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Luxemburg den 1 juli 2021

EU:s stöd till gränsöverskridande
regioner behöver bättre fokus
Det europeiska territoriella samarbetet (Interreg) är ett mångårigt instrument inom EU:s
sammanhållningspolitik som syftar till att främja ekonomisk tillväxt i gränsområden. Enligt en
rapport från Europeiska revisionsrätten hade de samarbetsprogram som finansieras genom
Interreg tydliga strategier för att ta itu med befintliga gränsöverskridande utmaningar. Flera
brister i genomförandet av Interreg-programmen och deras övervakning begränsade dock
potentialen att utnyttja kapaciteten hos de grannregioner som omfattades av programmen.
Gränsregioner presterar ofta sämre ekonomiskt än andra regioner i medlemsstaterna. EU har
upprättat program för att minska skillnaderna i välstånd och utveckling mellan sina regioner. Ett
sådant program är Interreg, som syftar till att hjälpa gränsregioner att uppnå sin ekonomiska
potential och samtidigt främja solidaritet mellan medborgare i olika länder. Interreg hade under
programperioden 2014–2020 en sammanlagd budget på 10,1 miljarder euro. Över 6 miljarder euro
användes till att finansiera projekt som rörde inre gränser – runt 24 000 projekt som finansierades
genom 53 samarbetsprogram och som omfattade 59 % av EU:s landareal och 48 % av dess
befolkning.
”Även om EU tillhandahåller särskild finansiering för att stödja den ekonomiska tillväxten i
gränsområden har man ännu inte lyckats frigöra den fulla potentialen i dessa områden,” säger
Ladislav Balko, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Vi rekommenderar att
man vid genomförandet av programperioden 2021–2027 fokuserar samarbetsprogrammen bättre
och använder en meritbaserad metod när man rangordnar projekt som ska finansieras.”
Merparten av de samarbetsprogram som revisorerna granskade hade analyserat de berörda
regionernas behov. De fann tydliga kopplingar mellan de föreslagna målen, den planerade inputen
och verksamheten och de avsedda resultaten och effekterna. Samarbetsprogrammen kan dock
inte ta itu med alla gränsöverskridande utmaningar på grund av sin begränsade budget, och
programmyndigheterna prioriterade inte programmen för att fokusera på de utmaningar som var
mest angelägna för grannregionerna. En del av utmaningarna – till exempel gränsöverskridande
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hälso- och sjukvårdsfrågor – måste dessutom enligt bestämmelserna hanteras mellan
medlemsstaterna på nationell nivå.
Ett annat problem som revisorerna identifierade är att det saknas en tydlig avgränsning mellan
program som är berättigade till Interreg-finansiering och program som kan finansieras genom
andra ”allmänna” sammanhållningspolitiska
program (t.ex. Europeiska regionala
utvecklingsfonden), vilket ledde till en situation där flera finansieringskällor kunde finansiera
samma typ av insatser. Revisorerna fann också projekt vars gränsöverskridande karaktär kunde
ifrågasättas, eftersom det nödvändiga ”samarbetet” mellan partner var begränsat till att lägga
fram ett gemensamt projektförslag för att säkra finansiering. Enligt revisorerna är det särskilt
viktigt att öka mervärdet av EU:s interventioner, eftersom Interregs budget har minskat till
programperioden 2021–2027. De betonar behovet av att rangordna projekt efter meriter för att
se till att endast de bästa finansieringsförslagen godkänns och av att undvika överlappning med
annan finansiering (t.ex. genom att kräva att samfinansierade projekt kompletterar varandra).
Slutligen konstaterar revisorerna det positiva faktum att mycket få gränsöverskridande projekt har
skjutits upp eller avbrutits till följd av covid-19-pandemin, främst på grund av att ett stort antal
projekt redan hade upphandlats genom Interreg. Krisens effekter var dock märkbara och
programmyndigheterna gjorde insatser för att stödja genomförandet av de upphandlade
projekten. Myndigheterna utnyttjade också de flexibilitets- och förenklingsåtgärder som EU erbjöd
för att mildra konsekvenserna av pandemin, särskilt möjligheten att förlänga tidsfristen för
slutförande av projekt eller inlämning av viktiga dokument.

Särskild rapport 14/2021 Interreg-samarbete: potentialen i Europeiska unionens
gränsöverskridande regioner har ännu inte frigjorts fullt ut finns på revisionsrättens webbplats
(eca.europa.eu).
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