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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om EU:s gränsregioner: Levande laboratorier för europeisk integration
(2021/2202(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (FEU), 

– med beaktande av artiklarna 4, 162, 174–178 och 349 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (FEUF),

– med beaktande av rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG av den 23 
oktober 2007 om bedömning och hantering av översvämningsrisker2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 
november 2009 om bevarande av vilda fåglar3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 
17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och 
fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska 
havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/20064,

– med beaktande av det avtal som antogs vid den 21:a partskonferensen för FN:s 
ramkonvention om klimatförändringar (COP21) i Paris den 12 december 2015 
(Parisavtalet),

– med beaktande av yttrandet från Europeiska regionkommittén av den 30 juni 2017 
Felande transportlänkar i gränsregioner5, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 september 2017 Att stärka 
tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden (COM(2017)0534),

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
av den 29 maj 2018 om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa 
problem i ett gränsöverskridande sammanhang (COM(2018)0373),

1 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.
2 EUT L 288, 6.11.2007, s. 27.
3 EUT L 20, 26.1.2010, s. 7.
4 EUT L 347, 20.12.2013, s. 320.
5 EUT C 207, 30.6.2017, s. 19. 
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– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 13 juni 2018 om 
sammanhållningspolitiken och den cirkulära ekonomin6,

– med beaktande av sin resolution av den 11 september 2018 Att stärka tillväxt och 
sammanhållning i EU:s gränsområden7,

– med beaktande av kommissionens riktlinjer av den 3 april 2020 om EU:s 
katastrofbistånd och om gränsöverskridande samarbete inom hälso- och sjukvård i 
samband med covid-19-krisen (COM(2020)2153),

– med beaktande av Europeiska kommissionens offentliga samråd mellan den 22 juli och 
den 11 oktober 2020 om avskaffande av gränsöverskridande hinder8,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 september 2020 om att 
förverkliga det europeiska området för utbildning senast 2025 (COM(2020)0625),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/2228 av den 23 
december 2020 om ett Europaår för järnvägen (2021)9,

– med beaktande av Europeiska regionkommitténs yttrande av den 26 mars 2021 
Gränsöverskridande offentliga tjänster i Europa10,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 juni 2021 En strategi för ett 
fullt fungerande och motståndskraftigt Schengenområde (COM(2021)0277),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058 av den 24 
juni 2021 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden11,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1059 av den 24 
juni 2021 om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete 
(Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och 
finansieringsinstrument för externa åtgärder12,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 juli 2021 EU:s 
gränsområden:  Levande laboratorier för en europeisk integration (COM(2021)0393),

– med beaktande av den särskilda rapporten från den mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) med titeln ”Climate Change 2021: The Physical Science 
Basis. Working Group I contribution to the Sixth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change”, som offentliggjordes den 7 augusti 
202113,

6 EUT C 28, 27.1.2020, s. 40.
7 EUT C 433, 23.12.2019, s. 24.
8 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/border-2020/ 
9 EUT L 437, 28.12.2020, s. 108.
10 EUT C 106, 26.3.2021.s. 12.
11 EUT L 231, 30.6.2021, s. 60.
12 EUT L 231, 30.6.2021, s. 94.
13 https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/ 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/border-2020/
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/
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– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (UE) 2021/1755 av den 6 
oktober 2021 om inrättande av brexitjusteringsreserven14,

– med beaktande av resolutionen från Europeiska regionkommittén av den 29 oktober 
2021 En vision för Europa: framtiden för det gränsöverskridande samarbetet15,

– med beaktande av de tre tematiska publikationerna från kommissionen och Europeiska 
gränsregionförbundet av den 9 december 2021 om hinder för och lösningar till 
gränsöverskridande samarbete i EU med titlarna “More and better cross-border public 
services”16, “Vibrant cross-border labour markets”17 och “Border regions for the 
European Green Deal”18,

– med beaktande av rapporten från kommissionen och Europeiska gränsregionförbundet 
av den 9 december 2021 B-solutions: Solving Border Obstacles. A Compendium 2020–
202119,

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentet och rådets förordning av den 14 
december 2021 om ändring av förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om 
gränspassage för personer (COM(2021)0891),

– med beaktande av IPCC:s rapport av den 4 april 2022 Climate Change 2022: Mitigation 
of Climate Change,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A9-0222/2022), 
och av följande skäl:

A. Europeiska unionen och dess närmaste grannar i Europeiska 
frihandelssammanslutningen (Efta) har fyrtio inre landgränser och inre gränsregioner, 
och dessa regioner täcker 40 procent av territoriet, står för 30 procent av EU:s 
befolkning, producerar nästan en tredjedel av EU:s BNP och har stor potential att ge 
dess ekonomier ett ytterligare uppsving.

B. Gränsregioner, särskilt regioner med låg befolkningstäthet och i synnerhet 
landsbygdsområden, tenderar att uppleva mindre gynnsamma utvecklingsförhållanden 

14 EUT L 357, 8.10.2021, s. 1.
15 EUT C 440, 29.10.2021, s. 6.
16 Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, Brustia, G., Dellagiacoma, A., 
Cordes, C. m.fl., More and better cross-border public services: obstacles and solutions to cross-border 
cooperation in the EU, Europeiska unionens publikationsbyrå, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2776/912236
17 Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, Brustia, G., Dellagiacoma, A., 
Cordes, C. m.fl., Vibrant cross-border labour markets: obstacles and solutions to cross-border cooperation in the 
EU, Europeiska unionens publikationsbyrå, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2776/094950
18 Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, Brustia, G., Dellagiacoma, A., 
Cordes, C. m.fl., Border regions for the European Green Deal: obstacles and solutions to cross-border 
cooperation in the EU, Europeiska unionens publikationsbyrå, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2776/475773
19 Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, Brustia, G., Dellagiacoma, A., 
Cordes, C. m.fl., B-solutions, solving border obstacles: A compendium 2020–2021, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2776/625110

https://data.europa.eu/doi/10.2776/912236
https://data.europa.eu/doi/10.2776/094950
https://data.europa.eu/doi/10.2776/475773
https://data.europa.eu/doi/10.2776/625110
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och uppnår i allmänhet sämre ekonomiska resultat än andra regioner i medlemsstaterna, 
och deras ekonomiska potential utnyttjas inte fullt ut.

C. Trots de ansträngningar som gjorts kvarstår många administrativa, språkliga och 
rättsliga hinder som hämmar hållbar tillväxt, socioekonomisk utveckling och 
sammanhållning mellan och inom gränsregioner. Det finns behov för ett ökat och 
djupare samarbete mellan myndigheter i angränsande medlemsstater. Gränsregioner 
skulle gynnas av ett överstatligt rättsligt instrument som kan undvika negativa 
konsekvenser som kan uppstå till följd av medlemsstaters åtgärder som fragmenterar 
den inre marknaden.

D. Det erkänns att en genuin bottom-up-strategi i EU:s sammanhållningspolitik fortfarande 
måste stärkas och att de institutioner och aktörer som är nära medborgarna, såsom 
europeiska grupperingar för territoriellt samarbete, inte bör anförtros den mer direkta 
förvaltningen av medel från EU:s sammanhållningspolitiska budget. Småskaliga och 
gränsöverskridande projekt spelar en viktig roll när det gäller att föra samman 
människor och på så sätt skapa nya möjligheter till hållbar lokal utveckling och 
gränsöverskridande samarbete.

E. Vissa sektorer har väldigt specifika utmaningar som kräver en bättre samordning på EU-
nivå, som till exempel vin- och spritsektorn, som är föremål för stor byråkrati om de vill 
bedriva handel i grannländer. Praktiska lösningar, som tillgång till gemensamma 
kontaktpunkter, måste göras tillgängliga för ekonomiska aktörer när så är möjligt.

F. Covid-19-pandemin har förstärkt dessa hinder och gränsarbetare ställs dagligen inför 
olika och kontraproduktiva hälsobestämmelser på båda sidor om gränserna.

G. Nationella gränsstängningar på grund av covid-19-pandemin avslöjade den unika 
sårbarheten och det ömsesidiga beroendet mellan Europas gränsregioner. Störningar i 
den fria rörligheten för varor, tjänster, personer och viktig medicinsk utrustning fick 
negativa ekonomiska konsekvenser.

H. Den tillfälliga nedstängningen av gränsöverskridande offentliga tjänster och hälso- och 
sjukvårdstjänster hotade gränsarbetarnas försörjningsmöjligheter och ledde till 
ekonomiska svårigheter för små och medelstora företag i gränsregioner. Covid-19-
krisen ledde till nya rättsliga och administrativa utmaningar i gränsregioner, såsom 
distansarbete, och distansarbetare står inför problem avseende socialt skydd och 
skattelagstiftning.

I. Covid-19-pandemin har också gett upphov till anmärkningsvärda solidaritetshandlingar 
mellan angränsande medlemsstater, både på nationell och lokal nivå.

J. Vissa gränsregioner står inför större kritiska infrastrukturutmaningar än någonsin 
tidigare i samband med den flyktingkris som orsakas av Rysslands pågående militära 
aggression i Ukraina. Den nya situationen efter covid-19-pandemin bidrar också till 
deras utsatthet.

K. De nationella gränserna fragmenterar fortfarande alltför ofta naturområden, vilket leder 
till att de skyddas och förvaltas mindre effektivt, särskilt med tanke på att olika rättsliga 
ramar gäller.
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L. Massutflyttning från gränsregioner, särskilt unga och kvalificerad arbetskraft, visar på 
avsaknaden av ekonomiska möjligheter i sådana regioner och gör dem ännu mindre 
attraktiva i fråga om sysselsättning och hållbar ekonomisk utveckling. Det saknas 
fortfarande möjligheter till språkinlärning och initiativ för att informera om fördelarna 
för gränsboende med att lära sig ett grannspråk. Alla administrativa handlingar har inte 
översatts till gränsarbetarnas språk. Medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att komma 
till rätta med situationen och kommissionen bör rådge dem i denna process.

M. Genom den nya Interregförordningen 2021–2027 har gränsregionerna nu en tydlig ram 
för att ekonomiskt stödja bättre gränsöverskridande förvaltning i syfte att stimulera 
ekonomisk återhämtning, skapa gemensamma miljöåtgärder och mildra effekterna av 
klimatförändringarna.

N. Ingåendet av partnerskapsavtal inom ramen för sammanhållningspolitiken 2021–2027 
har försenats, vilket underminerar fördelningen av väsentliga resurser i områden med 
stora behov.

O. Ett fragmenterat och otillräckligt gränsöverskridande samarbete kan göra gränsregioner 
mer sårbara vid naturkatastrofer och extrema väderförhållanden.

P. Unionen består också av gränsregioner till havs, särskilt genom sina öar i Medelhavet, 
men även genom sina yttersta randområden i Atlanten och Indiska oceanen. Vissa av 
öarna i EU är geografiskt isolerade, och detta i kombination med att de också är 
gränsregioner utsätter dem för flera olika begränsningar på arbetsmarknaden, på 
transportområdet och inom hälso- och sjukvården, vilket allvarligt hämmar deras 
tillväxtpotential.

Q. Det är känt att gränsregionernas unika sårbarhet innebär att finansieringsmetoderna i 
gränsregioner måste ändras för att de äntligen ska ges samma villkor som EU:s centrala 
delar. Det rekommenderas vidare att dessa förändringar inbegriper att en 
inflationsjusterad ”gränslandsmiljard” ur unionens sammanhållningsbudget avsätts 
särskilt för gränsregioner.

R. Ett antagande av det förslag till förordning om en europeisk gränsöverskridande 
mekanism som kommissionen offentliggjorde i maj 2018 på rekommendation av det 
dåvarande luxemburgska rådsordförandeskapet skulle enligt beräkningar ha bidragit till 
att övervinna minst 30 % och troligtvis så mycket som 50 % av de kända hindren för 
gränsöverskridande samarbete.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande (2021) EU:s gränsregioner: 
Levande laboratorier för europeisk integration, som ger exakta uppgifter om de hinder 
som EU:s gränsregioner står inför.

Specifika egenskaper hos gränsregioner

2. Europaparlamentet påminner om att i artikel 174 i EUF-fördraget erkänns de 
utmaningar som gränsregionerna ställs inför, och där föreskrivs att unionen särskilt bör 
uppmärksamma dessa regioner i sina åtgärder för att stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen i unionen.
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3. Europaparlamentet betonar att de utmaningar som gränsregionerna står inför, särskilt de 
som endast har sjögränser, varierar från en region till en annan, eftersom de specifika 
gränserna med sina egna behov samt landsbygdsområden och glesbefolkade områden 
varierar från en region till en annan beroende på de rättsliga, administrativa, språkliga, 
kulturella, socioekonomiska, miljömässiga, demografiska och geografiska förhållanden 
som råder i den berörda regionen. Parlamentet betonar att utnyttjandet av EU-medel 
måste bli effektivare och samordnas bättre för att en mer övergripande strategi ska 
kunna säkerställas för ovannämnda utmaningar. Parlamentet efterlyser deltagande av 
lokala myndigheter och samhällen samt strategier som är integrerade, skräddarsydda 
och regionspecifika, som en del av en ram för flernivåstyre. Parlamentet betonar att man 
behöver reflektera över de utmaningar som vissa gränsregioner står inför i samband med 
Rysslands fortsatta aggression i Ukraina.

4. Europaparlamentet rekommenderar ett EU-initiativ för tillhandahållande av språkkurser 
i grannspråken till en låg kostnad för deltagarna i alla Nuts-3-regioner vars territorium 
gränsar till en annan medlemsstat. Parlamentet insisterar på att detta EU-initiativ också 
ska ansvara för att informera om fördelarna med att lära sig grannspråket.

5. Europaparlamentet understryker att oproportionerliga bördor, såsom de inneboende 
strukturella nackdelar som alla gränsregioner har, bör kompenseras med en separat 
ordning för regionalt stöd som är särskilt utformad för gränsregioner.

6. Europaparlamentet begär att 0,26 % av EU:s sammanhållningspolitiska budget 
uteslutande ska öronmärkas för utvecklingen av gränsregioner i början av varje ny 
programperiod, med början för perioden 2028–2034 (="gränslandsmiljarden"). 
Parlamentet föreslår vidare att om dessa medel inte utnyttjas i gränsregionerna bör det 
återstående beloppet återgå till EU:s sammanhållningsbudget.

7. Europaparlamentet föreslår att "gränslandsmiljarden" ska anförtros de europeiska 
grupperingarna för territoriellt samarbete (EGTS) eller gränsregioner där jämförbara 
strukturer existerar. Parlamentet begär att EGTS eller jämförbara strukturer ska ges en 
hög grad av självständighet när det gäller användningen av medel och valet av projekt.

8. Europaparlamentet begär att medlemsstaterna undanröjer befintliga hinder och ger 
EGTS större självständighet när det gäller valet av projekt och användningen av medel, 
särskilt genom att betrakta EGTS som förvaltande myndigheter för Interregprogram i 
enlighet med artikel 45.4 i Interregförordningen, stärka EGTS institutionella och 
finansiella kapacitet i enlighet med artikel 14.4 i Interregförordningen eller utse EGTS 
till stödmottagare som förvaltar småprojektfonder, i enlighet med artikel 25.2 i 
Interregförordningen. Parlamentet föreslår att kommissionen skapar incitament för 
medlemsstaterna att utnyttja ovanstående alternativ för att ge EGTS en mer 
framträdande roll i syfte att verkligen genomföra politiskt mål 5 i EU:s 
sammanhållningspolitik för perioden 2021–2027: Ett Europa närmare medborgarna.

9. Europaparlamentet rekommenderar att EU:s riktlinjer för regionalstöd ändras. 
Parlamentet föreslår, mot bakgrund av att mindre än hälften av EU:s totala befolkning 
får erhålla regionalt stöd samtidigt, att man inom ramen för denna regel prioriterar 
gränsregioner.

Motståndskraft genom djupare institutionellt samarbete
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10. Europaparlamentet välkomnar de framsteg som kommissionen hittills har uppnått med 
genomförandet av sin handlingsplan från 2017, särskilt genom initiativet ”b-solutions”, 
som gjort det möjligt att ge rättsligt och administrativt stöd till myndigheter i 
gränsregioner och lösa 90 fall av hinder för växelverkan, men även genom stöd för att 
underlätta tillgången till sysselsättning, främja gränsöverskridande flerspråkighet och 
slå samman vårdinrättningar.

11. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaterna att informera i 
gränsregionerna om möjligheten att få stöd från kommissionen genom initiativet ”b-
solutions”. Parlamentet understryker att man genom att dela kunskaper om 
framgångsrika ”b-solutions”-lösningar kan bidra till att övervinna och förebygga 
förekomsten av nya administrativa och rättsliga hinder.

12. Europaparlamentet understryker emellertid att man inte enbart kan förlita sig på "b-
solutions"-lösningar som en lämplig och effektiv respons på de rättsliga och 
administrativa hinder som påverkar gränsregioner.

13. Europaparlamentet erkänner den viktiga roll som makroregioner, euroregioner, ideella 
organisationer och föreningar spelar för främjande av det kollektiva intresset och på 
området för gränsöverskridande samarbete. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta 
initiativ till en djupgående utvärdering av makroregionala strategier, i syfte att utvärdera 
om de är samstämmiga med EU:s förnyade miljömässiga och digitala prioriteringar.

14. Europaparlamentet påminner om att det trots de ansträngningar som gjorts kvarstår 
många administrativa, rättsliga och språkliga hinder som hämmar hållbar tillväxt, 
socioekonomisk utveckling och sammanhållning mellan och inom gränsregioner.

15. Europaparlamentet noterar att de flesta hinder för gränsöverskridande samarbete är av 
rättslig karaktär och orsakas av att nationella lagar eller allmänna EU-lagar skiljer sig åt. 
Parlamentet påminner därför om att kommissionen 2018 lade fram ett förslag till 
förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett 
gränsöverskridande sammanhang (COM(2018)0373).

16. Europaparlamentet påpekar att tillgången till offentliga tjänster är mycket viktig för de 
150 miljoner människor som bor i gränsregioner vid EU:s inre gränser, och att denna 
tillgång ofta hämmas av många rättsliga och administrativa hinder. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att maximera sina insatser för att 
undanröja dessa hinder, särskilt de som avser hälso- och sjukvårdstjänster, transport, 
utbildning, arbetskraftens rörlighet och miljö.

17. Europaparlamentet betonar att mekanismen för lösning av rättsliga och administrativa 
problem, som föreslagits av kommissionen, skulle ha bidragit till att övervinna mer än 
50 % av dessa hinder, inbegripet när det gäller bristen på gränsöverskridande 
kollektivtrafik och den begränsade tillgången till sysselsättning, utbildning, kultur och 
fritidstjänster. Parlamentet beklagar i detta avseende rådets frysning av 
lagstiftningsprocessen i samband med mekanismen för lösning av rättsliga och 
administrativa problem. Parlamentet påminner om att denna mekanism syftar till att 
göra det lättare för gränsregioner att samarbeta om gemensamma projekt på olika 
områden (bland annat infrastruktur-, hälso- och sjukvårds- samt arbetskraftsprojekt) 
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genom att göra det möjligt för den ena medlemsstaten att tillämpa grannmedlemsstatens 
lagbestämmelser i de fall då tillämpningen av dess egna lagar skapar rättsliga hinder.

18. Europaparlamentet konstaterar att förslaget om en mekanism för lösning av rättsliga och 
administrativa problem stöddes av en stor majoritet i parlamentet i februari 2019, och 
under plenardebatten till följd av den muntliga frågan till rådet i oktober 2021. 
Parlamentet påminner om att parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av denna 
förordning innehöll specifika formuleringar som säkerställde en frivillig tillämpning av 
mekanismen, vilket skulle ha bemött medlemsstaternas farhågor på området.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra det nuvarande förslaget med 
hänsyn tagen till slutsatserna från rådets och parlamentets juridiska avdelningar, i syfte 
att eftersträva en balans mellan medlagstiftarnas respektive ståndpunkter. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att säkerställa att detta förslag beaktar ett stärkande av 
gränsregioner och förekommer den förutsebara skadan i de som mest kommer att 
påverkas av följderna av Rysslands aggression mot Ukraina. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att återuppta förhandlingarna med medlemsstaterna för att snabbt 
godkänna ett system för att lösa rättsliga och administrativa gränshinder, i syfte att göra 
livet lättare för invånarna i de gränsöverskridande regionerna.

20. Europaparlamentet välkomnar antagandet av pilotprojektet "Cross-Border Crisis 
Response integrated initiative (CB-CRII)", som syftar till att skapa en större resiliens 
mot framtida kriser i gränsregionerna. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionens 
generaldirektorat för regional- och stadspolitik att genomföra projektet20.

21. Europaparlamentet betonar att gränsregioner, parallellt med de skador som orsakats av 
covid-19-pandemin och i synnerhet den stängning av gränserna som pandemin förde 
med sig, står inför konsekvenserna av brexit, vilket skapar nya hinder för frihandel och 
allvarliga störningar i den gränsöverskridande handeln mellan EU och Förenade 
kungariket och förvärrar situationen för företag och medborgare i gränsregioner. 
Parlamentet välkomnar i detta avseende den överenskommelse som nåtts om 
brexitjusteringsreserven som gör det möjligt att ge ekonomiskt och rättsligt stöd till 
medlemsstater och regioner som påverkas av brexit.

Fler och bättre gränsöverskridande offentliga tjänster

22. Europaparlamentet noterar med intresse att det offentliga samråd som kommissionen 
genomförde 2020 om undanröjandet av gränshinder visade att de största svårigheterna 
för människor som bor i gränsregioner var bland annat bristen på tillförlitliga 
gränsöverskridande kollektivtrafiktjänster, bristen på digitala tjänster och deras 
begränsade gränsöverskridande interoperabilitet, hinder direkt orsakade av språkliga 
skillnader, hinder i samband med lagstiftningsprocesserna samt ekonomiska skillnader.

23. Europaparlamentet noterar att gränsområdenas attraktionskraft för bosättning och 
investeringar till stor del beror på livskvaliteten, tillgången till offentliga och 
kommersiella tjänster för invånare och företag samt kvaliteten på transporter, det vill 
säga villkor som bara kan uppfyllas och vidhållas genom nära samarbete mellan 
nationella, regionala och lokala myndigheter liksom företag på båda sidor om gränsen.

20 https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/214920/budg2021-doc6-tab-en.pdf

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/214920/budg2021-doc6-tab-en.pdf
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24. Europaparlamentet betonar att investeringar i offentliga tjänster av hög kvalitet är 
avgörande för att bygga upp social resiliens och hantera ekonomiska, hälsorelaterade 
och sociala kriser.

25. Europaparlamentet understryker att införandet av bättre gränsöverskridande offentliga 
tjänster skulle förbättra inte bara livskvaliteten för gränsöverskridande medborgare utan 
även dessa tjänsters kostnads–nyttoförhållande.

26. Europaparlamentet betonar att samordningen av transporttjänster i gränsregioner 
fortfarande är otillräcklig, delvis på grund av att förbindelser saknas eller har lagts ned, 
vilket hämmar rörligheten och möjligheterna till gränsöverskridande utveckling. 
Parlamentet betonar också att utvecklingen av hållbar gränsöverskridande 
transportinfrastruktur hämmas av de komplicerade rättsliga och administrativa 
bestämmelserna.

27. Europaparlamentet betonar att uppbyggnad av ytterligare gränsöverskridande 
transportinfrastruktur, som innebär kostnader och miljöutmaningar, inte alltid med 
säkerhet är den bästa lösningen, och framhåller därför potentialen hos mjuka åtgärder att 
stärka de gränsöverskridande transportlänkarna, såsom bättre samordning av tidtabeller 
för kollektivtrafik, inkluderande planering och utnyttjande av skräddarsydda 
innovationer för gränsöverskridande lokala och regionala myndigheter med tillräcklig 
autonomi för att eftersträva gemensamma mål. Parlamentet betonar att utvecklandet av 
ny infrastruktur för kollektivtrafik bör uppfylla kraven på hållbarhet och 
kostnadseffektivitet. Parlamentet begär därför en fördelning i rätt tid av medlen från 
Fonden för en rättvis omställning så att gränsregioner aktivt kan bidra till målen i den 
europeiska gröna given.

28. Europaparlamentet framhåller sammanhållningspolitikens roll när det gäller att hantera 
de största utmaningarna för unionens transportsektor, inklusive utveckling av ett 
välfungerande gemensamt europeiskt transportområde, sammanlänkning av Europa 
genom moderna, multimodala och säkra transportinfrastrukturnät och omställning till 
utsläppssnål rörlighet genom att bland annat stödja fullbordandet av små, 
gränsöverskridande järnvägsförbindelser som saknas, vilket skulle bidra till en 
europeisk integration i gränsregioner.

29. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa en starkare och tydligare 
rättslig ram för att förbättra de offentliga tjänsternas kvalitet och effektivitet. 
Parlamentet betonar i detta avseende att kartläggningen av felande länkar inom 
järnvägssektorn, vilken utarbetats av kommissionen, är ett viktigt verktyg som gör det 
möjligt att gå vidare i denna riktning.

30. Europaparlamentet understryker behovet av att se till att Europaåret för järnvägen får 
bestående politiska effekter, särskilt i de gränsöverskridande regionerna. Parlamentet 
påminner om att järnvägens europeiska och gränsöverskridande dimension bringar 
människor närmare varandra, gör det möjligt för dem att utforska unionen i hela dess 
mångfald och främjar den socioekonomiska och territoriella sammanhållningen, i 
synnerhet genom att säkerställa bättre konnektivitet i unionens centrala delar och med 
de geografiskt sett avlägsna delarna, bl.a. via regionala gränsöverskridande förbindelser. 
Parlamentet lovordar inrättandet av partnerskap för utvecklingen av gemensamma 
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tjänster, däribland harmoniseringen av tidtabeller och biljetter, i vissa 
gränsöverskridande regioner. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att 
stödja denna typ av initiativ och att uppmuntra transporten av cyklar på tåg på 
gränsöverskridande sträckor.

31. Europaparlamentet efterlyser en ökad digitalisering av offentliga tjänster och en stärkt 
politik för driftskompatibilitet för att säkerställa att digitala offentliga tjänster som 
standard är interoperabla och gränsöverskridande. Parlamentet lyfter fram betydelsen av 
stöd för digital innovation bland offentliga tjänster och företag i gränsregioner, och 
välkomnar de europeiska digitala innovationsknutpunkterna.

Dynamiska gränsöverskridande arbetsmarknader

32. Europaparlamentet välkomnar de många och viktiga åtgärder som vidtagits för att ta itu 
med de socioekonomiska asymmetrierna i gränsregioner. Parlamentet beklagar dock 
bristen på specifika bedömningar och jämförande statistik för att få en överblick över 
den socioekonomiska situationen för gränsöverskridande små och medelstora företag, 
vilket är desto mer beklagligt med tanke på att små och medelstora företag står för 67 % 
av den totala sysselsättningen och nästan 60 % av EU:s mervärde.

33. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en djupgående analys av de 
socioekonomiska förhållandena i gränsöverskridande små och medelstora företag, och 
att samla in särskilda bedömningar och jämförande statistik.

34. Europaparlamentet påpekar att enligt kommissionens åttonde sammanhållningsrapport21 
visar Interreg-indikatorer att endast 68 % av målen för 2023 för gränsöverskridande 
rörlighet för arbetstagare hade uppnåtts i slutet av 2020, medan målen på andra områden 
hade uppnåtts till 495 %. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att fortsätta på den 
inslagna vägen för att uppnå målen för 2023.

35. Europaparlamentet erkänner hur viktigt det är för medlemsstaterna att säkerställa 
skatteintäkter, sociala trygghetssystem och mångfalden av nationella skatter. 
Parlamentet stöder och åtar sig att noga övervaka genomförandet av kommissionens 
skattepaket av den 15 juli 2020 som syftar till att säkerställa rättvis, effektiv, hållbar och 
digitalvänlig beskattning.

36. Europaparlamentet understryker emellertid att om det inte finns tillräckligt med jobb 
eller andra ekonomiska möjligheter och om lönerna är låga så tenderar den välutbildade 
arbetskraften att migrera till regioner där det finns tillräckligt många sådana möjligheter, 
vilket gör situationen i avlägsna gränsregioner ännu svårare.

37. Europaparlamentet anser att sammanhållningspolitiken bör vara mer inriktad på 
investeringar i människor, eftersom gränsregionernas ekonomier kan stärkas genom en 
effektiv blandning av investeringar i innovation, humankapital, god förvaltning och 
institutionell kapacitet.

21 Europeiska kommissionen, Cohesion in Europe towards 2050 - Eighth report on economic, social and 
territorial cohesion, 9 februari 2022.
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38. Europaparlamentet anser att gränsregioner med särskilda utmaningar bör ges 
skräddarsytt stöd (t.ex. genom större synergieffekter mellan Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska socialfonden+ och Europeiska 
fonden för justering för globaliseringseffekter) för utveckling och genomförande av 
långsiktiga strategier som bygger på ekonomisk diversifiering, omskolning och 
utbildning för arbetstagare som har blivit uppsagda.

39. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att fullt ut delta i 
kommissionens insatser för att förverkliga det europeiska området för utbildning, som i 
samverkan med den europeiska kompetensagendan och det europeiska 
forskningsområdet kommer att säkerställa tillgång till riktad utbildning på båda sidor 
om gränsen, genom att tillhandahålla gemensamma utbildningstjänster, genom att 
säkerställa ömsesidigt erkännande av examensbevis, färdigheter och kvalifikationer och 
genom att främja lärlingsutbildningar.

40. Europaparlamentet uppmuntrar till ett främjande av programmen för samarbete mellan 
EU:s gränsregioner vid unionens yttre gränser och gränsregionerna i grannländerna. 
Parlamentet är medvetet om utmaningarna med detta samarbete till följd av skillnader i 
lagstiftning mellan dessa regioner. Parlamentet anser att detta samarbete är ett viktigt 
verktyg för främjande av EU:s utvidgningspolitik. Parlamentet betonar att främjandet av 
gränsöverskridande samarbete mellan angränsande regioner på ett avgörande sätt kan 
bidra till att möta stora utmaningar som påverkar unionen (t.ex. att säkerställa en hållbar 
framtid för Medelhavet, Östersjön och andra havsområden; säkerställa en hållbar 
framtid för Alperna, Pyrenéerna, Karpaterna och andra bergskedjor; och säkerställa en 
hållbar framtid för stora avrinningsområden som Rhen, Donau och Meuse).

41. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att snarast säkerställa 
ett korrekt genomförande och stärkning av relevant EU-lagstiftning som avser 
gränsarbetares rättigheter, förbättra deras sysselsättnings-, arbets- och hälso- och 
säkerhetsvillkor, tillgodose behovet av att se över den befintliga lagstiftningsramen, 
inbegripet förordning (EU) nr 883/2004 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen22 i syfte att stärka möjligheten att överföra rättigheter och säkerställa 
en adekvat samordning av socialt skydd, se över den roll som bemanningsföretag, 
rekryteringsföretag, andra förmedlare och underleverantörer spelar för att kartlägga 
luckor i skyddet mot bakgrund av principen om likabehandling. Parlamentet uppmanar 
med kraft medlemsstaterna och kommissionen att erkänna verkligheten och 
svårigheterna avseende det ökande distansarbetet, att garantera att de som arbetar på 
distans i sina bosättningsländer har tillgång till sociala förmåner, arbetstagares 
rättigheter och skattesystem, och vet vilken behörig myndighet de omfattas av.

42. Europaparlamentet erkänner att det krävs ett snabbare och mer omfattande erkännande 
av examensbevis och andra kvalifikationer som erhållits efter utbildning, förbättrad 
hälso- och sjukvård, utbyggnad av lokala transporter och långväga transporter samt 
bättre tillgång till information om lediga platser i gränsregioner. Parlamentet framhåller 
behovet av ökade medel för att underlätta bättre samordning mellan  angränsande 
nationella rättsliga och administrativa system, särskilt avseende informationsutbytet om 
tillämplig lagstiftning för arbetstagare och insamling av data om gränsarbetare, för att 

22 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de 
sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 30.4.2004, s. 1).
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överbrygga luckor i nationell praxis, få bättre tillgång till tillgänglig information samt 
inrätta en förutsägbar och tillgänglig inre arbetsmarknad. Parlamentet betonar att dessa 
problem utgör ett ännu större hot mot gränsarbetare som kommer till och från 
tredjeländer.

43. Europaparlamentet anser att digitaliseringen erbjuder en oöverträffad möjlighet att 
främja arbetskraftens rörlighet och samtidigt göra det snabbare och lättare att 
kontrollera efterlevnaden av EU:s gällande bestämmelser. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att i nära samarbete med Europeiska arbetsmyndigheten utan dröjsmål 
lägga fram ett lagstiftningsförslag om ett europeiskt socialförsäkringskort för alla 
mobila arbetstagare och tredjelandsmedborgare som omfattas av EU:s regler för 
rörlighet inom EU, vilket skulle ge relevanta nationella myndigheter och 
arbetsmarknadsparter ett instrument för att säkerställa effektiv identifiering, spårbarhet, 
aggregering av socialskyddsrättigheter och möjlighet att överföra dem, samt förbättra 
kontrollen av efterlevnaden av EU:s regler för arbetskraftens rörlighet och 
samordningen av de sociala trygghetssystemen på arbetsmarknaden på ett rättvist och 
effektivt sätt, i syfte att säkerställa lika villkor i EU.

44. Europaparlamentet påminner om att det för närvarande saknas ett ömsesidigt 
erkännande mellan EU:s medlemsstater av funktionsnedsättning, vilket skapar 
svårigheter för personer med funktionsnedsättning eftersom det finns en risk för att 
deras nationella intyg om funktionsnedsättning inte erkänns i de andra medlemsstaterna. 
Parlamentet anser att en sådan brist skapar hinder för framför allt arbetstagare och 
studenter med funktionsnedsättning som arbetar och studerar över gränserna och sätter 
deras rätt till lämpliga tjänster på spel. Parlamentet konstaterar värdet med EU-intyget 
om funktionsnedsättning som möjliggör ömsesidigt erkännande av funktionsnedsättning 
i alla de medlemsstater som för närvarande deltar i projektet. Parlamentet lovordar 
kommissionens avsikt att föreslå att ett EU-intyg om funktionsnedsättning ska inrättas 
senast i slutet av 2023 som ska erkännas i samtliga medlemsstater.

Gränsregioner för den europeiska gröna given

45. Europaparlamentet påminner om att det redan finns en viktig rättslig ram inom EU, med 
i synnerhet fågel- och habitatdirektiven23, EU:s ramdirektiv för vatten och EU:s strategi 
för biologisk mångfald 2030, som måste genomföras fullt ut, systematiskt och 
gemensamt av medlemsstaterna i gränsöverskridande regioner. Parlamentet påminner 
om att natur, klimat, naturkatastrofer och sjukdomar inte stannar vid de nationella 
gränserna, och begär ett samordnat och enhetligt skydd av Natura 2000-områden för att 
säkerställa mer integrerade genomförandeåtgärder. Parlamentet uppmanar med kraft 
medlemsstaternas nationella regeringar att arbeta i riktning mot ytterligare 
harmonisering och samordning vid tillämpningen av dessa och andra direktiv. 
Parlamentet understryker att katastrofriskhanteringen och planeringen är ett område där 
gränsöverskridande samarbete är av grundläggande betydelse. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att noggrant övervaka den del som avser gränsöverskridande regioner i 
de nationella eller regionala planerna för anpassning till klimatförändringarna genom att 
planera för särskilda åtgärder för att främja lämpliga lösningar.

23 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. EUT L 327, 22.12.2000, s. 1.
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46. Europaparlamentet påpekar att klimatförändringarna också har allvarliga konsekvenser 
för gränsregionerna, bland annat genom att de tvingas utveckla gemensamma 
gränsöverskridande skräddarsydda förebyggande åtgärder för naturkatastrofer. 
Parlamentet påminner om att det under 2021 inträffade naturkatastrofer som drabbade 
flera gränsregioner i Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland. 
Parlamentet lyfter fram medlemsstaternas skyldighet enligt EU:s civilskyddsmekanism 
att regelbundet utföra riskbedömningar och analyser av katastrofscenarier som omfattar 
gränsöverskridande samarbete, samt att rapportera om viktiga risker som har en 
gränsöverskridande effekt. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna 
att öka samarbetet och informationsutbytet om katastrofriskhantering, även i syfte att 
förbättrade varningssystem i gränsregioner. Parlamentet välkomnar i detta avseende 
Interregprojekten i Rhen-Meuse-området för allmän säkerhet, datainsamling, 
gränsöverskridande flodförvaltning och administrativt samarbete på området för fysisk 
planering för att minska översvämningsrisken.

47. Europaparlamentet anser att ömsesidigt förtroende, politisk vilja och ett flexibelt 
tillvägagångssätt bland aktörer på olika nivåer, däribland civilsamhället, är viktigt för att 
övervinna hinder och främja hållbar tillväxt och utveckling i gränsregionerna. 
Parlamentet efterfrågar därför bättre samordning och dialog och ytterligare utbyte av 
bästa praxis mellan myndigheter, och uppmanar med eftertryck kommissionen och 
medlemsstaterna att stärka ett sådant samarbete. Parlamentet uppmanar vidare 
medlemsstaterna att säkerställa tillräcklig funktionell och finansiell autonomi för de 
respektive lokala och regionala myndigheterna. Parlamentet betonar också att alla 
gränsregioner måste spela en beslutsam roll i kampen mot klimatförändringarna, genom 
åtgärder som samordnas med omgivande regioner.

48. Europaparlamentet konstaterar att gränsregionerna drar alltför lite nytta av utbyggnaden 
av en cirkulär ekonomi, förnybar energi och energieffektivitetsåtgärder. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att bygga vidare på de regleringsmässiga framsteg som redan 
gjorts och finansiera fler gränsöverskridande projekt för produktion, gemensam 
användning och lagring av energi från förnybara energikällor. Parlamentet anser att de 
möjligheter till samarbete som existerar inom EU:s tillämpliga rättsliga ram måste 
tillvaratas maximalt och uppmanar medlemsstaterna att förbättra samordningen i de 
gränsöverskridande regionerna för att genomföra EU:s strategi för integrering av 
energisystemet. Parlamentet framhåller potentialen i mindre tätbefolkade gränsområden 
för utveckling av hållbara och gröna ekonomier och på så sätt tillföra mervärde för den 
lokala utvecklingen genom att skapa nya, gröna arbetstillfällen.

49. Europaparlamentet betonar att samarbete mellan angränsande medlemsstater kommer 
att vara ett centralt inslag i uppnåendet av målen för den europeiska gröna given, och 
uppmanar medlemsstaterna att på bästa sätt utnyttja de möjligheter till samarbete som 
ges inom EU:s tillämpliga rättsliga ram.

°

° °
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50. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och 
medlemsstaternas nationella och regionala parlament.
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MOTIVERING

Gränsregioner står för mer än 40 % av EU:s territorium, och mer än 150 miljoner människor 
bor i dessa regioner. De står dock fortfarande alltför ofta och ihållande inför administrativa, 
rättsliga och språkliga hinder som hämmar deras ekonomiska tillväxt och sociala och 
territoriella sammanhållning. Till följd av detta är dessa regioner ekonomiskt mindre 
framgångsrika än regioner som ligger längre in i en medlemsstat och därmed längre bort från 
medlemsstatens nationella gränser.

År 2017 och 2018 undersökte kommissionen och Europaparlamentet, på var sitt håll, 
situationen, men ingen hade då kunnat förutse att hela världen, och därmed också Europa och 
dess gränsregioner, skulle komma att stå inför en pandemi som nu pågått i mer än två år. 
Brexit ändrade också på spelreglerna. Mot denna bakgrund är en sak helt klar: Medborgarna i 
gränsregionerna behöver en översyn av bestämmelserna, vilken beaktar förlamningen av 
vårdinrättningar, hindren för fri rörlighet och de oundvikliga konsekvenserna av ensidiga 
beslut att stänga gränser.

För att klargöra situationen antog kommissionen den 14 juli 2021 ett meddelande med titeln 
”EU:s gränsregioner: Levande laboratorier för europeisk integration”. Detta meddelande gör 
det möjligt att, särskilt genom ett offentligt samråd med gränsmedborgarna, spegla situationen 
i gränsregionerna mot den nya europeiska verkligheten och undersöka hur programmen inom 
den fleråriga budgetramen 2021–2027 skulle kunna användas för att stimulera 
återhämtningen.

Föredraganden gratulerar kommissionen till dess meddelande och analyser och inkluderar i 
sitt betänkande flera punkter som behöver ses över. I synnerhet betonas de brådskande frågor 
som kräver snabbare svar från EU och medlemsstaterna, särskilt när det gäller bristen på 
gränsöverskridande offentliga tjänster, vilket utgör ett stort hinder för utvecklingen av dessa 
regioner. Dessa hinder kvarstår, särskilt på grund av skillnader i rättssystemen i angränsande 
medlemsstater.

Föredraganden betonar också att det är brådskande att se över mekanismen för lösning av 
rättsliga och administrativa problem, vilket skulle underlätta nya gränsöverskridande initiativ 
och göra dem mer flexibla genom att man undanröjer en del av hindren för 
gränsöverskridande utveckling. Europaparlamentet har redan uttryckt sin fasta ståndpunkt i 
denna fråga.

Slutligen påminner föredraganden om att de nationella strategierna för att hantera hälsokrisen 
delvis visade sig vara kontraproduktiva på grund av att gränserna plötsligt kunde stängas från 
en dag till en annan. Han påpekar också att det saknas en bedömning av och överblick över 
den rådande situationen för små och medelstora gränsföretag, som står för mer än två 
tredjedelar av den totala sysselsättningen i EU och en tredjedel av EU:s BNP. För att komma 
till rätta med detta behövs en mer målinriktad offentlig politik som bygger på varje regions 
särdrag.

Sammanfattningsvis krävs det i betänkandet att EU:s politik bättre beaktar gränsregionernas 
särdrag, så att EU bättre kan möta de demografiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga 
utmaningar som dessa regioner står inför.
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