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AEBR:n jäsenenä oleminen merkitsee:
m

osanottoa raja-alueiden ainoaan Euroopan laajuiseen verkostoon;

m

raja-alueyhteistyön yhteisten arvojen, tavoitteiden ja strategioiden tavoittelua ja näin ollen erittäin tärkeä tekijä Euroopan
yhtenäistämisprosessissa;

m

raja-alueiden erityisongelmien korostamista ja niiden selvittämistä kansallisella ja Euroopan tasolla;

m

auttaa raja-alueiden ongelmien ratkaisemisessa ja panna
täytäntöön Euroopan laajuisia ja kansallisia toimintoja;

m

saamaan mitä parhain hyöty Euroopan laajasta verkosta tarjoten
palveluja, jotka on erityisesti suunniteltu raja-alueita varten;

m

vaikuttaa aktiivisesti Euroopan politiikkaan, joka ottaa huomioon julkiset edut ja huolet, ja auttaa vaalimaan yhteistä
ymmärrystä ja suvaitsevuutta sekä murtamaan Euroopassa
asuvien ihmisten välisiä esteitä.
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Rajan ylittävän yhteistyön lisäarvo
Euroopan lisäarvo saa alkunsa siitä tosiseikasta, että aikaisemman kokemuksen valossa, ihmiset jotka asuvat yhdessä naapuriraja-alueilla haluavat olla yhteistyössä ja sen
vuoksi myötävaikuttavat ensiarvoisesti rauhan, vapauden, turvallisuuden ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistämiseen.
Poliittinen lisäarvo tuo mukanaan merkittävää apua:
- Euroopan laajenemiselle ja Euroopan integraatiolle;
- toinen toisensa tuntemaan oppimiselle, tulla toimeen keskenään, toinen toisensa
ymmärtämiselle ja luottamuksen rakentamiselle;
- läheisyyden ja kumppanuuden toteuttamiselle;
- lisääntyvään taloudelliseen ja sosiaaliseen yhtenäisyyteen ja yhteistyöhön;
- uusien jäsenien liittymisen valmisteluun;
- käyttäen EU:n rahoitusta raja-alueiden yhteistyön turvaamiseen monivuotisten
ohjelmien kautta ja varmistaen että tarpeelliseen kansalliseen ja alueelliseen yhteisrahoitukseen on sitouduttu pitkällä aikavälillä.
Institutionaalinen lisäarvo vaatii:
- kansalaisten, viranomaisten, poliittisten ja sosiaalisien ryhmien aktiivista osallistumista rajan molemmin puolin;
- luotettavaa tietoa naapuristaan (alueelliset viranomaiset, työmarkkinaosapuolet, jne.);
- pitkän aikavälin rajan ylittävää yhteistyötä konstruktioissa, jotka pystyvät toimimaan tehokkaasti:
c vertikaalisesti ja horisontaalisesti toimivana kumppanuutena, siitä huolimatta
että niillä on erilaiset rakenteet ja vastuualueet;
c laillisesti hyväksyttynä avun kohteena ja työkumppanina, vastaanottaen ja hoitaen varoja;
- rajan ylittävien ohjelmien ja projektien yhteissuunnittelu, toimeenpano ja rahoitus.
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AEBR – aktiivisten toimintojen keskus
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Kaikkialla Euroopassa saatu kokemus osoittaa että yhdessä kehitetyt ohjelmat ja projektit pystytään tehokkaimmin toimeenpanemaan ja toteuttamaan jos alueellisilla ja
paikallisilla kumppaneilla on siinä huomattava asema.
Sosiaali-taloudellinen lisäarvo on ilmeistä kullakin alueella, vaikkakin eri tavoilla:
- sisäsyntyisen potentiaalin mobilisoinnilla vahvistamalla alueellisia ja paikallisia tasoja rajan ylittävän yhteistyön kumppaneiksi ja alullepanijoiksi;
- taloudellisien ja sosiaalisien sektorien tekijöiden osallistumisella (esimerkiksi, kauppakamarien, yhdistysten, yhtiöiden, ammattiyhdistysten, kulttuuri- ja yhteiskuntalaitosten, ympäristönsuojelujärjestöjen ja matkailutoimistojen);
- työmarkkinoiden avaamisella ja ammatillisien pätevyyksien harmonisoinnilla;
- lisäkehittämisellä, esim. infrastruktuurin, kuljetuksen, matkailun, ympäristön, opetuksen, tutkimuksen ja pienien ja keskisuurten yhtiöiden välisen yhteistoiminnan
ja myös näille alueille luotavien lisätyöpaikkojen aloilla;
- pysyvillä parannuksilla tilaa koskevan kehittämisen ja aluepolitiikan (mukaanlukien ympäristön) suunnittelussa;
- rajan ylittävän kuljetuksen infrastruktuurin parantamisella.
Sosiaali-kulttuurinen lisäarvo heijastuu:
- pysyvään, toistuvaan tiedonlevittämiseen rajan ylittävien alueiden maantieteellisestä, rakenteellisesta, taloudellisesta, sosiaalikulttuurisesta ja historiallisesta tilanteesta (mukaanlukien median avulla);
- yleiskatsaus rajan ylittävästä alueesta annetaan kartoissa, julkaisuissa, opetusmateriaaleissa ja niin edelleen;
- sitoutuneitten asiantuntijoiden (moninkertaistajien) piirin kehittämiseen, sellaisten
kuin kirkkojen, koulujen, nuorten ja aikuisten koulutuslaitosten, luonnonsuojeluviranomaisten, kulttuuriyhdistysten, kirjastojen, museoiden ja niin edelleen;
- yhtäläiset mahdollisuudet ja laaja-alainen tieto naapurimaan kielestä tai murteista
rajan ylittävien alueiden kehityksen osavoimana ja yhteydenpidon edellytyksenä.
Tällä tavoin, kulttuurinen rajan ylittävä yhteistoiminta muodostuu alueellisen kehityksen olennaiseksi osaksi. Ainoastaan, jos sosiaali-kulttuurista yhteistoimintaa tapahtuu, niin saadaan aikaan toteuttamiskelpoiset rajan ylittävät olosuhteet liiketoiminnalle, kaupalle ja palveluille.

AEBR – ainoa Euroopan laajuinen raja-alueita edustava
liitto
AEBR – raja-alueiden poliittinen ääni eurooppalaisella
tasolla
AEBR – eurooppalainen käyttötaso, vetovoima ja tukikeskus kaikille rajayhteistyöalueille

AEBR – tukikeskus laadittaessa raja-alueiden rakenteita
ja ohjelmia sekä etsittäessä ratkaisuja käytännön ongelmiin
AEBR – kokoontumispiste ja tietolähde rajayhteistyötä
koskeviin keskeisiin kysymyksiin
AEBR – käyttötaso raja-alueiden hankkeiden parhaiden
käytäntöjen vaihtoon

AEBR – verkostot
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AEBR – raja-alueiden yhteisten vakaumuksien, strategioiden ja toimenpiteiden polttopiste
AEBR – raja-alueiden verkostojen, kumppanuuksien/
twinning-toiminnan alkuunpanija ja aktivoija
AEBR – instrumentti erityisten raja-alueita koskevien
aiheiden hoitamiseen miniverkostoissa

10 AEBR – erittäin tärkeä
m lujittamaan ja edelleen kehittämään rajayhteistyötä
m sekä Euroopan integraation avaintekijänä että alueellisen monimuotoisuuden takaajana
Jos AEBR ei olisi olemassa, meidän täytyisi luoda se!

