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EUROPEISK GRUPPERING FÖR
TERRITORIELLT SAMARBETE (EGTS)

Systemet med europeiska grupperingar för territoriellt samarbete inrättades för att underlätta
gränsöverskridande, transnationellt och regionalt samarbete mellan medlemsstaterna och
deras regionala och lokala myndigheter. Dessa grupperingar gör det möjligt för parterna
att genomföra gemensamma projekt eller utbyta erfarenheter samt bättre samordna
samhällsplaneringen.

RÄTTSLIG GRUND

Förordning (EG) nr 1082/2006, som bygger på artikel 175 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt (EUF-fördraget).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1302/2013 av den 17 december 2013 om
ändring av förordning (EG) nr 1082/2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete
(EGTS) för att förtydliga, förenkla och förbättra bildandet av sådana grupperingar och deras
funktion.

BAKGRUND

Målet med europeiska grupperingar för territoriellt samarbete är att underlätta och främja
gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete mellan medlemsstaterna eller
mellan deras regionala och lokala myndigheter. En gruppering kan få i uppgift att genomföra
program som samfinansieras av EU, men också att bedriva andra former av gränsöverskridande
samarbete, med eller utan ekonomiskt stöd från unionen. Deras verksamhet omfattar bland annat
att
— bedriva gränsöverskridande transporter eller sjukhus,

— genomföra eller förvalta gränsöverskridande utvecklingsprojekt,

— utbyta erfarenheter och bästa praxis,

— förvalta gemensamma gränsöverskridande program som kan finansiera projekt som är av
gemensamt intresse för parterna i grupperingen.

För närvarande finns det en gruppering (European Urban Knowledge Network) som består av
medlemmar som inte har någon gemensam geografisk gräns. Den utgör en plattform för utbyte
av idéer och erfarenheter inom området stadsutveckling.
Bildandet av en gruppering ger medlemmarna en rad fördelar:
— Medlemmarna kan bilda en separat juridisk person och på grundval av ett enda regelverk

genomföra gemensamma initiativ i två eller fler medlemsstater.
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— Aktörer i de olika medlemsstaterna kan samarbeta inom ramen för gemensamma initiativ
utan att behöva underteckna ett internationellt avtal som ska ratificeras av de nationella
parlamenten.

— Medlemsstaterna kan direkt svara gemensamt på inbjudan att lämna förslag inom ramarna
för EU:s territoriella program samt fungera som en gemensam förvaltningsmyndighet för
programmen.

STRUKTUR

Grupperingen kan bildas av parter från minst två medlemsstater tillhörande en eller flera av
följande kategorier:
— Medlemsstater

— regionala myndigheter,

— lokala myndigheter,

— offentligrättsliga organ,

— sammanslutningar av organ som tillhör en eller flera av dessa kategorier.

Grupperingarna agerar på uppdrag av sina medlemmar, som fastställer deras stadgar i särskilda
avtal där deras organisation och verksamhet beskrivs. Denna verksamhet begränsas till det
samarbetsområde som medlemmarna har valt. Dessutom begränsas grupperingarnas behörighet
av respektive medlems behörighet. Myndigheters behörighet att införa lagar och bestämmelser
kan dock inte överföras till en gruppering.
Den tillämpliga lagstiftningen för tolkningen och genomförandet av avtalet ska vara
lagstiftningen i den medlemsstat där grupperingen har sitt registrerade säte. Medlemmarna avgör
också om grupperingen ska få status som separat juridisk person eller om en av medlemmarna
ska fylla den funktionen.
Medlemmarna ska anta en preliminär årsbudget och inlämna en årsrapport om denna som ska
certifieras av oberoende experter. Medlemmarna är ekonomiskt ansvariga för eventuella skulder
som grupperingen har, i proportion till sina bidrag till budgeten.

RESULTAT

Hittills har 46 europeiska grupperingar för territoriellt samarbete upprättats i 18 EU-
medlemsstater och antalet fortsätter att öka. Under 2011 bilades sju nya grupperingar och under
2013 ytterligare elva. 19 nya grupperingar håller för närvarande på att bildas. Registret över
grupperingar sköts av Regionkommittén.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

I förordning nr 1082/2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) har
man tagit hänsyn till parlamentets krav när det gäller definitionen av territoriellt samarbete,
behovet av att fastställa medlemsstaternas finansiella ansvar samt det tillämpliga regelverket för
offentliggörande och/eller registrering av grupperingarnas stadgar. Dessutom har rådet beslutat
att stödja parlamentets förslag, nämligen att tillämpa lagstiftningen i den medlemsstat där
grupperingen har sitt registrerade säte.
I slutet av 2013 ändrades förordningen om europeiska grupperingar av parlamentet och rådet.
Syftet med denna ändring var att förtydliga befintliga regler och göra det lättare att bilda
och driva europeiska grupperingar. Den ändrade förordningen om europeiska grupperingar



Faktablad om EU - 2017 3

kommer att träda i kraft den 22 juni 2014. Den lagstiftning som berör sammanhållningspolitiken
och strukturfonderna förbereds enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet, där parlamentet är
jämställt med rådet.
Europaparlamentet kontrollerar noggrant hur effektivt de nya grupperingarna kan upprättas. I
sin resolution om styrelseformer och partnerskap på nationell och regional grundval samt på
projektbasis inom regionalpolitiken (P6_TA(2008)0492)[1], uppmanade parlamentet dessutom
de medlemsstater som ”ännu inte har anpassat sin nationella lagstiftning för att möjliggöra
genomförandet av europeiska grupperingar för territoriellt samarbete att snarast göra det”.
Jacques Lecarte
11/2017

[1]EUT C 15 E, 21.1.2010, s. 10.

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