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FORSLAG 

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. anerkender de udfordringer, som grænseregionerne står overfor, og understreger, at 

socioøkonomiske forskelle, herunder de kulturelle og sproglige forskelle, mellem de 

forskellige grænseregioner kan hindre integration, begrænse interaktion og reducere 

mulighederne for personer og virksomheder på begge sider af grænsen; 

2. understreger, at EU har bidraget positivt til grænseregionernes udvikling, og at de 

fremtidige finansieringsprogrammer bør fortsætte på den mest effektive og 

virkningsfulde måde, idet der fokuseres på områder med en særlig høj europæisk 

merværdi, og hvor det sikres, at løsningen af grænserelaterede problemer har en central 

plads i de grænseoverskridende samarbejdsprogrammer; 

3. fastlægger, at samhørighedspolitikken bør fortsætte med at støtte sårbare og 

marginaliserede mennesker, tackle den voksende ulighed og skabe solidaritet gennem 

investeringer i undervisning, uddannelse og kultur, idet der lægges særlig vægt på 

grænseoverskridende samarbejdsprogrammer, hvor der er fokus på de eksisterende 

kulturelle, territorielle og administrative hindringer og kommende udfordringer i disse 

regioner; 

4. understreger, at EU's grænser omfatter både land- og søgrænser, hvilket skal tages med i 

betragtning; opfordrer derfor Kommissionen til at se på de udfordringer, som 

søgrænseregionerne står over for, for at muliggøre en holistisk analyse af de hindringer, 

som alle grænseregioner står over for, såvel som af det potentielle samarbejde og 

væksten i alle disse regioner; 

5. fremhæver vigtigheden af grænseoverskridende samarbejdsprogrammer, herunder 

makroregionale og interregionale programmer, i forbindelse med finansieringen af 

uddannelsesmæssige, kulturelle, kreative, sportslige, kunstneriske og andre aktiviteter, 

hvis europæiske merværdi bringer borgere tættere sammen, skaber synergier på tværs af 

grænser, fremmer gensidig tillid og forståelse og hjælper med at tackle forskellige 

fordomme og stereotyper i grænseregioner; betoner i denne forbindelse de kulturelle og 

kreative industriers (KKI'ernes) potentiale i tråd med de intelligente 

specialiseringsstrategier og det store antal Interreg-projekter helliget kultur og kulturarv, 

som viser, at grænseregioner har et stærkt ønske om at investere i fælles traditionelle 

kulturelle aktiver såvel som i udviklingen af moderne, kreative projekter samt projekter 

inden for de kreative industrier og kulturarv; gentager sit synspunkt om, at EU's 

finansielle støtte til disse initiativer er af afgørende betydning og derfor bør styrkes 

yderligere i den næste FFR, navnlig gennem støtte fra ESI-fondene; opfordrer 

Kommissionen til at identificere og fremme synergier mellem de lokale prioriteringer 

og eksisterende EU-strategier og -målsætninger samt til at udvikle grænseregionernes 

fulde potentiale; 

6. påpeger kompleksiteten ved den nuværende ramme for de grænseoverskridende 

samarbejdsprogrammer samt de strukturelle vanskeligheder og den administrative 

byrde, som potentielle modtagere støder på ved udarbejdelsen af sådanne projekter; 
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bifalder i den forbindelse de forenklingstiltag, der er foreslået for perioden efter 2020, 

og betragter dem som et vigtigt skridt med hensyn til at forenkle og forbedre de 

grænseoverskridende samarbejdsprogrammers gennemførelse og tilgængelighed; 

7. minder om vigtigheden af kultur og kulturarv i forbindelse med byers og regioners 

velstand og opfordrer derfor medlemsstaterne til at træffe alle nødvendige 

foranstaltninger for på effektiv vis at beskytte og fremme deres materielle og 

immaterielle kulturarv og til i den forbindelse at anvende alle de værktøjer, som er til 

rådighed inden for samhørighedspolitikken; 

8. opfordrer til, at der iværksættes en ny informationsstrategi for grænseoverskridende og 

regionalt samarbejde for at komme tættere på indbyggerne i grænseregionerne, øge 

deres bevidsthed om de muligheder, som EU's grænseoverskridende programmer giver, 

og dermed bidrage til en holdningsændring i retning af en større åbenhed for så vidt 

angår regionale og grænseoverskridende spørgsmål; 

9. understreger sportens vigtighed for den økonomiske og sociale udvikling i 

grænseregionerne, sådan som det fremgår af de talrige territoriale samarbejdsprojekter, 

hvor sport er blevet anvendt som et redskab til social og kulturel integration; 

10. opfordrer unge til at handle, deltage og være involveret i alle aspekter af den regionale 

og grænseoverskridende samfundsudvikling; støtter grænseoverskridende idéer og 

aktiviteter på ungdomsområdet, såsom oprettelse af platforme til udveksling af idéer og 

god praksis, bevidstgørelse og udveksling af information om grænseoverskridende 

samarbejde samt udbredelse af information via sociale medier og andre medier med 

henblik på at forbedre de unges deltagelse og muligheder i grænseoverskridende 

projekter; 

11. understreger den manglende information om EU-finansierede muligheder i 

grænseoverskridende samarbejdsprogrammer i EU's grænseregioner; opfordrer 

medlemsstaterne til at forbedre udbredelsen af information om grænseoverskridende 

spørgsmål, f.eks. ved at oprette kvikskranker; 

12. understreger nødvendigheden af en større finansiel forpligtelse til fremme af 

grænseoverskridende sportsaktiviteter og navnlig til opførelsen af mindre infrastruktur 

til græsrodssport; 

13. opfordrer Kommissionen til at betragte kultur og uddannelse som en horisontal prioritet 

for den næste generation af programmer inden for rammerne af 

samhørighedspolitikken; 

14. støtter kraftigt grænseoverskridende projekters og programmers rolle i at forbedre unges 

uddannelse, beskæftigelsesegnethed, inklusion og inddragelse i samfundet ved at tackle 

de sociale problemer, som unge står over for i grænseregionerne, såsom arbejdsløshed 

og radikalisering; Opfordrer til et mere systematisk samarbejde på tværs af 

grænseregionerne med henblik på at styrke de unges muligheder for beskæftigelse, 

almen uddannelse, erhvervsuddannelse, kultur, sport og andre sociale politikområder; 

15. understreger, at sprogbarrierer stadig udgør en vigtig hindring for grænseoverskridende 

samarbejde, især i grænseområder, der ikke har en mangeårig tradition for samarbejde; 

bemærker, at sproget er en vigtig faktor, der styrker tilliden og hjælper med at mindske 
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de sociokulturelle vanskeligheder; mener, at en mere målrettet brug af ESI-fonde 

sammen med samt øget finansiering af sprogteknologier kan forbedre kommunikationen 

og således understøtte den systematiske fremme af flersprogethed og Europas sproglige 

mangfoldighed inden for almen uddannelse og erhvervsuddannelse i grænseregioner, fra 

førskoleundervisning og fremefter, herunder via afholdelsen af sportsbegivenheder og 

kulturelle begivenheder; 

16. mener, at det grænseoverskridende samarbejde mellem undervisnings- og 

uddannelsesinstitutionerne bør styrkes ved at fremme grænseoverskridende skolebesøg 

og fritidsaktiviteter for børn fra en meget ung alder med henblik på at give børnene en 

unik mulighed, der går ud over klasseværelsets fire vægge, for at få direkte kontakt og 

førstehåndserfaringer med deres naboers kulturelle, sproglige og historiske 

mangfoldighed; 

17. bemærker, at nogle grænseområder har et fælles sprog, som ikke er et officielt EU-

sprog; mener, at et øget finansieringsniveau for undervisning i og fremme af mindre 

anvendte grænseoverskridende sprog vil styrke samarbejdet, øge mobiliteten på tværs af 

grænserne og berige den kulturelle mangfoldighed og kulturarven i disse områder; 

18. gentager, at det er vigtigt at samle nøgleaktører fra forskningsmiljøet, virksomhederne, 

højere uddannelse, offentlige myndigheder og civilsamfundet; opfordrer 

medlemsstaterne til at lette grænseoverskridende partnerskaber blandt almene 

uddannelsesinstitutioner og erhvervsuddannelsesinstitutioner og mellem dem og 

virksomhederne i grænseregioner med henblik på at fremme mobiliteten for studerende, 

lærere, undervisere og administrativt personale såvel som ph.d.-studerende og forskere, 

herunder erhvervsrettede uddannelser (VET); understreger, at brugen af flersprogethed 

inden for sådanne grænseoverskridende partnerskaber kan bidrage til at forberede 

nyuddannede på at komme ind på arbejdsmarkedet på begge sider af grænsen; er af den 

opfattelse, at der også bør lægges vægt på regionale mindretalssprog, som altid er i fare, 

hvis der ikke indføres stærke sprogpolitikker; mener, at EU-finansieringen bør fortsætte 

med henblik på bevarelse af og støtte til regionale mindretalssprog; 

19. opfordrer Kommissionen til at fremme grænseoverskridende initiativer og forskellige 

typer udvekslinger og interkulturelle aktiviteter og uddannelsesaktiviteter, som tager 

sigte på at gøre borgerne mere bevidste om de lovgivningsmæssige og administrative 

krav i grænseregionerne samt på at forbedre samarbejdet mellem de lokale forvaltninger 

og kultur- og uddannelsesinstitutionerne; 

20. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at lette og fremme den gensidige 

anerkendelse og bedre forståelse af certifikater, eksamensbeviser og erhvervsmæssige 

og faglige kvalifikationer mellem naboregioner; opfordrer derfor til, at specifikke 

færdigheder medtages i pensum med det formål at øge beskæftigelsesmulighederne på 

tværs af grænserne, herunder validering og anerkendelse af kvalifikationer; 

21. opfordrer til, at man samordner de fælles offentlige tjenester og aktiviteter i 

grænseregioner, der støder op til hinanden, med henblik på at udvikle en række 

målrettede interventioner til støtte for lavtuddannede og lavtkvalificerede voksne i 

grænseregionerne og på at hjælpe dem med at forbedre deres læsefærdigheder, 

talfærdigheder og digitale færdigheder ved at give dem et bredere sæt kompetencer og 

højere kvalifikationer; 
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22. opfordrer til grænseoverskridende samarbejde og programmer for tosporet 

erhvervsuddannelse blandt forskellige grænseregioner; er af den opfattelse, at et bedre 

grænseoverskridende samarbejde og investeringer i færdigheder i grænseregionerne vil 

bidrage til at lukke den eksisterende kvalifikationskløft, mindske fattigdom, 

arbejdsløshed og social udstødelse og tackle manglen på færdigheder og hjerneflugten i 

disse perifere områder; 

23. mener, at multikulturalisme er særligt relevant for grænseregioner; opfordrer kraftigt til 

et grænseoverskridende kulturelt samarbejde inden for og mellem grænseregionerne ved 

at styrke samarbejdet mellem kreative personer og kulturelle aktører såsom kunstnere 

og repræsentanter for kulturelle organisationer, administrationer og netværk i specifikke 

grænseoverskridende og tværeuropæiske projekter; 

24. gentager, at kunstneres og kulturformidleres mobilitet er blevet uvurderlig, når det 

gælder om at fremme Europas kulturelle og sociale fremskridt og udviklingen af en 

regional, national og europæisk kulturarv; er af den opfattelse, at et stærkt 

grænseoverskridende samarbejde på området for kulturelle og kreative industrier 

(KKI'er), med særligt fokus på mikrovirksomheder og små og mellemstore 

virksomheder (også via klyngedannelse af virksomheder), NGO'er og mindre 

sammenslutninger, kan bidrage til at skabe socioøkonomisk værdi, bæredygtig 

beskæftigelse og vækst, navnlig for de unge, samt fremme den kulturelle og sproglige 

mangfoldighed og innovation; mener også, at dette samarbejde vil bidrage til at bygge 

bro mellem borgerne, øge den gensidige forståelse, løfte fælles udfordringer, styrke 

kulturelt diplomati og skabe en europæisk identitet gennem fælles initiativer om 

projekter, der vedrører den materielle og immaterielle kulturarv, og om 

kulturarvsrelaterede projekter f.eks. via fælles børnepasningsfaciliteter, tilgængelig 

flersproget undervisning eller partnerskaber mellem uddannelsesinstitutioner; 

understreger KKI'ernes vigtighed, når det gælder om at fremme og bevare den kulturelle 

mangfoldighed, styrke den sociale samhørighed, spille en hovedrolle i Europas 

genindustrialisering og udløse en innovationsafsmitning på mange andre sektorer; 

25. mener, at udviklingen af et grænseoverskridende kulturelt samarbejde giver et vigtigt 

bidrag til den bæredygtige udvikling af grænseoverskridende territorier, som har 

indflydelse på økonomien, den sociale samhørighed og miljøet; opfordrer 

Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at udarbejde en fælles strategisk 

tilgang til udviklingen af og støtten til de kulturelle og kreative industrier, så der bygges 

bro mellem KKI'erne og samfundet og økonomien med henblik på at fremme 

intelligent, bæredygtig vækst i EU's grænseregioner; 

26. fremhæver de uforholdsmæssigt mange hindringer, der er for kulturelle og kreative 

industriers adgang til finansiering som følge af deres karakter og størrelse (KKI'er er 

fortrinsvis mikrovirksomheder og SMV'er), samt de problemer, der opstår som følge af 

de ofte ringere økonomiske resultater i nogle grænseregioner; gentager sit synspunkt 

om, at det er af yderste vigtighed at udvikle kulturelle og kreative færdigheder og 

iværksætterfærdigheder for at overvinde disse strukturelle mangler; 

27. understreger, at regionerne har en dokumenteret evne til at udvikle grænseoverskridende 

samarbejde inden for KKI-sektoren, og bemærker de positive virkninger af intelligent 

specialisering; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fastholde og styrke 
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eksisterende politikker på dette område og til at sikre en effektiv anvendelse af den 

finansiering, der er tilgængelig gennem EU-programmerne og de europæiske struktur- 

og investeringsfonde (ESIF'erne); 

28. mener, at samhørighedspolitikken kan bidrage positivt til udviklingen af nye idéer og 

samarbejdsmuligheder mellem museer, orkestre og grænseoverskridende radio- og tv-

projekter i grænseregioner ved at tackle de juridiske og finansielle vanskeligheder, som 

kunstnere har med deres fælles grænseoverskridende projekter; 

29. støtter kraftigt grænseoverskridende kulturelle projekter og samarbejde mellem de 

europæiske kulturhovedstæder og grænseregioner i hele Europa med henblik på at 

oprette en kæde af kulturelle "sammensvejsninger" og skabe en ny dimension af 

europæiske kulturnetværk, hvor der udvikles nye former for kulturel mangfoldighed, 

som integreres i gennemførelsen af konkrete europæiske projekter; 

30. beklager, at kultur- og fritidsaktiviteter ofte ikke tiltrækker personer fra forskellige 

grænseregioner i nabolande, selv om personer, der bor i disse områder, har de samme 

interesser og er meget tæt på hinanden; støtter de regionale EU-portaler, der er oprettet i 

flere grænseregioner for at give folk adgang til information om kultur- og 

fritidsaktiviteter, og opfordrer til, at lignende portaler fremmes i alle grænseregioner; 

31. er af den faste overbevisning, at grænseregioner, takket være tilstedeværelsen af 

veletablerede kontakter mellem kulturinstitutioner, KKI'er og interessenter på tværs af 

grænserne, kan skabe gunstige vilkår for kunstnerisk og kulturel mobilitet og derfor kan 

være afgørende for tematisk turisme og bidrage til at fremme Europa som et 

konkurrence- og bæredygtigt rejsemål, øge Europas tiltrækningskraft på internationalt 

plan og derudover aktivt puste nyt liv i den europæiske integrationsproces ved at 

fremme kontakterne mellem Europas borgere og skabe et fælles tilhørsforhold; 

opfordrer Kommissionen til at medtage en kulturel dimension i de grænseoverskridende 

udviklingsinitiativer for både historiske kulturarvsaktiver og den moderne kreativitet; 

opfordrer derfor medlemsstaterne til at øge deres indsats og investeringer med henblik 

på at udvikle en politik for bæredygtig langsigtet kulturturisme; 

32. minder om, at uddannelses- og kulturudvekslinger på tværs af grænserne fremmer 

interkulturel dialog, gensidig forståelse, konfliktløsning og fredsskabelse, navnlig i 

grænseregioner, hvor der tidligere har været konflikter; understreger i den forbindelse 

den risiko, som brexit udgør for mellemfolkelige udvekslinger og mobilitet for 

studerende, elever, kunstnere og kulturelle aktører i grænseregionerne mellem 

Nordirland og Republikken Irland; 

33. opfordrer til forskellige foranstaltninger, der tager sigte på at bekæmpe alle former for 

forskelsbehandling i grænseregionerne og på at nedbryde barriererne for sårbare 

personer, når de skal finde beskæftigelse og integreres i samfundet; støtter i den 

forbindelse fremme og udvikling af sociale virksomheder i grænseregionerne som en 

kilde til jobskabelse, navnlig for sårbare grupper såsom unge arbejdsløse og personer 

med handicap; 

34. er af den faste overbevisning, at medier og kommunikation har potentiale til at styrke 

EU's grænseregioner gennem den kreative sektor, og at de digitale platforme er i stand 

til at fremme inklusion og beskytte den kulturelle mangfoldighed i disse 
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grænseregioner; mener endvidere, at biografer og fjernsyn samt kreative 

dokumentarserier og andre former for digitalt indhold er platforme, som kan anvendes 

til at støtte kulturarven og de unikke særpræg i EU's grænseregioner; 

35. opfordrer kraftigt medlemsstaterne og de regionale myndigheder til at forbedre 

udbredelsen af information om grænseoverskridende kultur- og uddannelsesaktiviteter 

og spørgsmål samt til at styrke udvekslingen af bedste praksis på disse områder ved at 

oprette en særlig portal og et særligt websted; 

36. understreger behovet for at tackle de specifikke udfordringer i forbindelse med 

kunstnerisk og kulturel mobilitet på områder som f.eks. social sikring, beskatning (så 

man undgår dobbeltbeskatning af kunstnere og kulturformidlere) og information om 

mobilitetsmulighederne (mobilitetsstipendier, bopælsprogrammer osv.); 

37. understreger, at sportsturisme udgør en stadig større sektor i den europæiske økonomi; 

opfordrer derfor til, at der afsættes finansielle ressourcer til opførelsen af 

sportsinfrastrukturer med henblik på at fremme turismen gennem sport; 

38. bemærker, at grænseoverskridende samarbejde, der er én af EU's vigtigste politiske 

målsætninger, har bidraget til at afbøde de negative virkninger af indre grænser og kan 

føre til forbedrede grænseoverskridende resultater på uddannelses- og kulturområdet; 

39. støtter lærlingeforanstaltninger og multistakeholderplatforme i grænseregioner, der har 

til formål at forbedre lærlingeuddannelsernes kvalitet, antal og omdømme samt fremme 

grænsemobilitet blandt unge lærlinge; er af den opfattelse, at man ved at samle de 

relevante interessenter med henblik på at skabe grænseoverskridende muligheder for 

lærlingeuddannelser, praktikophold og praktikordninger vil styrke konkurrencen, 

uddannelserne, færdighederne og arbejdsmarkederne i disse regioner; opfordrer navnlig 

til, at der skabes praktikmuligheder i regionale og lokale institutioner, som er involveret 

i grænseoverskridende og internationalt samarbejde; 

40. bemærker de alvorlige migrationsudfordringer, som nogle grænseregioner står over for; 

opfordrer derfor til en effektiv anvendelse af den tilgængelige finansiering til EU's 

grænseoverskridende programmer samt til udveksling af god praksis mellem de lokale 

og regionale myndigheder i grænseområderne som led i integrationen af flygtninge 

under international beskyttelse; understreger behovet for, at de nationale regeringer 

støtter lokale og regionale myndigheder med at imødegå disse udfordringer; 

41. opfordrer medlemsstaterne og de regionale myndigheder til at samarbejde om at finde 

og fjerne alle juridiske eller administrative barrierer, der hindrer grænseoverskridende 

uddannelses- eller kulturaktiviteter, bl.a. ved at harmonisere de relevante 

lovgivningsrammer. 
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