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EU-revisorerne vil undersøge programmerne for 
grænseoverskridende samarbejde  

Mange af EU's indre grænseregioner er underudviklede og præget af socioøkonomiske forskelle. 
Den Europæiske Revisionsret er ved at udføre en revision for at vurdere, om de specifikke 
programmer, der finansieres under EU's samhørighedspolitik, har tacklet de 
grænseoverskridende udfordringer effektivt. 

EU's indre grænseregioner udgør 40 % af EU's territorium, og 30 % af EU's befolkning bor i disse 
regioner. Mange af dem er underudviklede, fordi eksisterende administrative, logistiske, juridiske 
og kulturelle hindringer begrænser deres vækst. Ifølge en undersøgelse fra Europa-Kommissionen 
kunne man ved at fjerne blot 20 % af hindringerne for grænseoverskridende samarbejde øge 
regionernes BNP med 2 % og skabe op til 1 million job. EU's samhørighedspolitik har til formål at 
fjerne hindringer og mindske forskelle gennem programmerne for europæisk territorialt 
samarbejde, som i programmeringsperioden 2014-2020 har et budget på over 10 milliarder euro.  

"En mindskelse af hindringerne for grænseoverskridende samarbejde ville gavne mange af EU's 
regioner og borgere," siger Ladislav Balko, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er 
ansvarligt for revisionen. "Vi vil undersøge, om Kommissionen og medlemsstaterne effektivt har 
tacklet de fysiske og juridiske/administrative hindringer, som grænseregioner oplever, for at 
fremme socioøkonomisk vækst og territorial integration."  

De fleste programmer for grænseoverskridende samarbejde støtter bilateralt samarbejde mellem 
nabolande og/eller maritime naboregioner, mens andre fokuserer på specifikke transnationale 
udfordringer såsom oversvømmelseshåndtering eller forurening, og de horisontale 
netværksprogrammer fremmer udveksling af god praksis mellem alle medlemsstaterne. 
Evalueringer af tidligere samarbejdsprogrammer har imidlertid påpeget, at de manglede fokus, at 
de manglede en sammenhængende strategi, og at synergierne med grænseregionernes 
almindelige udviklingsprogrammer var beskedne.  
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Ved denne revision vil revisorerne undersøge: 

– om de operationelle programmer for grænseoverskridende samarbejde fokuserer på 
grænseregionernes behov og udfordringer og ikke blot på de generelle udviklingsbehov, der også 
kan tackles af andre programmer under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 

– om de udvalgte projekter er dem, der bedst tackler grænseregionernes behov og 
udfordringer 

– om det er lykkedes at skabe synergier med andre EU-politikker, men undgå overlapninger 

– om resultaterne er bæredygtige.  

Bemærkninger til redaktører  

EU's samhørighedspolitik støtter programmer for europæisk territorialt samarbejde - såkaldte 
"Interregprogrammer" - med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). 
Støtten ydes via "operationelle programmer for grænseoverskridende samarbejde", som 
involverer partnere fra mindst to medlemsstater eller én medlemsstat og et nabotredjeland. For 
programmeringsperioden 2014-2020 godkendte Kommissionen 107 operationelle programmer for 
grænseoverskridende samarbejde. Det tildelte budget udgør på nuværende tidspunkt 10,1 milliard 
euro. Det forventes at falde til 8,4 milliarder euro i perioden 2021-2027. 

Beretningen om grænseoverskridende samarbejde forventes offentliggjort i slutningen af 2020. 

Orienteringer om kommende revisioner oplyser om igangværende revisionsopgaver. De er baseret 
på det forberedende arbejde, der er udført før en planlagt revisionsopgave, og de skal ikke 
betragtes som revisionsbemærkninger, konklusioner eller anbefalinger.  

Pressekontakt vedrørende denne orientering  

Claudia Spiti – E: claudia.spiti@eca.europa.eu   
T: (+352) 4398 45765 / M: (+352) 691 553547 
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