
Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens förhandsbeskrivning av revisionen. 
Hela förhandsbeskrivningen finns på engelska på eca.europa.eu. 

 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

 

SV 

Pressmeddelande 
Luxemburg den 9 december 2019 

EU:s revisorer granskar program för gränsöverskridande 
samarbete  

Många av EU:s inre gränsregioner är underutvecklade och präglas av socioekonomiska 
skillnader. Europeiska revisionsrätten gör en revision för att bedöma om de särskilda program 
som finansierats genom EU:s sammanhållningspolitik har tacklat gränsöverskridande 
utmaningar på ett ändamålsenligt sätt. 

EU:s interna gränsregioner täcker 40 % av EU:s territorium, och 30 % av befolkningen bor där. 
Gränsregionerna är ofta underutvecklade, då tillväxten kan hämmas av administrativa, logistiska, 
rättsliga och kulturella hinder. En studie från Europeiska kommissionen visar att om man fick bort 
bara 20 % av hindren för gränsöverskridande samarbete skulle regionernas BNP öka med 2 % och 
upp till 1 miljon jobb skapas. EU:s sammanhållningspolitik syftar till att minska hindren och 
skillnaderna med hjälp av program för europeiskt territoriellt samarbete med en budget på över 
10 miljarder euro för programperioden 2014–2020.  

”Att minska de gränsöverskridande hindren skulle gynna många av EU:s territorier och invånare”, 
sade Ladislav Balko, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för revisionen. ”Vi 
vill se om kommissionen och medlemsstaterna har undanröjt fysiska och rättsliga/administrativa 
hinder i gränsregionerna på ett ändamålsenligt sätt som främjar socioekonomisk tillväxt och 
territoriell integration.”  

De flesta programmen för gränsöverskridande samarbete stöder bilateralt samarbete mellan 
angränsande länder och/eller sjögränsregioner, andra är inriktade på specifika transnationella 
utmaningar, såsom hantering av översvämningar eller föroreningar, medan horisontella 
nätverksprogram främjar utbyte av god praxis mellan alla medlemsstater. Utvärderingar av tidigare 
samarbetsprogram har dock visat på bristande inriktning, avsaknad av en sammanhängande 
strategi och begränsade synergier med allmänna utvecklingsprogram i dessa regioner.  

Revisorerna kommer att undersöka om 
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– de operativa samarbetsprogrammen är inriktade på gränsregioners behov och 
utmaningar, snarare än allmänna utvecklingsbehov som i stället skulle kunna tillgodoses genom 
andra program inom Europeiska regionala utvecklingsfonden, 

– de projekt som väljs ut är de som bäst svarar mot dessa gränsöverskridande behov och 
utmaningar, 

– synergier har skapats med EU:s politik på andra områden, medan överlappningar undvikits, 

– resultaten är hållbara.  

Meddelande till redaktörer  

EU:s sammanhållningspolitik stöder program för europeiskt territoriellt samarbete, eller 
”Interregprogram”, med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf). Stöd till 
europeiskt territoriellt samarbete ges genom operativa samarbetsprogram som involverar partner 
från minst två medlemsstater eller en medlemsstat och ett angränsande tredjeland. För 
programperioden 2014–2020 har kommissionen godkänt 107 operativa samarbetsprogram. Den 
anslagna budgeten uppgår för närvarande till 10,1 miljarder euro. Den förväntas minska till 
8,4 miljarder euro för perioden 2021–2027. 

Rapporten om gränsöverskridande samarbete kommer att offentliggöras i slutet av 2020. 

Förhandsbeskrivningar innehåller information som rör en beslutad granskningsuppgift. De bygger 
på förberedande arbete som utförts innan revisionen inleds och ska inte ses som 
granskningsiakttagelser, slutsatser eller rekommendationer.  

Presskontakt för den här förhandsbeskrivningen:  

Claudia Spiti – E: claudia.spiti@eca.europa.eu   
T: +352 4398–45765 / M: +352 691553547 
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