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Siden 2007 har lokale og regionale myndigheder i mindst to medlemsstater kunnet oprette en 
europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS). Disse grupper har selvstændig status 
som juridisk person og har til formål at lette det grænseoverskridende, tværnationale og 
tværregionale samarbejde og dermed fremme samhørigheden i Den Europæiske Union.

Vellykkede eksempler på et sådant samarbejde er bl.a. gennemførelsen af 
grænseoverskridende infrastrukturer og tjenester i sundheds- og transportsektoren samt 
gennemførelsen af projekter og programmer, der er medfinansieret af EU. 

I løbet af de sidste 5 år er der blevet etableret 26 sådanne grupper, som omfatter over 550 
lokale myndigheder i 15 medlemsstater og potentielt har indflydelse på 28 millioner 
menneskers hverdagsliv. Der er yderligere 20 EGTS’er i planlægningsfasen.

På trods af det er genklangen i EU meget forskellig. Hele regioner såsom Skandinavien er 
stadig "EGTS-fri", og der hvor en EGTS er blevet oprettet eller befinder sig under oprettelse 
står aktørerne i praksis til tider over for en lang række problemer. 

1. Formålet med revisionen: forenkling og udvidelse

Revisionen af forordningen skal styrke EGTS-instrumentet. Det territoriale samarbejde 
hæmmes af forskellige nationale lov-, regnskabs- og administrationsstrukturer. Som en del af 
den omfattende høringsproces klagede interessenter og berørte parter ofte over hyppige 
forhindringer og modstand fra nationale ministerier, som stod i vejen for etableringen og den 
gnidningsløse drift af en EGTS. Revisionen af forordningen skal derfor sørge for de 
nødvendige forbedringer, fjerne de resterende lovgivningsmæssige hindringer og fjerne 
uklarheder, der har ført til, at medlemsstaterne har anvendt forordningen på forskellig vis og 
til tider forkert. Det er kun et samarbejde, der er ukompliceret og baseret på et sikkert retligt 
grundlag, som kan skabe incitamenter til et mere intensivt samarbejde mellem regionerne.

Institutionalisering af samarbejdet

EGTS’er har et stort potentiale til at blive det vigtigste instrument for det territoriale 
samarbejde i Europa og ved Europas grænser og kan samtidig udvirke en institutionalisering 
af dette samarbejde.

Men: Bevarelse af frivillighedsprincippet

Ikke desto mindre vil valget af en EGTS som samarbejdsform stadig forblive frivilligt og kan 
ikke afholde nogen lokal myndighed fra at vælge en hvilken som helst anden form for 
territorialt samarbejde. 

Intet behov for yderligere økonomiske tilskyndelser

Ordføreren er i modsætning til de krav om tilvejebringelse af yderligere EU-midler, der til 
tider kan høres, af den opfattelse, at den mangfoldige merværdi af en EGTS er tilstrækkeligt 
incitament til at etablere et sådant netværk. For bl.a. at undgå utilsigtede følgevirkninger skal 
formålet med og motivationen til at etablere en EGTS være uafhængig af en særlig 
finansiering. En EGTS er ikke et mål i sig selv, men derimod et redskab til at nå bestemte 
mål. Jo mere præcist og konkret disse mål er formuleret, desto mere effektive og målbare er 
resultaterne.
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2. De vigtigste fornyelser i Kommissionens forslag

Kommissionen har inddraget mange af deltagernes krav og ønsker til forbedringer i sit udkast 
til forordning. I dette arbejdsdokument skal de vigtigste ændringer i forslaget fremhæves 
sammen med ordførerens bemærkninger, hvilket kan udgøre grundlaget for den videre 
diskussion. 

2.1 Det gøres lettere at oprette og godkende en EGTS

Den hyppigst fremførte klage fra de eksisterende EGTS’er var de lange og til dels vilkårlige 
godkendelsesprocedurer. Medlemsstaterne har kun i sjældne tilfælde overholdt fristen på tre 
måneder for godkendelsen af en aftale og dennes vedtægter. Forslaget til ændring forlænger 
denne frist til seks måneder. Derefter godkendes aftalen automatisk. Denne automatiske 
godkendelse giver ansøgerne den nødvendige retssikkerhed.

Nogle kræver ud over Kommissionens udkast desuden, at hver medlemsstat udpeger en 
ansvarlig myndighed for godkendelsesproceduren (one-stop-shop). Som det er nu, træffer 79 
ansvarlige myndigheder afgørelse om godkendelse i de 27 medlemsstater. Således skal i nogle 
medlemsstater op til fire nationale ministerier godkende en ansøgning, hvilket kan føre til 
uønskede forsinkelser og modstridende holdninger. Det skal dog afklares, hvordan en sådan 
one-stop-shop kan indrettes i stater, hvor godkendelsen ikke gives af den centrale regering, 
men af en føderal myndighed. En løsning i overensstemmelse med dette krav kunne være en 
godkendelse, der udstedes af den ansvarlige føderale myndighed, så længe denne er den 
eneste myndighed, der kan træffe afgørelse.

Et yderligere krav fra Regionsudvalget er, at kriterierne for afslag på ansøgninger skal 
defineres tydeligt i forordningen. Det er imidlertid uklart, om en sådan definitiv liste 
overhovedet er mulig og giver det ønskede resultat. Det er også i dag muligt at gå rettens vej 
for at få afklaret vilkårlige afgørelser, men det har ikke kunnet forhindre forsinkelser i 
forbindelse med oprettelsen.

2.2 Forenkling og præcisering af reglerne

En yderligere afgræsning mellem den aftale, der fastsætter grundelementerne i en EGTS, og 
de vedtægter, der fastsætter gennemførelseselementerne, skal også give bedre retssikkerhed. 
For fremtiden bør det kun være aftalen, der skal godkendes.

Desuden kan man glæde sig over den forenklede procedure for tiltrædelse af nye medlemmer 
i en eksisterende EGTS samt den forenklede procedure for at indføre ændringer. 

2.3. Udvidelse af EGTS’ers formål og deltagerkreds

Formål

EGTS’er skal åbnes for alle områder inden for territorialt samarbejde. Det fremgår tydeligt af 
forslaget, at en eller flere dele af det territoriale samarbejde kan overføres til en EGTS.

Den gamle udgave begrænsede sig til udelukkende at definere EGTS’ers formål til styrkelse
af den økonomiske og sociale samhørighed. Nu er formålet en styrkelse af den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed. Derfor er EGTS’ernes opgaver ikke længere begrænset 
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til at lette og fremme det territoriale samarbejde med henblik på at styrke den økonomiske og 
sociale samhørighed, men dens opgaver skal sigte mod disse politikker. EGTS’erne skal 
fremover også bidrage til gennemførelsen af Europa 2020-strategien og de makroregionale 
strategier.

Medlemmer

Kommissionens forslag om at udvide anvendelsesområdet til offentlige virksomheder i 
henhold til direktiv nr. 2004/17/EF bør støttes. På den måde kan også virksomheder inden for 
vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester blive medlem af en EGTS.

2.4 Større klarhed i personaleforvaltning og ansættelsesprocedurer

En anden meget hyppig klage er, at ansatte i en EGTS indtil videre ofte er omfattet af 
forskellige løn-, socialsikrings- og beskatningsordninger (dobbeltbeskatning). I forslaget 
foreslås det, at ansatte kan omfattes af lovgivningen i det land, de faktisk arbejder i, og ikke 
af lovgivningen i det land, hvor EGTS'en har sit hjemsted. Disse nye bestemmelser er vigtige, 
men ikke tilstrækkelige. Der er spredte yderligere krav fra de nuværende EGTS’er om at 
indføre en personalevedtægt for medarbejderne, der minder om den for EU's agenturer. Dette 
forslag forekommer imidlertid at være uhensigtsmæssigt, alene af den grund at agenturer 
oprettes af Kommissionen og ikke af medlemsstaterne. På den måde ville Kommissionen reelt 
skulle afgive og udsende medarbejderne i en EGTS, hvilket ville være i modstrid med det 
grundlæggende princip om nærhed og forholdsmæssighed.

2.5 EGTS’er med deltagelse af regioner uden for EU

Ordføreren glæder sig navnlig over forslaget om, at også regioner og organer fra tredjelande 
nu skal kunne blive medlem af en EGTS, uafhængigt af om de andre medlemmer kommer fra 
en eller flere medlemsstater. Desuden inddrages også regioner i den yderste periferi 
(oversøiske territorier). Det skal dog også i denne forbindelse slås fast, om der skal fastlægges 
objektive kriterier for godkendelse og afvisning, når der forelægges en ansøgning om 
oprettelse af en EGTS, som udelukkende består af medlemmer fra én medlemsstat og ét 
tredjeland eller oversøisk område. Ellers ville oprettelsen af en sådan type EGTS være 
overladt til den enkelte medlemsstats vurdering og ville dermed ikke kunne kontrolleres.

2.6 Forsikringsløsning for afklaring af ansvar

Der er forskellige regler for ansvar i medlemsstaterne (begrænset/ubegrænset ansvar for 
EGTS’er), hvilket har betydet retsusikkerhed, frem for alt hos aftalepartnere og kreditorer. Nu 
kan medlemsstaterne i en EGTS, hvis medlemmer har begrænset ansvar, forlange, at disse 
tegner en forsikring til dækning af risiciene. Således sikres det, at medlemsstaterne som 
førhen er fritaget for at hæfte for sit medlem af en EGTS og dermed heller ikke kan anføre 
dette som begrundelse for afslag.

2.7 Offentliggørelse af EGTS’er i EUT

Offentliggørelsen af EGTS’er i Den Europæiske Unions Tidende (C-udgaven) sker for at 
fremme gennemsigtigheden.

3. Yderligere behov for forbedringer og fremtidsudsigter
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Til trods for de for så vidt rigtige og vigtige forslag til ændringer er der endnu en række 
uafklarede spørgsmål, og en række ønsker er ikke blevet opfyldt:

Ud over de rent tekniske forbedringer er det af afgørende betydning, at EGTS’er i meget 
højere grad end hidtil og på alle niveauer betragtes og anerkendes som det primære 
instrument til gennemførelse af territoriale samarbejde. Dette bør bl.a. give sig udslag i, at 
EGTS’er bliver bedre indarbejdet i lovgivningstiltagene i forbindelse med 
samhørighedspolitikken efter 2014. 

Der er desuden behov for bedre koordinering af de forskellige forordninger (EFRU, IPA og 
ENPI) for at gøre forvaltningen af de forskellige grænseoverskridende projekter gennem 
EGTS’er lettere.

Det ville være muligt og ønskværdigt, at lade EGTS'erne indgå udtrykkeligt i EU’s 
associerings- og partnerskabsaftaler. 

Der skal i højere grad end hidtil tages hensyn til EGTS’erne på alle niveauer i den europæiske 
og nationale lovgivning.

Den EGTS-platform, som er blevet oprettet af Regionsudvalget, bør fungere som 
omdrejningspunkt for udveksling af ekspertise og erfaring samt som støtte- og 
rådgivningsorgan for EGTS’er.

Kravet om at gøre EGTS’er støtteberettigede inden for alle EU-programmer og give dem ret 
til at deltage i initiativer og udbud samt udforme disse i overensstemmelse hermed er 
berettiget og fornuftigt.

Således er der behov for en bedre forankring af EGTS’erne i EU’s sektorspecifikke 
politikområder. For at opfylde dette skal Kommissionens tjenestegrene gøres mere bevidste 
herom (mainstreaming). Det er uholdbart, når medarbejdere i andre generaldirektorater end 
DG REGIO, når de adspørges, ikke har hørt om EGTS-instrumentet, hvilket en række 
repræsentanter for forskellige EGTS’er har bekræftet.

Der er stadig behov for at afklare omdiskuterede retlige spørgsmål, såsom gennemførelsen af 
en EGTS’ aftalemæssige forpligtelser i en anden medlemsstat. 

Kommissionen har overordnet set forelagt et godt og velfunderet udkast til at gøre EGTS'er til 
en mere effektiv del af og mere synlige i det territoriale samarbejde. 

Medlemsstaternes opfordres til at afstemme deres nationale gennemførelsesbestemmelser 
logisk og virkningsfuldt med hinanden. Der må ikke længere være plads til vilkårlige og 
modstridende fortolkninger af bestemmelserne. Medlemsstaternes nationale myndigheder må 
forstå, at en EGTS ikke bedriver udenrigspolitik og heller ikke er et uhyre, der tilraner sig 
kompetencer og sluger midler. En EGTS er en særlig form for sammenslutning rettet mod 
opfyldelsen af en konkret målsætning, som ikke udøver suveræne beføjelser eller belaster de 
nationale budgetter, men derimod letter ministeriernes arbejde gennem "outsourcing" af 
administrationen. Hvis denne erkendelse vinder genklang i medlemsstaterne, er meget 
allerede vundet for deltagerne og fremtidige ansøgere.


