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EN EUROPÆISK GRUPPE FOR
TERRITORIALT SAMARBEJDE (EGTS)

De europæiske grupper for territorialt samarbejde (EGTS) blev oprettet for at fremme
grænseoverskridende og interregionalt samarbejde mellem medlemsstaterne eller deres
regionale og lokale myndigheder. EGTS sætter disse partnere i stand til at gennemføre fælles
projekter, udveksle erfaring og forbedre koordineringen på området for fysisk planlægning.

RETSGRUNDLAG

Forordning (EF) nr. 1082/2006 på grundlag af artikel 175 i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde (TEUF)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1302/2013 af 17. december 2013 om
ændring af forordning (EF) nr. 1082/2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt
samarbejde (EGTS), for så vidt angår klarhed, forenkling og forbedring af oprettelsen af sådanne
grupper og af deres funktion

KONTEKST

Formålet med en europæisk gruppe for territorialt samarbejde er at lette og fremme
grænseoverskridende, tværnationalt og interregionalt samarbejde mellem medlemsstaterne eller
deres regionale og lokale myndigheder. En EGTS kan få til opgave at gennemføre programmer,
der medfinansieres af Den Europæiske Union, eller at gennemføre andre grænseoverskridende
samarbejdsprojekter med eller uden finansiel støtte fra EU. Som eksempler på sådanne
aktiviteter kan nævnes:
— styring af grænseoverskridende faciliteter eller sygehuse

— gennemførelse eller forvaltning af grænseoverskridende udviklingsprojekter

— udveksling af erfaring og god praksis

— forvaltning af fælles grænseoverskridende programmer, der kan finansiere projekter af
fælles interesse for EGTS-partnere.

For øjeblikket eksisterer der en EGTS (det europæiske informationsnetværk for bypolitik), hvor
medlemmerne ikke har en fælles geografisk grænse. Det er en platform til udveksling af ideer
og erfaring på området for byudvikling.
Gennem oprettelsen af en EGTS tildeles medlemmerne heraf mange fordele:
— den giver medlemmerne ret til at oprette et enkelt organ med juridisk status og anvende et

fælles regelsæt med henblik på at gennemføre fælles initiativer i to eller flere medlemsstater

— den giver interessenterne i to eller flere medlemsstater ret til at samarbejde i forbindelse
med fælles initiativer, uden at det er nødvendigt at undertegne en international aftale, som
skal ratificeres af de nationale parlamenter
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— den giver medlemsstaterne ret til i fællesskab at reagere direkte på indkaldelser af forslag i
forbindelse med EU's territoriale programmer og at handle i denne forbindelse som fælles
forvaltningsmyndighed.

STRUKTUR

En EGTS kan oprettes af partnere, der er hjemmehørende i mindst to medlemsstater, og som
tilhører én eller flere af følgende kategorier:
— medlemsstater

— regionale myndigheder

— lokale myndigheder

— offentligretlige organer

— sammenslutninger bestående af organer, som tilhører én eller flere af disse kategorier.

De europæiske grupper for territorialt samarbejde handler på vegne af deres medlemmer, som
vedtager gruppernes vedtægter ved hjælp af særkonventioner, hvori er beskrevet EGTS'ens
organisation og aktiviteter. Anvendelsesområdet for disse aktiviteter er begrænset til det
samarbejdsområde, der vælges af medlemmerne. Endvidere er magtbeføjelserne for en EGTS
begrænset i henhold til dens medlemmers respektive magtbeføjelser. Offentlige magtbeføjelser,
som f.eks. politiske magt og lovgivningsmagt, kan ikke overdrages til en EGTS.
Den lovgivning, der finder anvendelse for fortolkning og håndhævelse af konventionen, er
lovgivningen i den medlemsstat, hvor det officielle hjemsted for EGTS'en er beliggende.
Medlemmerne kan beslutte, om EGTS'en skal være en særskilt juridisk person, eller om dens
opgaver skal overdrages til et af medlemmerne.
Medlemmerne vedtager et årligt foreløbigt budget for en EGTS, som ligger til grund for
udfærdigelsen af en årsberetning, der attesteres af uafhængige eksperter. Medlemmerne er
økonomisk ansvarlige i forhold til deres budgetmæssige bidrag i tilfælde af gæld.

RESULTATER

Hidtil er der blevet oprettet 46 europæiske grupper for territorialt samarbejde i 18 medlemsstater
af EU, og dette antal stiger fortsat. Der blev oprettet syv nye EGTS'er i 2012 og elleve i 2013.
19 yderligere EGTS'er er i øjeblikket i færd med at blive oprettet. EGTS-registret forvaltes af
Regionsudvalget.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

I forordning (EF) nr. 1082/2006 om EGTS'er er der taget højde for Europa-Parlamentets
anmodninger om en tydelig definition på et territorialt samarbejde, nødvendigheden af at
præcisere medlemsstaternes økonomiske ansvar, den gældende lovgivning og bestemmelserne
om offentliggørelse og/eller registrering af vedtægterne for en EGTS. Derudover accepterede
Rådet at benytte Europa-Parlamentets forslag om, at en EGTS bør anvende lovgivningen i den
medlemsstat, hvor den har sit hjemsted.
I slutningen af 2013 blev forordningen om EGTS'er ændret af Parlamentet og Rådet. Formålet
med denne ændring var at præcisere de eksisterende bestemmelser og at forenkle oprettelsen af
og funktionsmåden for en EGTS. Den reviderede EGTS-forordning vil finde anvendelse fra den
22. juni 2014. Som lovgivning med tilknytning til samhørighedspolitikken blev den udarbejdet
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under den almindelige lovgivningsprocedure, hvor Parlamentet og Rådet således har samme
indflydelse.
Parlamentet holder nøje øje med effektiviteten ved oprettelsen af nye EGTS'er. Europa-
Parlamentet har desuden i sin beslutning af 21. oktober 2008 om forvaltning og partnerskab på
nationalt, regionalt og projektplan inden for regionalpolitik (P6_TA(2008)0492)[1] anmodet om,
at de medlemsstater, som endnu ikke har ændret deres nationale lovgivning med henblik på at
gennemføre EGTS'er, hurtigst muligt sørger herfor.
Jacques Lecarte
11/2017

[1]EUT C 15 E af 21. januar 2010, s. 10.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P6_TA(2008)0492
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