3 x 3 = 10 FORDELE ved AEBR
At være medlem af AEBR betyder:
m

at deltage i det eneste netværk af grænseregioner og regioner på
tværs af grænser, der omfatter hele Europa,

m

at sigte mod fælles værdier, mål og strategier for samarbejde på
tværs af grænserne, og derved spille en vigtig rolle i den
europæiske enhedsproces,

m

at fremhæve og afklare særlige problemer og specifikke muligheder for grænse- og transnationale regioner både på nationalt
og europæisk plan,

m

at hjælpe med at løse problemer på tværs af grænserne og at
implementere fællesaktioner for hele Europa og enkelte lande,

m

at få mest muligt ud af de fordele som et netværk for hele Europa tilbyder af tjenesteydelser, der er specifikt rettede mod grænseregioner og regioner, der ligger på tværs af grænser,

m

at bidrage aktivt til en europæisk politik, der tager hensyn til
offentlighedens interesser og de ting, der optager befolkningen,
og som medvirker til at fostre gensidig forståelse og tolerance
samt til at nedbryde barriererne mellem Europas folkeslag.

Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG)
Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE)
Association des régions frontalières européennes (ARFE)
Association of European Border Regions (AEBR)
Comunità di lavoro delle regioni europee di confine (AGEG)
Europæiske grænseregioners Arbejdsfællesskab (AGEG)
Werkgemeenschap van Europese grensgebieden (WVEG)
Associação das Regiões Fronteiriças Europeias (ARFE)
Óýíäåóìïò Åõñùðáúêþí Óõíïñéáêþí Ðåñéöåñåéþí (ÓÅÓÐ)
Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (SERG)

Hovedkontor:
AEBR c/o EUREGIO, Enscheder Straße 362, D-48599 Gronau,
Tel. +49 / 25 62 - 7 02 19, Fax +49 / 25 62 - 7 02 59
E-mail: info@aebr.net, Internet: www.aebr.net
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Merværdi ved det
grænseoverskridende
samarbejde

Merværdi ved det grænseoverskridende samarbejde
Den europæiske merværdi opstår derved, at mennesker i nabogrænseområder på
grund af historiske erfaringer vil samarbejde og dermed yder et værdifuldt bidrag til
fremme af fred, frihed, sikkerhed og sikring menneskerettigheder.
Den politiske merværdi består i et væsentligt bidrag:
- til den europæiske opbygning og til Europas integration,
- til at kende, forstå og opbygge tillid til hinanden,
- til at gennemføre subsidiaritet og partnerskab,
- til stærkere økonomisk og social samhørighed og samarbejde,
- til at forberede ny medlemslandes indtræden
- ved hjælp af EU-midler at sikre det grænseoverskridende samarbejde i flerårige programmer og langfristet at binde national og regional medfinansiering.
Den institutionelle merværdi består i:
- den aktive medvirken af borgere, myndigheder, de politiske og samfundsmæssige
grupperinger på begge sider af grænsen
- sikker viden om naboen (myndigheder, arbejdsmarkedsparter osv.)
- varigt grænseoverskridende samarbejde i arbejdsdygtige strukturer:
c som vertikalt og horisontalt fungerende partnerskab – grundlaget for ethvert
grænseoverskridende samarbejde – trods forskellige strukturer og kompetencer
c som retligt accepteret ydelsesadressat og handlekraftig aftalepartner, der kan
modtage og forvalte økonomiske midler
- fælles udarbejdelse, gennemførelse og finansiering af grænseoverskridende programmer og projekter.
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AEBR – et center for aktiv tjeneste
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Erfaringerne i Europa viser, at programmer og projekter udviklet i fællesskab bliver
mest effektivt gennemført og realiseret, når regionale og lokale parter indtager en
væsentlig rolle ved gennemførelsen.
Den socio-økonomiske merværdi manifesterer sig – selvom det kan være på forskellige måder – i de pågældende grænseregioner gennem
- mobilisering af regionens eget potentiale ved styrkelse af det lokale og regionale
niveau som partner og drivkraft for grænseoverskridende samarbejde,
- medvirken af aktører fra det økonomiske og arbejdsmarkedsmæssige område (f.eks.
erhvervsråd, organisationer, virksomheder, fagforeninger, kulturelle og sociale institutioner, miljøorganisationer, turistforeninger),
- åbning af arbejdsmarkedet og tilnærmelse af erhvervskvalifikationer,
- additionel udvikling (f.eks. i områderne infrastruktur, transport, turisme, miljø,
uddannelse, forskning, samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder) og
ved skabelse f yderligere arbejdspladser på disse områder
- varig forbedring af regionalplanlægning og regionalpolitik (incl. miljø)
- forbedring af den grænseoverskridende transportinfrastruktur.
Den socio-kulturelle merværdi viser sig ved:
- varig og gentagen udbredelse af kendskab til de geografiske, strukturelle, økonomiske, socio-kulturelle og historiske betingelser i den grænseoverskridende region
(også med mediernes hjælp),
- overblik over en grænseoverskridende region i kartografiske fremstillinger, offentliggørelser, undervisningsmateriale osv.,
- uddannelse af en kreds af engagerede fagfolk i kirker, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser, pleje af fortidsminder, kulturforeninger, biblioteker, museer osv.,
- ligeberettigelse og vidtgående kendskab til nabolandets sprog og dialekter som led
i den regionale grænseoverskridende udvikling og forudsætning for kommunikation.
Det kulturelle grænseoverskridende samarbejde bliver således grundlag for den
regionale udvikling. Først gennem socio-kulturelt samarbejde opstår en bæredygtig
grænseoverskridende omverden for erhverv, handel og tjenesteydelser.

AEBR – den eneste organisation, der dække hele Europa, og som repræsenterer grænseregioner og
regioner på tværs af grænser
AEBR – et politisk talerør på europæisk plan for alle grænseregioner og regioner hen over grænserne
AEBR – en europæisk platform, drivkraft og assistancefunktion for alle aspekter vedrørende samarbejde hen over grænserne

AEBR – en assistancefunktion til etablering af strukturer og programmer hen over grænser og til at
finde løsninger på praktiske problemer
AEBR – mødested og informationskilde for alle generelle og aktuelle spørgsmål vedrørende samarbejde hen over grænserne
AEBR – en platform til udveksling af den bedste praksis
for projekter, der arbejder hen over grænser

AEBR – netværk
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AEBR – fokuspunkt for fælles overbevisninger, strategier og tiltag for grænseregioner og regioner, der
ligger hen over grænser
AEBR – iværksætter og drivkraft bag grænse- og transnationale regioners netværker, partnerskaber
og venskabsbyer
AEBR – et instrument til at behandle særlige problemstillinger på tværs af grænserne i mini-netværk

10 AEBR – afgørende
m for styrkelse og videreudvikling af samarbejde hen
over grænser
m både som et væsentligt element i europæisk integration og som garant for regional forskelligartethed
Hvis AEBR ikke fandtes, måtte vi skabe en sådan
organisation!

