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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 1. juli 2021 

EU-finansieringen til 
grænseregioner skal fokuseres 
bedre 
Programmet for europæisk territorialt samarbejde (Interreg) er et mangeårigt instrument inden 
for EU's samhørighedspolitik, der skal fremme økonomisk vækst i grænseområder. Ifølge en 
beretning fra Den Europæiske Revisionsret havde de samarbejdsprogrammer, der finansieres 
under Interreg, klare strategier for at tackle eksisterende grænseoverskridende udfordringer. En 
række svagheder i Interreg-programmernes gennemførelse og i deres overvågning begrænsede 
dog muligheden for at frigøre potentialet i de tilstødende regioner, de omfattede. 

Grænseregioner klarer sig generelt dårligere økonomisk end andre regioner i medlemsstaterne. EU 
har indført programmer for at mindske forskellene i velstand og udvikling mellem sine regioner. Et 
eksempel på et sådant program er Interreg, der skal hjælpe grænseregionerne til at frigøre deres 
økonomiske potentiale og samtidig fremme solidaritet mellem forskellige nationers borgere. 
Interregs samlede budget for programperioden 2014-2020 var på 10,1 milliard euro. Over 
6 milliarder euro blev brugt til at finansiere projekter vedrørende de indre grænser - omkring 
24 000 projekter finansieret gennem 53 samarbejdsprogrammer, der dækkede 59 % af EU's 
landareal og 48 % af dets befolkning.  

"EU yder specifik finansiering til økonomisk vækst i grænseområder, men potentialet i områderne 
er endnu ikke frigjort fuldt ud," siger Ladislav Balko, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, 
der er ansvarligt for beretningen. "Med hensyn til gennemførelsen af programperioden 2021-2027 
anbefaler vi, at samarbejdsprogrammerne fokuseres bedre, og at der anvendes en meritbaseret 
tilgang til at rangordne de projekter, der skal finansieres." 

De fleste af de samarbejdsprogrammer, revisorerne undersøgte, havde analyseret behovene i de 
berørte regioner; revisorerne konstaterede, at der var klare forbindelser mellem de foreslåede 
mål, de planlagte input og aktiviteter og de tilsigtede resultater og virkninger. 
Samarbejdsprogrammerne kan dog ikke tackle alle grænseoverskridende udfordringer, da de har 
et begrænset budget, og programmyndighederne prioriterede dem ikke med henblik på at 
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fokusere på de udfordringer, der var mest presserende i de tilstødende regioner. Desuden 
fastlægger reglerne, at en række af disse udfordringer - f.eks. spørgsmål om grænseoverskridende 
sundhedsydelser - skal håndteres af medlemsstaterne på nationalt niveau.  

Revisorerne identificerede også et andet problem, nemlig at der manglede en klar afgrænsning 
mellem de programmer, der var berettiget til Interreg-finansiering, og de almindelige 
samhørighedspolitiske programmer (f.eks. finansieret af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling), hvilket førte til en situation, hvor flere finansieringskilder kunne finansiere den 
samme type operationer. Revisorerne konstaterede også, at der var projekter med en tvivlsom 
grænseoverskridende karakter, da det krævede "samarbejde" mellem partnerne var begrænset til 
at fremlægge et fælles projektforslag for at sikre finansiering. Ifølge revisorerne er behovet for at 
øge merværdien af EU's interventioner særlig vigtigt, da Interreg-budgettet vil falde i 
perioden 2021-2027. De understreger behovet for at rangere projekter efter deres fordele for at 
sikre, at kun de bedste forslag godkendes til finansiering, og undgå overlapninger med andre 
finansieringskilder (f.eks. ved at kræve, at projekter, der medfinansieres, komplementerer 
hinanden). 

Endelig udtrykker revisorerne tilfredshed med, at meget få grænseoverskridende projekter blev 
suspenderet eller annulleret som følge af covid-19-pandemien, primært fordi der allerede var 
indgået kontrakter for et stort antal projekter under Interreg. Indvirkningen af krisen var dog synlig, 
og programmyndighederne gjorde en indsats for at støtte gennemførelsen af de projekter, der var 
indgået kontrakt om. Myndighederne gjorde også brug af de fleksibilitets- og 
forenklingsforanstaltninger, som EU indførte for at afbøde konsekvenserne af pandemien, navnlig 
muligheden for at forlænge fristen for afslutning af projekter eller fremlæggelse af centrale 
dokumenter.  

 

Særberetning nr. 14/2021: "Interreg-samarbejde: Potentialet i Den Europæiske Unions 
grænseregioner er endnu ikke blevet frigjort fuldt ud" kan fås på Revisionsrettens websted 
(eca.europa.eu).  
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