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I. KOMMISSIONENS OCH UTRIKESTJÄNSTENS 
SVAR I KORTHET 

Gränsöverskridande program utmed EU:s yttre land- och sjögränser är en unik form av samarbete 
mellan medlemsstater och angränsande partnerländer. Detta samarbete möjliggör utökade 
kontakter och utbyten mellan människor på regional och lokal nivå och involverar ett brett 
spektrum av aktörer (kommuner, icke-statliga organisationer, universitet osv.). Programmen för 
gränsöverskridande samarbete med stöd av det europeiska grannskapsinstrumentet 2014–2020 
(programmen för gränsöverskridande samarbete) uppskattas stort av alla berörda parter och anses 
allmänt vara ett bra sätt för EU och dess grannländer att samarbeta kring gemensamma 
utmaningar och prioriteringar på ett sätt som utgår från egenansvar och partnerskap.  

Detta samarbete är en unik del av EU:s utrikespolitiska verktygslåda. I ett antal fall har 
programmen möjliggjort samarbete som annars inte skulle ha ägt rum eller som skulle ha varit 
svårt att åstadkomma av politiska skäl, exempelvis mellan Israel och dess arabiska grannländer. 
Programmen för gränsöverskridande samarbete är därför ett viktigt icke-politiskt verktyg för att 
bygga förtroende. Detta är en stor tillgång och ger ett stort mervärde som alla berörda parter 
erkänner.  

Programmen för gränsöverskridande samarbete är också mycket viktiga för att ta itu med 
utvecklingsluckor i gränsområden och problem som sträcker sig över nationella gränser, till 
exempel klimatförändringar och transportförbindelser. De har visat sig vara ett effektivt sätt att 
hitta gemensamma lösningar på sådana problem genom en särskild modell för samarbetsstyrning.  

Kommissionen välkomnar den övergripande slutsatsen i revisionsrättens särskilda rapport, som 
bekräftar att programmen för gränsöverskridande samarbete har gett relevant och värdefullt 

stöd till regionerna på båda sidor av EU:s yttre gräns. Tidpunkten för revisionen möjliggjorde 
endast en partiell bedömning av resultaten av programmen, vilka till fullo började genomföras 
2019. De fullständiga resultaten kommer inte att föreligga förrän 2025, när programmen avslutas. 

Kommissionen inser att komplementariteten mellan olika EU-instrument som genomförs på 
samma territorium alltid kan förbättras.  Vi välkomnar EU-delegationernas vilja att engagera sig 
mer och hålla sig bättre informerade om samarbetet. Vi välkomnar också revisionsrättens slutsats 
om behovet av att öka EU-delegationernas delaktighet, och vi anser att sådan delaktighet måste 
respektera reglerna för styrning av dessa program som omfattas av en strategi för delad 
förvaltning.  

Kommissionen medger några av de problem som tidigare har försvårat genomförandet av 
programmen för gränsöverskridande samarbete, såsom programmens försenade start, vissa brister 
i resultatövervakningen och otillräcklig tillgång till verktyg för bedrägerirapportering. Kommissionen 
har hanterat dessa problem genom att integrera programmen för gränsöverskridande samarbete i 
sammanhållningspolitikens övergripande ram för Interreg. De s.k. Interreg NEXT-programmen, som 
de numera kallas, kommer under perioden 2021–2027 att gynnas av en förenklad rättslig ram, nya 
förfaranden och ett fortsatt stort engagemang, trots de exempellösa utmaningar som Rysslands 
militära angrepp mot Ukraina har medfört. Interreg NEXT kommer att vara en central del av EU:s 
stöd till Ukraina och dess folk på deras väg mot ett EU-medlemskap, bygga upp kapacitet och 
främja samarbetsförbindelser med EU i unionens gränsregioner.  



 

3 

II. KOMMISSIONENS OCH UTRIKESTJÄNSTENS 
SVAR PÅ REVISIONSRÄTTENS HUVUDSAKLIGA 
IAKTTAGELSER  

1. Komplementariteten mellan programmen för gränsöver-

skridande samarbete och andra EU-finansierade program  

Kommissionen välkomnar revisionsrättens huvudsakliga iakttagelse att programmen för 
gränsöverskridande samarbete utvecklades på ett sätt som byggde på deltagande och fastställda 
prioriteringar som var anpassade till gemensamma utmaningar i gränsregionerna. Den noterar 
också att revisionsrätten ansåg att de tematiska mål som valts ut av programmen låg i linje med 
deras analys av regionernas utmaningar och svagheter1 och att civilsamhället spelade en viktig roll 
i att fastställa programmens behov och prioriteringar2. 

Kommissionen uppmuntrar och främjar samordning mellan EU:s program och verktyg för att öka 
synergierna dem mellan och undvika dubbelfinansiering. Vi välkomnar revisionsrättens iakttagelse 
att kommissionen vidtog åtgärder för att undvika dubbelfinansiering av projekt och upptäcka 
möjliga synergier3. Kommissionen utfärdade också en rekommendation till programmen i detta 
avseende. Med stöd av kommissionen inrättade Interact och Tesim (kommissionens projekt för 
tekniskt stöd till programmen för gränsöverskridande samarbete) dessutom en dialogplattform för 
att förbättra synergierna i Medelhavsområdet i juli 2020. Plattformen är öppen för alla Interreg-
program för 2021–2027 i Medelhavsområdet och gör det lättare att stärka samordningen, både 
under programplaneringen och genomförandet. Kommissionen noterar också revisionsrättens 
erkänsla för de ansträngningar för att öka samordningen som gjorts inom Tesim, Interact-
programmet och själva programmen för gränsöverskridande samarbete4.  

De förvaltande myndigheterna har ansvaret för att säkerställa synergier och undvika dubbelarbete 
och dubbelfinansiering. I detta avseende håller kommissionen inte med om att den samordning 
som genomförs är ”otillräcklig” och att det finns en ”brist på strukturerad samordning”5. 

Kommissionen och utrikestjänsten anser att det är viktigt att EU-delegationerna blir mer delaktiga i 
programmen för gränsöverskridande samarbete och Interreg NEXT-programmen6. I den rättsliga 
ramen för sammanhållningspolitiken fastställs emellertid kommissionens roll i genomförandet av 
programmen på ett tydligt sätt. Vid delad förvaltning ligger ansvaret för val av projekt och 
övervakning på projektnivå hos de deltagande länderna och programmyndigheterna, inte hos 
kommissionen. 

För programmen 2021–2027 har kommissionen gjort långtgående förenklingar i förfarandena för 
att inrätta program som ingår i sammanhållningspolitiska åtgärder. I synnerhet har förfarandet för 

                                                 
1 Se revisionsrättens iakttagelse 15.  

2 Se revisionsrättens iakttagelse 22.  

3 Se revisionsrättens iakttagelse 23.  

4 Se revisionsrättens iakttagelse 28. 

5 Se revisionsrättens iakttagelse 29. 

6 Se revisionsrättens iakttagelse 31. 
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att utse programmyndigheter avskaffats, vilket bör göra det lättare att undvika de förseningar som 
konstaterats under perioden 2014–20207 och göra att framtida program kan inledas snabbare.  

2. Urval, övervakning och rapportering  

Kommissionen välkomnar revisionsrättens slutsatser om urvalsprocessen, som ansågs vara ”i stort 
sett transparent och utformad för att välja ut de lämpligaste projekten för gränsöverskridande 
samarbete”, och om kommissionens och de förvaltande myndigheternas roll vad gäller att ge 
användbar vägledning om hur projekt ska genomföras och bedrägeririsken minskas. Vi noterar 
revisionsrättens iakttagelser om projektens förväntade (goda) prestation och vissa svagare 
gränsöverskridande effekter i ett mindre antal granskade projekt. I början av oktober 2022 fick 
kommissionen information från programmyndigheterna om att de brister som revisionsrätten 
upptäckt åtminstone delvis har åtgärdats under tiden8. Till exempel pågår anläggningen av 
gränsövergången i Malhowice i Polen, som kommer att stärka den gränsöverskridande dimensionen 
hos projektet Regionväg 885, och denna förväntas slutföras 2025. Enligt information från 
programmyndigheterna hade alla försenade kontroller på plats från årsplanen för 2020–2021 
genomförts i slutet av juni 2022. 

När det gäller programmens övervaknings- och rapporteringsram valde alla program minst en 
gemensam outputindikator per prioritering, vilket möjliggör en rimlig sammanställning på 
programövergripande nivå9. Ytterligare insatser planeras för att stödja programmen, bland annat 
genom tekniskt stöd, för att hjälpa dem att införa indikatorsystemet på ett korrekt sätt på 
projektnivå.  

3. NEXT-program och framtidsutsikter 

Kommissionen välkomnar revisionsrättens notering av att de ändringar som gjorts i den nya 
rättsliga ramen och förfarandena för 2021–2027 återspeglar tidigare lärdomar. Kommissionen är 
övertygad om att de förenklingar som gjorts kommer att ge påtagliga fördelar både för 
programmen och för deras genomförande, liksom för stödmottagarna i projekten. Kommissionen 
anser att de nya förordningarna ger ett mer än tillräckligt robust system för att upptäcka 
eventuella brister i programmens förvaltnings- och kontrollsystem, utan de negativa konsekvenser 
och stora förseningar som det tidigare förfarandet för att utse myndigheter ledde till10. På samma 
sätt ser kommissionen endast fördelar och inga betydande risker med att tillämpa det förenklade 
förfarandet för stora infrastrukturprojekt. Enligt lagstiftningen får kommissionen fortfarande yttra 
sig innan ett projekt väljs ut, men detta ingripande bör inte försena genomförandet av sådana 
projekt. 

Kommissionen anser att de brister i övervaknings- och rapporteringssystemen för programmen för 
gränsöverskridande samarbete som revisionsrätten upptäckt har åtgärdats på lämpligt sätt i de 
nya förordningarna. Inom programmen måste sammanhållningspolitikens prestationsram tillämpas, 
och ett tydligt system med gemensamma output- och resultatindikatorer måste inrättas. 
Kommissionen har konsekvent uppmuntrat användning av dessa gemensamma indikatorer inom 
programmen, och inom samtliga Interreg NEXT-program har de nya gemensamma output- och 

                                                 
7 Se revisionsrättens iakttagelse 33. 

8 Se revisionsrättens iakttagelser 59 och 66. 

9 Se revisionsrättens iakttagelse 61. 

10 Se revisionsrättens iakttagelse 77. 



 

5 

resultatindikatorerna använts. Det kommer att leda till en betydligt bättre sammanställning för 
programmen 2021–2027 än under perioden 2014-202011.  

Det stämmer att antagandet av det fleråriga strategidokumentet försenades på grund av 
Rysslands militära angrepp mot Ukraina. Det antogs emellertid den 12 augusti.  

På grund av Rysslands militära angrepp mot Ukraina har EU avbrutit allt sitt samarbete med 
Ryssland och Belarus, och samarbetsprogrammen för 2021–2027 med dessa två länder kommer 
sannolikt inte att inledas inom en nära framtid. Trots den mycket svåra politiska situationen finns 
det fortfarande entusiasm och ett stort engagemang för samarbetet med det södra grannskapet i 
Medelhavsområdet.   

Dessutom blir samarbetet med Ukraina och Moldavien allt intensivare och viktigare, eftersom de 
båda länderna har beviljats status som EU-kandidatländer. Interreg är ett unikt tillfälle för Ukraina 
och Moldavien att delta direkt i program med delad förvaltning. Genom sina investeringar i 
utbildning, hälsa, grön infrastruktur och gränsförvaltning kommer Interreg NEXT-programmen att 
hjälpa till att hantera olika utmaningar och de trängande behoven i partnerländernas gränsregioner, 
samt erbjuda ovärderliga möjligheter för regionala och lokala intressenter att utöka sin kapacitet 
genom gemensamma projekt med sina motparter i medlemsstaterna. Kommissionen gör sitt 
yttersta för att stärka detta samarbete både ekonomiskt och genom att anpassa den rättsliga 
ramen. Kommissionen gör också allt den kan för att anta de nya programmen senast i slutet av 
2022, för att få till stånd nytt samarbete och nya investeringar i gränsregionerna så snart som 
möjligt.  

III. KOMMISSIONENS OCH UTRIKESTJÄNSTENS 
SVAR PÅ REVISIONSRÄTTENS SLUTSATSER OCH 
REKOMMENDATIONER  

Rekommendation 1 – Förbättra samordningen mellan 

programmen  

Kommissionen bör göra följande: 

(a) Vid översynen av förslagen till Interreg NEXT-program, bedöma om man inom program som 

delvis överlappar varandra geografiskt har åtagit sig att säkerställa samordning, 

komplementaritet och synergier mellan programmen.  

(b) I sin övervakande roll kontrollera om de mekanismer för samordning mellan programmen som 

inrättats har genomförts på ett ändamålsenligt sätt. 

Måldatum för genomförande av a): 31 december 2022. 

Måldatum för genomförande av b): 30 juni 2023. 

Kommissionen godtar rekommendationen. 

                                                 
11 Se revisionsrättens iakttagelse 81. 
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När det gäller led a ska det för alla Interregprogram 2021–2027, inklusive Interreg NEXT, beskrivas 
i programdokumentet hur komplementaritet och synergier med andra finansieringsprogram och 
finansieringsinstrument beaktas (artikel 17.3 b ii i Interregförordningen). Vid sin kvalitetsbedömning 
av programmen, och före godkännandet, undersöker kommissionen därför om detta krav är 
uppfyllt. Detta inbegriper en beskrivning av hur programmyndigheterna avser att säkerställa 
samordning med andra källor till EU-finansiering, inbegripet för EU:s bilaterala samarbete med 
partnerländer. Samordningen kan variera beroende på ett programs komplexitet, sammanhang och 
geografiska särdrag.  

När det gäller led b kommer kommissionen att kontrollera om programmyndigheterna säkerställer 
samordning mellan programmen inom sina Interreg-NEXT-program.  

Rekommendation 2 – Öka EU-delegationernas delaktighet 

Kommissionen bör i sin rådgivande roll systematiskt bjuda in utrikestjänsten och berörda EU-

delegationer som observatörer under arbetet i gemensamma programkommittéer och 

övervakningskommittéer. 

Måldatum för genomförande: 31 mars 2023. 

Kommissionen godtar rekommendationen. 

GD Regional- och stadspolitik ansvarar för förvaltningen av programmen för gränsöverskridande 
samarbete och Interreg NEXT-programmen och företräder därför kommissionen i 
övervakningskommittéerna. Såsom är fallet för alla sammanhållningspolitiska program kommer 
det ansvariga generaldirektoratet att granska dagordningen för varje övervakningskommitté och se 
till att kommissionen och kollegorna inom utrikestjänsten och EU-delegationerna är representerade 
på lämpligt sätt.   

Kommissionen kommer att säkerställa ett systematiskt utbyte av övervakningskommitténs 
dokumentation med relevanta kollegor, inklusive inom utrikestjänsten och EU-delegationerna. 
Denna praxis tillämpas redan för vissa av programmen för gränsöverskridande samarbete, till 
exempel programmet Medelhavsområdet.  

Kommissionen understryker att gemensamma programkommittéer inte utgör formella 
programorgan. De inrättas tillfälligt av de deltagande länderna för att utarbeta de nya 
programdokumenten. De kommer att upplösas 2022, när programmen väl har antagits. 

Rekommendation 3 – Utveckla ett anpassat it-verktyg för 

bedrägerirapportering  

Kommissionen bör tillåta bedrägeribekämpningsorgan i länder utanför EU (som anges i 

finansieringsöverenskommelser) att rapportera potentiella oriktigheter direkt via systemet för 

hantering av oriktigheter. 

Måldatum för genomförande: 31 december 2023. 

Kommissionen godtar denna rekommendation. 

Det är tekniskt möjligt att ge nya rapporterande myndigheter och användare tillgång. Detta kan och 
kommer att beviljas. Kommissionen vill dock understryka att det, med tanke på den nuvarande 
personalnivån, kan bli svårt att tillhandahålla utbildning, vägledning och stöd till de nya 
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användarna. Kommissionen noterar också att det i länder utanför EU som får EU-stöd kan 
förekomma problem med behörigheten att rapportera oriktigheter via systemet för hantering av 
oriktigheter på nationell nivå. 

Rekommendation 4 – Ge vägledning om övervakning av 

hållbarheten efter det att projekt avslutats 

Kommissionen bör ge vägledning, i form av råd och stöd, om hur man övervakar hållbarheten för 
projekt (som finansieras av program för gränsöverskridande samarbete med stöd av det europeiska 

grannskapsinstrumentet och Interreg NEXT-program) och rekommendera att projekt över ett visst 

värde och/eller med en infrastrukturkomponent rapporterar till de förvaltande myndigheterna om 

resultatens hållbarhet efter det att projekten avslutats. 

Måldatum för genomförande: 31 december 2023. 

Kommissionen godtar rekommendationen. 

Projektens hållbarhet är en viktig princip vid genomförandet av all EU-politik. Kommissionen 
kommer proaktivt att ta itu med frågan om hållbarheten hos gränsöverskridande samarbetsprojekt 
vid evenemang för erfarenhetsutbyte för programmyndigheterna, såsom samråds- och 
samordningsgruppen för programmen för gränsöverskridande samarbete (CCG) och/eller vid 
övervakningskommitténs sammanträden.   

När det gäller Interreg NEXT-programmen betonar kommissionen att insatsernas varaktighet är ett 
lagstadgat krav enligt artikel 65 i förordningen om gemensamma bestämmelser för 2021–2027. 
Varaktigheten kommer att följas upp av programmyndigheterna i enlighet med detta krav.  

Rekommendation 5 – Samråd med alla relevanta 

avdelningar och tjänster om stora infrastrukturprojekt 

Med tanke på stora infrastrukturprojekts strategiska betydelse i de bilaterala förbindelserna med 

partnerländerna bör kommissionen se till att generaldirektoratet för regional- och stadspolitik (GD 

Regional- och stadspolitik) samråder med alla berörda generaldirektorat, Europeiska utrikestjänsten 
och EU-delegationerna, om förteckningen över planerade projekt och om tillhörande 

projektbeskrivningar. 

Måldatum för genomförande: 31 december 2022. 

Kommissionen godtar rekommendationen. 

I enlighet med artikel 57.3 och 57.4 i Interregförordningen för 2021–2027 kommer GD Regional- 
och stadspolitik att motta förteckningar över planerade stora infrastrukturprojekt och 
projektbeskrivningar med uppgifter om plats, budget, samordnande partner och övriga partner 
samt om de huvudsakliga projektmålen och projektresultaten för stora infrastrukturprojekt som ska 
finansieras genom Interreg NEXT-programmen. GD Regional- och stadspolitik kommer att samråda 
med relevanta avdelningar, inklusive utrikestjänsten och EU-delegationerna, om både 
förteckningarna och projektbeskrivningarna. 
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Rekommendation 6 – Öka användningen av gemensamma 

indikatorer 

När kommissionen ser över förslagen till Interreg NEXT-program bör den bedöma indikatorernas 

överensstämmelse och främja en så utbredd användning av gemensamma output- och 

utfallsindikatorer som möjligt. 

Måldatum för genomförande: Omgående.  

Kommissionen godtar rekommendationen. 

Det har fastställts i förordningarna för perioden 2021–2027 att gemensamma indikatorer ska an-
vändas i större utsträckning. I förordningarna föreskrivs en systematisk strategi för prestation, 
övervakning och utvärdering och fastställs gemensamma output- och resultatindikatorer som ska 
användas i största möjliga utsträckning. Detta gäller även Interreg NEXT-program, och kom-
missionen kontrollerar att indikatorerna stämmer överens när den gör sin kvalitetsbedömning av 
programförslagen. Metoderna för de gemensamma output- och resultatindikatorerna beskrivs i 
arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar SWD(2021) 198 final. 
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