptnotaterne. 

Anbefaling 6 — Øge anvendelsen af fælles indikatorer 

Kommissionen bør ved gennemgangen af udkastene til Interreg NEXT-programmerne vurdere 

sammenhængen i indikatorerne og fremme den størst mulige anvendelse af output- og 

udfaldsindikatorer. 
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Måldato for gennemførelsen: Øjeblikkeligt  

Kommissionen accepterer denne anbefaling. 

Den øgede anvendelse af fælles indikatorer er blevet nedfældet i forordningerne for perioden 
2021-2027. Forordningerne indeholder bestemmelser om en systematisk tilgang til performance, 
overvågning og evaluering og fastsætter fælles output- og resultatindikatorer, som skal anvendes i 
videst muligt omfang. Dette gælder også for Interreg NEXT-programmer, og Kommissionen 
kontrollerer sammenhængen i indikatorerne som led i sin kvalitetsvurdering af alle udkast til 
programmer. De metodologiske beskrivelser af de fælles output- og resultatindikatorer er 
beskrevet i arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene SWD(2021) 198. 
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