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I. Indledning

Formålet med samhørighedspolitikken er at skabe lige muligheder for alle borgere.  

Inden for rammerne af denne politik bidrager det europæiske territoriale samarbejde til "en 
stadig snævrere sammenslutning mellem de europæiske folk" ved at gøre det muligt at 
reducere hindringerne mellem territorierne og regionerne, så de sammen kan tage deres fælles 
udfordringer op. 

Det territoriale samarbejde skal sætte borgeren i centrum for de tiltag, der lægges vægt på i 
samarbejdet.

Dette arbejdsdokument har til formål at indhente ideer fra alle medlemmer af REGI-udvalget 
om fremtiden for mål 3 på grundlag af en gennemgang af den nuværende udformning af 
målet.

II. Merværdien ved det europæiske territoriale samarbejde

I dag består Den Europæiske Unions område af 27 medlemsstater og 271 regioner.

II. A) Baggrund

De institutionelle grænser mellem medlemsstaterne er ikke forsvundet. Men i årenes løb er de 
takket være EU blevet udvisket i en sådan grad, at de næsten er blevet usynlige, hvilket har 
fremmet forskellige former for samarbejde.

Den gradvise reduktion af "grænseeffekten" er først og fremmest de lokale og regionale 
myndigheders fortjeneste, da de efter anden verdenskrig besluttede sammen at indgå i 
forskellige former for uformelt grænseoverskridende samarbejde, der konkret opfyldte 
borgernes og de berørte territoriers behov.

Selv om grundlaget for det territoriale samarbejde dermed blev lagt, er der stadig mange 
udfordringer. Arten af disse udfordringer afhænger af, hvordan samarbejdsformerne har 
udviklet sig historisk, og i hvilken grad de er blevet modnet. Efter at grænserne er blevet 
"ophævet" i traktaterne, gælder det nu om at afvikle dem i borgernes daglige liv.

Det grænseoverskridende samarbejde er stadig i dag en vigtig faktor til endelig etablering af 
det indre marked. Grænserne vedbliver nemlig at være områder, hvor der ofte er 
utilstrækkelig konkurrencedygtighed. 

Denne mangel på konkurrencedygtighed viser, at der eksisterer en indbyrdes afhængighed 
mellem det territoriale samarbejde og andre EU-politikker end samhørighedspolitikken (på 
områderne transport, beskæftigelse, konkurrence, naboskabspolitik, sundhed, miljø osv.).

De forskellige former for uformelt samarbejde, euroregionerne, de på hinanden følgende 
traktater og EU's afledte lovgivning har hver for sig bidraget til at skabe en af de tre 
grundpiller i EU's samhørighedspolitik: målet "territorialt samarbejde". Disse forskellige 
etaper har alle banet vej for etablering af mere solide og mere varige bånd mellem 
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territorierne.
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II. B) Succeshistorier

Græske og bulgarske borgere, der ønsker adgang til forskellige serviceydelser, kan benytte de 
veje, der er anlagt som led i det grænseoverskridende samarbejde. De franske og spanske 
borgere i grænseregionen i Pyrenæerne ud til Middelhavet vil snart kunne få adgang til 
samme hospital, der er opført og vil blive drevet af Den Europæiske Gruppe for Territorialt 
Samarbejde.

Lokale myndigheder fra forskellige medlemsstater, der søger efter løsninger på 
logistikspørgsmål, har fundet løsningerne i et transnationalt initiativ koordineret af en 
italiensk region.

De lokale repræsentanter fra en lang række lande deler deres erfaringer og deres vellykkede 
initiativer inden for rammerne af interregionale samarbejds- og udvekslingsprogrammer. 

Nedenfor anføres forskellige simple eksempler på vellykkede resultater i EU af målet 
"territorialt samarbejde", der samtidig klart viser merværdien af dette mål for det europæiske 
projekt:

 1.030 infrastrukturprojekter og mere end 18.000 nyanlagte veje eller veje, der 
vedligeholdes

 115.200 beskæftigelsesmuligheder, 5.800 nye virksomheder og virksomheder, der 
direkte eller indirekte er oprettet eller reddet

 Næsten 12.000 oprettede samarbejdsnet og -strukturer og mere end 544.000 personer 
(herunder studerende), der har deltaget i kurser, uddannelsesforløb, seminarer, 
workshopper eller andre uddannelsesaktiviteter1.

III. Debatemner

III. A) Generel struktur

De seneste fem år har grundforordningen om strukturfondene samt ikrafttrædelsen af 
Lissabontrakten øget betydningen af det territoriale samarbejde betydeligt. 

Den finansielle ramme 2007-2013 har gjort målet "territorialt samarbejde" til en af de tre 
grundpiller i EU's samhørighedspolitik som efterfølger af fællesskabsinitiativet INTERREG.

Sidenhen er "territorial samhørighed" ved traktatens artikel 174 blevet en af 
samhørighedspolitikkens tre bestanddele sammen med økonomisk og social samhørighed. 
Dette mål indtager nu en plads, der klart indikerer, at det er en af EU's vigtigste 
politikområder. 

Det territoriale samarbejde har til formål at fjerne de fysiske, administrative og 
lovgivningsmæssige hindringer, der eksisterer mellem territorierne og regioner, så de sammen 

                                               
1 Fællesskabsinitiativ INTERREG III (2000-2006); efterfølgende evaluation (nr. 2008.CE.16.0.AT.016).
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kan tage deres fælles udfordringer op, uanset om udfordringerne er territoriale (serviceydelser, 
infrastrukturer, urbanisme og fysisk planlægning), globale (globalisering og klimaændringer) 
eller økonomiske og samfundsmæssige. 

Den flerårige finansielle ramme tildeler dette mål 7,5 mia. euro (svarende til 2,5 % af EU's 
strukturudgifter).

Hvilke strategiske ambitioner ønsker vi i fremtiden for målet "territorialt 
samarbejde"?

 De tre delområder: 

Det grænseoverskridende samarbejde finansierer gennemførelsen af fælles strategier for 
regioner, der er beliggende langs medlemsstaternes indre (og undertiden ydre) grænser (og 
hvis indbyrdes afstand ikke er over 150 kilometer). Dette område står for en stor del af 
midlerne i 2007-2013-budgettet for mål 3 (5,5 mia. euro svarende til 73 %). Forvaltningen af 
samarbejdet "territorialiseres" på NUTS3-niveau. Også juridisk og organisatorisk er området 
det mest omfattende af de tre. 

Det transnationale samarbejde på et bredere plan tilsigter at fremme samarbejdet mellem 
naboregioner, der tilhører samme geografiske område, om EU's strategiske prioriteter som 
f.eks. forskning og udvikling, informationssamfundet, miljø, videregående uddannelse, 
mobilitet og bæredygtig byudvikling samt styring af naturkatastrofer (1,5 mia. euro svarende 
til 20 % i den nuværende finansielle programmeringsperiode). 

Det interregionale samarbejde vedrører samarbejdet mellem alle regioner i de 27 
medlemsstater uanset deres geografiske beliggenhed og er alene helliget udveksling af 
informationer, erfaringer og god praksis (0,3 mia. euro svarende til 4 %). 
Derudover findes tre støtteprogrammer, der har en samlet bevillingsramme på 150 mio. euro: 
URBACT II (informationsudveksling til fremme af en bæredygtig byudvikling), INTERACT 
(indsamling, beskrivelse og spredning af tilfælde af god praksis i det territoriale samarbejde) 
og ESPON (undersøgelser og databaser om det territoriale samarbejde)

Bør den nuværende udformning af målet (tre delområder) opretholdes, og i 
bekræftende fald med hvilken struktur og hvilken fordeling af de finansielle 
midler? 

III. B) "Det territoriale samarbejdes" stilling i samhørighedspolitikken

Målet "territorialt samarbejde" kan ikke forstås korrekt uden at inddrage de to andre mål, der 
indtager pladserne foran i rækkefølgen.

Mål 1 "konvergens" har til formål at fremme væksten og beskæftigelsen i de mindst udviklede 
europæiske regioner og har et budget på 251 mia. euro (81,54 % af strukturudgifterne i 
perioden 2007-2013).

Mål 2 "regional konkurrenceevne og beskæftigelse" hjælper de øvrige EU-regioner med at 
forberede sig på de fremtidige udfordringer og har et budget på 49 mia. euro i perioden 2007-
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2013 (15,95 % af strukturudgifterne i denne periode).

Hvert af disse mål dækker forskellige regioner og tegner sig tilsammen for hele 97,5 % af 
finansieringsmidlerne. Derfor står målet "territorialt samarbejde" i skyggen heraf – ikke så 
meget på det juridiske plan, hvor alle mål er lige, men først og fremmest i finansiel 
henseende.

Til trods herfor henvender mål 3 sig til alle EU-regioner, og det faktum, at målet giver 
mulighed for at tilnærme borgerne, regionerne og de forskellige regioner til hinanden og lade
dem arbejde sammen (og at der allerede er opnået gode resultater på dette område), udgør en 
betydelig merværdi for hele Europa. 

Desuden kan man hævde, at målet "territorialt samarbejde" er lige så fremtidsorienteret som 
mål 2, for det bidrager til at skabe "en stadig snævrere sammenslutning mellem de europæiske 
folk", hvilket Europa har slået til lyd for lige siden Rom-traktaten i 1957. 

Den stilling, målet "territorialt samarbejde" indtager i samhørighedspolitikken og i de 
kommende finansielle overslag, har derfor stor betydning. 

Hvordan bør forbindelserne (herunder på det finansielle område) mellem målene 
"konvergens" og "regional konkurrenceevne og beskæftigelse" på den ene side og 
målet "territorialt samarbejde" på den anden side tage sig ud? 

III. C) EU 2020, makro-regioner og samarbejde ved de ydre grænser

Det er vigtigt at se nærmere på, hvilke forbindelser målet "territorialt samarbejde" kan have til 
andre EU-initiativer. 

Det europæiske territoriale samarbejde og EU 2020
Europa-Parlamentet har understreget1, at samhørighedspolitikken (og i videre forstand det heri 
indeholdte mål "territorialt samarbejde") ikke er underordnet EU 2020-strategien, men at den 
udgør et af de bærende elementer heri. Hvis samhørighedspolitikkens prioriteter derfor skal 
bringes på linje med målene for EU 2020-strategien, bør det ske på en sådan måde, at der 
sikres tilstrækkelig fleksibilitet, for:

- målet "territorialt samarbejde" især er mere komplekst og tjener også et andet formål: 
EU's integration,
- en række svagere og mindre rige regioner skal overvinde forskellige handicap 
(samfundsøkonomiske vanskeligheder, naturbetingede handicap og andre problemer), 
der kræver særlig hensyntagen.

Samtidig bør man ikke fristes til at oprette nye separate temafonde for at opfylde EU 2020-
målene.

Målet "territorialt samarbejde" og den makro-regionale tilgang
Begrebet makro-regioner, der er indført på initiativ af Rådet, skal ses som et redskab til 

                                               
1 Betænkning om samhørighedspolitikkens bidrag til opfyldelse af Lissabonmålsætningerne og EU2020-målene 
(2009/2235(INI)), Regionaludviklingsudvalget – ordfører: Ricardo Cortés Lastra.
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koordinering af fælles projekter, der vedrører et meget stort territorium. Formålet hermed er at 
udnytte fordelene ved en integreret strategi på tværs af flere sektorer, baseret på fælles 
strategiske aktioner, der finansieres med på grundlag af i forvejen eksisterende støttemidler. 

Målet "territorialt samarbejde" og samarbejdet ved de ydre grænser
Det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI) og instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand (IPA) åbner begge med mulighed for at støtte det grænseoverskridende 
samarbejde ved de ydre grænser. 

Hvordan skal det territoriale samarbejde – som en del af samhørighedspolitikken og 
inden for rammerne af strukturfondene – kunne bringes på linje med EU 2020-
målene under bevarelse af fleksibiliteten? Under hvilke vilkår kan den makro-
regionale tilgang og mål 3 koordineres? Er det ønskeligt, at mål 3 og 
instrumenterne til fremme af samarbejdet ved de ydre grænser samordnes og 
koordineres?

III. D) Den Europæiske Gruppe for Territorialt Samarbejde (EGTS)

Ved en forordning fra 2006 blev der oprettet et retligt instrument til fremme af det territoriale 
samarbejde: Den Europæiske Gruppe for Territorialt Samarbejde (EGTS). EGTS kan 
anvendes på tre områder af det territoriale samarbejde og udgør et enestående territorialt 
forvaltningsinstrument. Gruppen blev indført under forhandlingerne om lovpakken 
vedrørende den nuværende flerårige finansielle ramme (2007-2013).

Denne forordning gør det muligt for de nationale, regionale og lokale myndigheder at oprette 
fælles grupper med status som juridisk person til gennemførelse af samarbejdsprogrammer og 
-projekter. Dermed yder den et vigtigt bidrag til systemet med forvaltning på flere niveauer.

Erfaringerne med de EGTS-grupper, der allerede er oprettet, eller som er under oprettelse, 
viser, at dette instrument fungerer tilfredsstillende. Det opfylder de regionale og lokale 
myndigheders behov for et struktureret samarbejde, når det gælder finansielle forhold, juridisk 
status og forvaltning på flere niveauer – og det endog i højere grad end EU-lovgiveren kunne 
forvente. 

Imidlertid er det bydende nødvendigt, at de lokale og regionale myndigheder i EU får bedre 
kendskab til EGTS-grupperne. Desuden er der en række andre og ikke ubetydelige 
udfordringer – først og fremmest af juridisk og organisatorisk art og med hensyn til adgang til 
finansieringsmidler – som EGTS-grupperne er nødt til at tage op, især i gruppernes 
indkøringsfase (f.eks. problemer, der er forbundet med etableringslandet og meget lange 
registreringsprocedurer).

Er EGTS's juridiske karakter tilstrækkelig præcis på baggrund af de meget 
forskelligartede etableringsvilkår fra medlemsstat til medlemsstat? Skal reglerne for 
adgang til midlerne tage bedre hensyn til EGTS-gruppernes særlige karakter?

III. E) Gennemførelsesbestemmelser
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Mål 3 muliggør komplekse og flerdimensionelle samarbejdsformer mellem partnere fra 
forskellige medlemsstater. Imidlertid sker tildelingen af midlerne i højere grad på et nationalt 
grundlag end ved programmer (undtagen for den transnationale del). Denne tildelingsmetode 
øger kraftigt antallet af støtteberettigelseskriterier, kontrolforanstaltninger og revisioner. 

Finansieringsmekanismen afspejler også denne kompleksitet, da midlerne ikke tildeles på 
grundlag af etårige budgetter som normalt, men udbetales over en periode på to år (N+2-
reglen) eller endog tre år (N+3) fra lanceringen af projektet.

Det er tydeligt, at dette system ikke er perfekt; dog er der snarere behov for at udvikle det end 
at revolutionere det. 

Hvordan kan det gøres lettere at gennemføre målet "territorialt samarbejde"? Kan 
antallet af kriterierne for støtteberettigelse reduceres? Bør finansieringsmidlerne 
tildeles pr. program for hele målet "territorialt samarbejde"? 

II.5. Synlighed

Det territoriale samarbejde lider i særlig grad under det mere generelle problem, der har ramt 
strukturfondene: manglende synlighed.

Hverken borgerne i deres dagligdag, medlemsstaterne centraladministrationer og regionale og 
lokale myndigheder eller EU-institutionerne i deres langsigtede planlægning af politikkerne 
bekymrer sig om det territoriale samarbejde og udfordringerne i forbindelse hermed. Det er på 
hvert enkelt af disse tre niveauer, at der skal handles, hvis man ønsker, at det territoriale 
samarbejde bliver mere "synligt". Svaret på denne udfordring skal antage to former: 

- det territoriale samarbejde – denne store europæiske idé – skal blive den symbolske 
inkarnation af EU for alle borgerne.
- de politiske beslutningstagere og embedsmændene på alle niveauer skal sætte sig ind 
i de praktiske aspekter af det territoriale samarbejde, som kan vedrøre deres arbejde.

Hvordan kan det territoriale samarbejde gøres mere synligt for ovennævnte 
målgrupper? 


