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EUROPESE GROEPERING VOOR
TERRITORIALE SAMENWERKING (EGTS)

Europese groeperingen voor territoriale samenwerking (EGTS) zijn in het leven geroepen
om grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking tussen de lidstaten
en hun regionale en lokale overheden te vergemakkelijken. Dankzij de EGTS kunnen deze
partners gezamenlijke projecten uitvoeren, ervaringen uitwisselen en de ruimtelijke ordening
beter coördineren.

RECHTSGRONDSLAG

Verordening (EG) nr. 1082/2006, op basis van artikel 175 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie (VWEU)
Verordening (EU) nr. 1302/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1082/2006 betreffende een Europese groepering voor
territoriale samenwerking (EGTS), wat de verduidelijking, vereenvoudiging en verbetering van
de oprichting en werking van dergelijke groeperingen betreft

ACHTERGROND

De Europese groepering voor territoriale samenwerking heeft tot doel de grensoverschrijdende,
transnationale en interregionale samenwerking tussen de lidstaten of hun regionale en lokale
overheden te vergemakkelijken en te bevorderen. Een EGTS kan worden belast met de
uitvoering van programma's die door de Europese Unie worden medegefinancierd of andere,
al dan niet door de EU gesteunde grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten. Voorbeelden
van dergelijke activiteiten zijn:
— het beheer van grensoverschrijdende faciliteiten of ziekenhuizen;

— de uitvoering of het beheer van grensoverschrijdende ontwikkelingsprojecten;

— de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken;

— het beheer van gezamenlijke grensoverschrijdende programma's die projecten kunnen
financieren die van gemeenschappelijk belang zijn voor de EGTS-partners.

Momenteel wordt er een EGTS (het Europees kennisnetwerk voor het stedenbeleid) opgezet
door leden die geen gemeenschappelijke geografische grens hebben. Het gaat om een platform
om ideeën over en ervaringen met stadsontwikkeling uit te wisselen.
Het opzetten van een EGTS biedt de leden tal van voordelen:
— de leden kunnen één juridische entiteit opzetten en één reeks voorschriften hanteren om

gemeenschappelijke initiatieven in twee of meer lidstaten uit te voeren;
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— belanghebbenden in twee of meer lidstaten kunnen samen aan gezamenlijke initiatieven
werken zonder dat daarvoor een internationaal akkoord hoeft te worden gesloten dat door
de nationale parlementen moet worden geratificeerd;

— de lidstaten kunnen samen en rechtstreeks reageren op oproepen tot het indienen van
voorstellen in het kader van territoriale programma's van de Unie en kunnen samen als één
beheersautoriteit optreden.

STRUCTUUR

Een EGTS kan worden opgezet door partners in ten minste twee lidstaten die tot een of meer
van de volgende categorieën behoren:
— lidstaten;

— regionale overheden;

— lokale overheden;

— publiekrechtelijke instellingen;

— verenigingen van instellingen die tot een of meer van deze categorieën behoren.

De EGTS treden op namens hun leden, die in speciale overeenkomsten hun statuten vaststellen
waarin de organisatie en de activiteiten van de EGTS beschreven staan. Deze activiteiten blijven
beperkt tot het gebied waarop de leden willen samenwerken. Ook de bevoegdheden van de
EGTS blijven beperkt tot die van hun leden. Overheidsbevoegdheden zoals regelgevende en
beleidsbevoegdheden kunnen echter niet aan een EGTS worden overgedragen.
De interpretatie en de toepassing van de overeenkomst worden geregeld door het recht van
de lidstaat waar de EGTS officieel gevestigd is. De leden kunnen beslissen of hun EGTS een
afzonderlijke juridische entiteit moet zijn, dan wel of de taken ervan moeten worden gedelegeerd
aan een van de leden.
De leden stellen jaarlijks een begrotingsraming van de EGTS vast, waarover jaarlijks een door
onafhankelijke deskundigen gecertificeerd activiteitenverslag wordt opgesteld. In geval van
schulden zijn de leden financieel aansprakelijk naar evenredigheid van hun bijdrage.

RESULTATEN

Tot nog toe zijn er 46 Europese Groeperingen voor territoriale samenwerking opgezet in 18 EU-
lidstaten en neemt dit aantal voortdurend toe. In 2011 zijn er 7 en in 2013 11 nieuwe EGTS
opgezet. Momenteel worden er nog eens 19 EGTS opgezet. Het EGTS-register wordt beheerd
door het Comité van de Regio's.

ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

In Verordening (EG) nr. 1082/2006 betreffende de EGTS is rekening gehouden met de
verzoeken van het Europees Parlement betreffende een duidelijke definitie van territoriale
samenwerking, de noodzakelijke precisering van de financiële verantwoordelijkheid van de
lidstaten, en de bevoegdheid en de voorschriften betreffende de publicatie en/of registratie van
de statuten van een EGTS. Bovendien is de Raad ingegaan op de suggestie van het Parlement
om de EGTS onder het recht van de lidstaat van vestiging te laten vallen.
Eind 2013 hebben het Parlement en de Raad de EGTS-verordening gewijzigd. Doel van deze
wijziging was de bestaande regels te verduidelijken en het opzetten en het functioneren van de
EGTS makkelijker te maken. De herziene EGTS-verordening is van toepassing vanaf 22 juni



Eurofeiten - 2017 3

2014. Aangezien deze verordening het cohesiebeleid betreft, is zij opgesteld volgens de gewone
wetgevingsprocedure, waarbij het Parlement evenveel zeggenschap heeft als de Raad.
Het Europees Parlement houdt de doeltreffendheid van de nieuwe EGTS nauwlettend in
de gaten. In zijn resolutie van 21 oktober 2008 over governance en partnerschap op
nationaal en regionaal niveau en als basis voor projecten op het gebied van regionaal beleid
(P6_TA(2008)0492)[1] verzocht het Parlement de lidstaten die hun nationale wetgeving nog niet
hadden aangepast om de oprichting van Europese groeperingen voor territoriale samenwerking
mogelijk te maken, dat alsnog zo spoedig mogelijk te doen.
Jacques Lecarte
11/2017

[1]PB C 15 E van 21.1.2010, blz. 10.

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