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I. Inledning

Målet med sammanhållningspolitiken är att erbjuda alla EU-medborgare samma möjligheter.

Inom denna politik medverkar det europeiska territoriella samarbetet till en ”allt fastare 
sammanslutning mellan folken” genom att minska hindren mellan territorier och regioner så 
att dessa tillsammans ska kunna vidta åtgärder för att möta sina gemensamma utmaningar.

I det territoriella samarbetet bör medborgaren komma i det främsta rummet.

Syftet med detta arbetsdokument är att samla in idéer från samtliga ledamöter i utskottet för 
regional utveckling om framtiden för mål 3 med utgångspunkt från en resumé av dess 
nuvarande organisation.

II. Det europeiska territoriella samarbetets mervärde

I dag består Europeiska unionens territorium av 27 medlemsstater och 271 regioner.

II.A. Historia

De institutionella gränserna mellan medlemsstaterna har inte försvunnit. Tack vare 
Europeiska unionen har de dock under årens lopp tonats ned så att de blivit praktiskt taget 
osynliga, vilket har underlättat olika former av samarbete.

Den successiva minskningen av ”gränseffekten” är framför allt de lokala och regionala 
myndigheternas förtjänst som efter andra världskriget beslöt sig för att arbeta tillsammans 
genom ett informellt gränsöverskridande samarbete som direkt svarar mot medborgarnas 
behov i de berörda områdena.

Även om grunderna har lagts för det territoriella samarbetet finns det fortfarande kvar många 
utmaningar. Deras beskaffenhet varierar av historiska skäl och samarbetets mognadsgrad.
Efter det att gränserna ”avskaffats” i fördragen är det nu viktigt att minska dem i våra 
medborgares dagliga liv.

Det gränsöverskridande samarbetet är ännu i dag viktigt för att fullborda den inre marknaden.
Gränserna har förblivit områden där bristande konkurrens ibland är uppenbar.

Bristen illustrerar det ömsesidiga beroendet mellan det territoriella samarbetet och 
EU:s övriga politik utanför sammanhållningspolitiken (inom transport-, sysselsättnings- och 
konkurrensområdet samt inom grannskaps-, hälso- och miljöpolitiken osv.).

Det informella samarbetet, euroregionerna, de successiva fördragen samt 
EU:s sekundärlagstiftning har bidragit till att skapa en av de tre pelarna för 
EU:s sammanhållningspolitik: territoriellt samarbete som mål. De olika etapperna har berett 
vägen för att knyta ännu starkare och mer hållbara band mellan territorierna.

II.B. Framgångar

Grekiska och bulgariska medborgare som vill utnyttja olika tjänster kan använda vägar som 
byggts inom ramen för det gränsöverskridande samarbetet. Franska och spanska invånare i 
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Pyrenéerna får snart tillgång till samma sjukhus, som byggts och drivs av en europeisk 
gruppering för territoriellt samarbete.

Lokala myndigheter från olika medlemsstater som letar efter logistiska lösningar finner dem 
ofta inom ramen för ett transnationellt initiativ som samordnas av en italiensk region.

Lokala företrädare från många olika länder delar med sig av sina erfarenheter och sina bästa 
metoder inom ramen för interregionala program för samarbete och informationsutbyte.

Detta är några enkla exempel på vilka framgångar EU-målet territoriellt samarbete har lett till.
De visar också övertygande prov på målets mervärde för det europeiska projektet.

 1 030 infrastrukturprojekt och över 18 000 km väg har tillkommit eller fått stöd.
 115 200 sysselsättningstillfällen och 5 800 företag har direkt eller indirekt uppkommit 

eller skyddats.
 Över 12 000 nätverk och samarbetsstrukturer har inrättats och över 544 000 personer 

(inbegripet studerande) har deltagit i kurser, utbildningar, seminarier, workshoppar, 
möten eller andra utbildningsverksamheter.1

III. Diskussionsämnen

III.A. Allmän uppbyggnad

Under de fem senaste åren har den allmänna strukturfondsförordningen och ikraftträdandet av 
Lissabonfördraget inneburit en påtaglig förstärkning av det territoriella samarbetets betydelse.

I budgetramen 2007–2013 är målet territoriellt samarbete en av de tre pelarna för 
EU:s sammanhållningspolitik, som efterträder gemenskapsinitiativet Interreg.

Genom artikel 174 i fördraget har ”territoriell sammanhållning” jämte den ekonomiska och 
sociala sammanhållningen blivit en av de tre delarna i den fortsatta 
sammanhållningspolitiken. Dess ställning som en av EU:s viktigaste prioriteringar har därmed 
blivit fast etablerad.

Syftet med det territoriella samarbetet är att undanröja de fysiska, administrativa och rättsliga 
hindren mellan territorier och regioner så att de ska kunna agera gemensamt inför 
gemensamma utmaningar, oavsett om det rör sig om territoriella (tjänster, infrastruktur, 
stadsplanering och fysisk planering), globala (globalisering, klimatförändringarna), 
ekonomiska eller sociala utmaningar.

I den fleråriga budgetramen har 7,5 miljarder euro anslagits till målet (vilket utgör 2,5 procent 
av EU:s strukturutgifter).

                                               
1 ”Interreg III Community Initiative (2000–2006) Ex-Post Evaluation” (nr 2008.CE.16.0.AT.016).
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Vilka målsättningar vill vi ha för det territoriella samarbetet i framtiden?

 Tre delar:

Det gränsöverskridande samarbetet finansierar genomförandet av gemensamma strategier 
för regioner som ligger högst 150 kilometer från varandra vid medlemsstaternas inre (och 
ibland yttre) gränser. Huvuddelen av budgeten för 2007–2013 för mål 3 (5,5 miljarder euro, 
dvs. 73 procent) går till detta samarbete. Samarbetet styrs territoriellt på Nuts 3-nivå. Detta är 
den rättsligt och organisatoriskt mest tvingande av de tre komponenterna.

Det transnationella samarbetet gäller ett mer övergripande plan och har till syfte att främja 
samarbete mellan angränsande regioner i samma geografiska område i fråga om 
EU:s strategiska prioriteringar, t.ex. forskning och utveckling, informationssamhället, miljön, 
högre utbildning, rörlighet och hållbar stadsutveckling samt åtgärder vid naturkatastrofer.
Under den innevarande finansieringsperioden går 1,5 miljarder euro (dvs. 20 procent) till 
detta samarbete.

Det interregionala samarbetet berör alla regioner i de 27 medlemsstaterna oberoende av 
deras geografiska läge. Samarbetet är helt inriktat på utbyte av information, erfarenheter och 
bra metoder. Samarbetet får 0,3 miljarder euro, dvs. 4 procent.

Därutöver finns det tre andra understödjande program med en finansieringsram på totalt cirka 
150 miljoner euro: Urbact II (informationsutbyte för att främja en hållbar stadsutveckling), 
Interact (kartläggning, beskrivning och spridning av bra metoder för territoriellt samarbete) 
samt Espon (tillhandahållande av undersökningar och databaser om territoriellt samarbete).

Bör vi behålla den nuvarande uppdelningen av målet i tre delar och i så fall med 
vilken struktur och fördelning av medlen?

III.B. Det territoriella samarbetets ställning inom sammanhållningspolitiken

För att förstå det territoriella samarbetet på rätt sätt måste det sättas i samband med de båda 
andra, i kronologisk ordning tidigare målen.

Mål 1: Konvergens. Har till syfte att stimulera tillväxt och sysselsättning i de minst 
utvecklade europeiska regionerna. Budgeten är på 251 miljarder euro (81,54 procent av 
strukturutgifterna under perioden 2007–2013).

Mål 2: Regional konkurrenskraft och sysselsättning. Inom ramen för detta mål får övriga 
EU-regioner hjälp att förbereda sig inför kommande utmaningar. Budgeten är 
49 miljarder euro för 2007–2013 (15,95 procent av strukturutgifterna under perioden).

De båda målen täcker olika regioner, som får 97,5 procent av medlen. På det rättsliga planet 
är alla mål jämställda men i fråga om finansiering överskuggas det territoriella samarbetet 
således av de båda ovannämnda målen.

Mål 3 riktar sig däremot till alla EU-regioner och möjligheten att nå ut till samtliga 
medborgare, regioner och länder och få alla att arbeta tillsammans utgör tillsammans med de 
redan uppnådda resultaten ett betydande mervärde för hela EU.
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Dessutom bör man beakta att målet territoriellt samarbete är lika framtidsinriktat som mål 2, 
eftersom det medverkar till uppbyggnaden av den ”allt fastare sammanslutning mellan folken” 
som EU alltsedan Romfördraget 1957 har eftersträvat.

Det territoriella samarbetets ställning inom sammanhållningspolitiken och de kommande 
budgetplanerna är därför en fråga av stor vikt.

Hur bör de olika målen – konvergens respektive regional konkurrenskraft och 
sysselsättning samt territoriellt samarbete – förhålla sig till varandra (inbegripet 
finansiellt)?

III.C. EU 2020-strategin, makroregioner och samarbete vid de yttre gränserna

Det är viktigt att överväga det territoriella samarbetets samband med EU:s övriga initiativ.

Det europeiska territoriella samarbetet och EU 2020

Europaparlamentet erinrar1 om att sammanhållningspolitiken (och i dess förlängning målet 
territoriellt samarbete) inte är underordnad EU 2020-strategin men utgör en viktig 
genomförandemekanism för strategin. Om prioriteringarna för sammanhållningspolitiken ska 
anpassas till målen för EU 2020-strategin bör anpassningen följaktligen ske på ett sådant sätt 
att tillräcklig flexibilitet bevaras eftersom

– i synnerhet det territoriella samarbetet är ett mer komplext mål som även tjänar ett annat 
ändamål: EU:s integration,

– vissa regioner som är svagare och mindre rika måste övervinna olika handikapp 
(socioekonomiska, naturliga eller andra), vilket kräver särskild uppmärksamhet.

Samtidigt får man inte låta sig frestas att inrätta nya tematiska fonder särskilt för 
EU 2020-strategin.

Det europeiska territoriella samarbetet och det makroregionala perspektivet

Makroregioner är ett perspektiv som rådet introducerade för samarbete kring gemensamma 
projekt som berör ett mycket stort område. Syftet är att uppnå fördelarna av ett integrerat och 
sektorsövergripande förhållningssätt vid gemensamma åtgärder av strategisk betydelse som 
finansieras med redan befintliga medel.

Det europeiska territoriella samarbetet och samarbetet vid de yttre gränserna

Det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet samt instrumentet för stöd inför 
anslutning har båda inslag av bidrag till gränsöverskridande samarbete vid de yttre gränserna.

                                               
1 Betänkande om sammanhållningspolitikens bidrag till att uppnå Lissabon- och EU 2020-målen 
(2009/2235(INI)). Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Ricardo Cortés Lastra.
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Hur ska det territoriella samarbetet, som ingår i sammanhållningspolitiken och är 
ett inslag i genomförandet av strukturfonderna, kunna anpassas till 
EU 2020-strategin med bevarad flexibilitet? Vilka möjligheter finns det till 
samordning mellan det makroregionala perspektivet och mål 3? Är det önskvärt 
med samverkan och samordning mellan mål 3 och instrumenten för samarbete vid 
de yttre gränserna?

III.D. Europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS)

Genom en särskild förordning 2006 infördes ett rättsligt verktyg för att underlätta det 
territoriella samarbetet: Europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS). EGTS kan 
utnyttjas för de tre formerna av territoriellt samarbete och utgör ett unikt instrument för 
territoriell styrning. Det infördes i samband med förhandlingarna om lagstiftningspaketet för 
den innevarande fleråriga budgetramen (2007–2013).

Förordningen ger nationella, regionala eller lokala myndigheter möjlighet att tillsammans med 
en juridisk person inrätta gemensamma grupperingar för att genomföra program för 
samarbetsprojekt. Det ger därmed ett betydande bidrag till modellen för flernivåstyre.

Erfarenheten från de grupperingar som hittills har inrättats eller är på väg att inrättas visar att 
instrumentet fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det har tillgodosett de regionala och lokala 
myndigheternas behov av ett strukturerat samarbete när det gäller finansiering, juridisk status 
och flernivåstyre – och till och med överträffat EU-lagstiftarnas förväntningar.

Det är dock absolut nödvändigt att öka kännedomen om EGTS bland EU:s lokala och 
regionala myndigheter. Dessutom möter grupperingarna en del icke försumbara problem av 
främst rättslig och organisatorisk art (exempelvis etableringsland och utdragna 
registreringsförfaranden) liksom problem med tillgång till finansiering, särskilt i 
inledningsskedet.

Är den rättsliga utformningen av EGTS tillräckligt väldefinierad med hänsyn till de 
stora skillnaderna mellan medlemsstaterna i fråga om genomförandet? Bör man i 
bestämmelserna om tillgång till medel ta mer hänsyn till att EGTS har en särskild 
beskaffenhet?

III.E. Genomförandebestämmelser

Mål 3 möjliggör ett komplext och flerdimensionellt samarbete mellan parter från olika 
medlemsstater. Tilldelningen av medel sker dock snarare på nationell nivå än genom program 
(med undantag av den transnationella delen). Denna fördelningsmetod leder till att kriterierna 
för urval, kontroll och revision mångfaldigas.

Finansieringssystemet avspeglar också denna komplexitet. Medlen tilldelas inte enligt den 
vanliga budgetperioden på ett år utan för en period på två år (n+2-regeln) eller till och med 
tre år (n+3-regeln) efter projektets lansering.

Av allt att döma är systemet inte perfekt men det behöver i första hand utvärderas, inte göras 
om från grunden.
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Hur kan genomförandet av det territoriella samarbetet som mål underlättas? Kan 
antalet urvalskriterier minskas? Bör medel tilldelas genom program för hela målet 
territoriellt samarbete?

III.F. Synlighet

Det territoriella samarbetet är i särskilt hög grad drabbat av något som är ett allmänt problem 
för strukturfonderna: Deras bristande synlighet.

Varken medborgarna i deras vardagsliv eller de centrala, regionala eller lokala förvaltningarna 
i medlemsstaterna har det territoriella samarbetet i åtanke och dessa frågor beaktas inte heller 
av EU-institutionerna i deras planering av den långsiktiga politiken. På samtliga dessa tre 
nivåer behövs det åtgärder för att se till att det territoriella samarbetet blir mer synligt. Det bör 
ske på två sätt:

– Det territoriella samarbetet, denna viktiga europeiska tanke, måste göras till en symbol 
som konkretiserar EU bland alla medborgare.

– Politiska beslutsfattare och tjänstemän på alla nivåer måste bekanta sig med de praktiska 
aspekter av det territoriella samarbetet som kan beröra deras eget arbete.

Hur ska det territoriella samarbetet göras mer synligt bland de ovannämnda 
målgrupperna?


