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Sedan 2007 kan lokala och regionala myndigheter från minst två medlemsstater grunda en 
europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS). Dessa grupperingar har status som 
juridisk person och strävar efter att underlätta det gränsöverskridande, transnationella och 
mellanregionala samarbetet och på så sätt främja sammanhållningen inom EU.

Utmärkta exempel på ett sådant samarbete är till exempel genomförandet av 
gränsöverskridande infrastrukturer och hälso- och sjukvårds- samt transporttjänster eller 
genomförandet av ett projekt eller ett program som EU samfinansierar.

Under de senaste fem åren har 26 grupperingar grundats som inbegriper 550 myndigheter i 
15 medlemsstater och påverkar 28 miljoner människors liv. Ytterligare 20 grupperingar håller 
på att planeras.

Mottagandet har varit mycket varierande på olika håll i Europa. Hela områden, såsom 
Skandinavien, är fortfarande ”EGTS-fria”, och där grupperingar har grundats eller håller på 
att grundas konfronteras aktörerna med ibland i praktiken mycket svåra problem.

1. Syftet med översynen: Förenkling och breddning

Översynen av förordningen har som mål att stärka EGTS-instrumentet. Det territoriella 
samarbetet försvåras av skillnader i nationella rätts-, bokförings- och förvaltningsstrukturer. 
Under den omfattande samrådsprocessen har deltagarna och de berörda parterna därtill ofta 
klagat på hinder och motstånd från de nationella ministerierna som försvårar grundandet och 
en friktionsfri drift av grupperingar. Översynen av förordningen måste därför ta itu med de 
förbättringar som behövs för att undanröja de resterande rättsliga hindren och reda ut 
oklarheter som lett till att medlemsstaterna tillämpat förordningen på ett okoordinerat och 
delvis felaktigt sätt. Det är endast ett förenklat samarbete baserat på rättssäkerhet som kan 
stimulera ett intensivare samarbete mellan regionerna. 

Institutionalisering av samarbetet

Dessa grupperingar har potential att bli det viktigaste instrumentet för territoriellt samarbete i 
Europa och vid Europas gränser. Samtidigt kan detta samarbete institutionaliseras.

Men: Fortsatt frivillighet

Det kommer även framöver att vara frivilligt att välja grupperingarna som samarbetsform, och 
ingen kan hindra en myndighet från att välja en annan form av territoriellt samarbete. 

Inga extra ekonomiska incitament krävs

Trots enstaka krav på mer EU-medel anser föredraganden att det mångsidiga mervärdet av en 
gruppering ska vara ett tillräckligt incitament för att grunda en sådan gruppering. Även för att 
undvika oönskade konsekvenser får syftet med och motivationen till att grunda en gruppering 
inte vara beroende av separat finansiering. En gruppering är inget självändamål, utan ett 
verktyg för att nå fastslagna mål. Ju precisare och konkretare dessa mål är, desto effektivare 
och mer mätbara är resultaten.
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2. De viktigaste nyheterna i kommissionens förslag

I sitt förslag till förordning har kommissionen arbetat in flera krav och förbättringsförslag från 
berörda parter. I detta arbetsdokument kommer vi framför allt att redogöra för de viktigaste 
ändringarna i förslaget samt föredragandens förslag som kan ligga som grund för fortsatta 
diskussioner.

2.1. Förenklat grundande och godkännande av en gruppering

För befintliga grupperingar var det vanligaste klagomålet det långa och delvis godtyckliga 
godkännandeförfarandet. Tidsfristen på tre månader som hittills varit gällande för 
medlemsstaternas godkännande av stadga och avtal har sällan respekterats. Förslaget till 
översyn förlänger denna tidsfrist nu till sex månader. Efter det betraktas avtalet automatiskt 
som godkänt. Detta automatiska godkännande ger den som ansöker om godkännande den 
rättssäkerhet som krävs.

Utöver kommissionens förslag framförs delvis ett krav om att varje medlemsstat enbart ska ha 
en myndighet som ansvarar för godkännandet (en enda kontaktpunkt). För närvarande fattar 
79 olika myndigheter i 27 medlemsstater beslut om godkännande. I många medlemsstater 
måste upp till fyra nationella ministerier godkänna en ansökan, något som kan leda till 
oönskade förseningar och invändningar. En fråga som måste lösas är hur en enda 
kontaktpunkt kan inrättas i medlemsstater där det inte är de centrala utan de federala 
myndigheterna som ger sitt godkännande. Mot bakgrund av vad som krävs kan vi tänka oss 
ett godkännande från den respektive federalt ansvariga myndigheten förutsatt att denna är den 
enda som får fatta beslut i frågan.

Ytterligare ett krav från Regionkommittén är att kriterier ska fastställas för när en ansökan 
kan avslås. Det är dock osäkert om en sådan uttömmande uppräkning över huvud taget är 
möjlig och ändamålsenlig. Det finns redan i dag en möjlighet att rättsligt pröva godtyckliga 
beslut, men man har ändå inte kunnat undvika förseningar då grupperingar grundats.

2.2. Förenkling och precisering av de operativa reglerna

En klar åtskillnad mellan avtal – där villkoren för grundandet av en gruppering fastställs – och 
stadga – där villkoren för genomförande fastställs, bör också bidra till mer rättssäkerhet. I 
framtiden måste endast avtalet godkännas.

Det är också positivt att man gjort det enklare för nya medlemmar att ansluta sig till en 
existerande gruppering samt förenklat ändringsförfarandet.

2.3. Utvidgat tillämpningsområde för och deltagande i en gruppering 

Tillämpningsområde

Grupperingarna bör vara öppna för alla former av territoriellt samarbete. Dessutom framgår 
av förslaget att ett eller flera element i det territoriella samarbetet kan överföras på en 
gruppering.
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Enligt den tidigare rättsakten var målet med en gruppering enbart att stärka den ekonomiska 
och sociala sammanhållningen. Nu är målet att stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen. Syftet med en gruppering är alltså inte längre enbart att 
underlätta och främja territoriellt samarbete för att stärka den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen, utan en gruppering ska rikta in sig på dessa politiska områden. 
Grupperingarna ska i framtiden också bidra till att genomföra Europa 2020-strategin och 
makroregionala strategier.

Medlemmar

Kommissionens förslag att även tillämpa direktiv 2004/17/EG på offentliga företag bör 
stödjas. Därigenom kan också företag på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster bli medlemmar av en gruppering.

2.4. Mer klarhet inom personalförvaltningen och vid rekryteringsförfarandena

Ett klagomål som också ofta framförts är att anställda inom en gruppering ända tills nu haft 
mycket olika löne-, socialförsäkrings- och beskattningssystem (dubbelbeskattning). Enligt det 
nya förslaget ska anställda omfattas av det lands bestämmelser där de i främsta rummet är 
verksamma och inte av det land där grupperingen har sitt säte. Denna nya bestämmelse är 
viktig och tillräcklig. Inom de bestående grupperingarna har man också ställt krav på att det 
ska införas tjänsteföreskrifter för de anställda i likhet med dem som gäller för de europeiska 
byråerna. Detta förslag är dock inte ändamålsenligt, eftersom det är kommissionen som 
grundar byråer och inte medlemsstaterna. I så fall måste också kommissionen utse och sända 
medarbetare till en gruppering, något som i sig redan skulle strida mot subsidiaritets- och 
proportionalitetsprincipen.

2.5. Grupperingarna och deltagande av regioner utanför EU

Särskilt välkommet är förslaget om att även regioner och organ i länder utanför EU kan bli 
medlemmar i en gruppering, oavsett om de andra medlemmarna kommer från en eller flera 
medlemsstater. Även regioner i de yttersta randområdena (utomeuropeiska territorier) 
omfattas av förslaget. Även i detta fall måste man ännu fundera över om objektiva kriterier 
måste fastställas för att godkänna eller avslå en ansökan om att grunda en gruppering vars 
medlemmar kommer från en enda medlemsstat och ett enda tredjeland eller utomeuropeiskt 
territorium. I annat fall blir det de enskilda medlemsstaterna som får avgöra om en gruppering 
ska grundas eller inte, och deras avgörande kan inte kontrolleras.

2.6. Försäkringslösning för att fastställa ansvar

Olika ansvarsbestämmelser i medlemsstaterna (begränsat/obegränsat ansvar för en 
gruppering) ledde till rättsosäkerhet, framför allt för avtalsparter och fordringsägare. Om 
grupperingens medlemmar har begränsat ansvar, kan medlemsstaterna nu kräva att 
grupperingen tecknar försäkringar för att täcka riskerna. På så sätt garanterar man att en 
medlemsstat, precis som tidigare, inte behöver ansvara för sin medlem i grupperingen och att 
detta inte heller kan anges som grund för ett avslag.
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2.7. Offentliggörande av en gruppering i EUT

Offentliggörande av en gruppering i EUT (serie C) rekommenderas med tanke på insyn och 
mer tydlighet.

3. Ytterligare förbättringsbehov och framåtblickande

Trots de i många avseenden riktiga och viktiga förslagen till översyn är vissa frågor ännu 
olösta och många önskemål ouppfyllda: 

Vid sidan av de rent tekniska förbättringarna är det oerhört viktigt att grupperingarna i större 
utsträckning än hittills och på alla områden betraktas och erkänns som det instrument som 
företrädesvis bör användas vid genomförandet av det territoriella samarbetet. Detta bör 
också leda till att grupperingarna bättre integreras i de lagstiftningsåtgärder som rör 
sammanhållningspolitiken från och med 2014. 

För att underlätta grupperingarnas förvaltning av olika gränsöverskridande projekt krävs det 
dessutom en bättre samordning mellan de olika förordningarna (Eruf, 
föranslutningsinstrumentet, EGPI).

Det finns en möjlighet att uttryckligen införliva grupperingarna i EU:s associerings- och 
partnerskapsavtal, något som också skulle vara välkommet. 

På alla områden inom den europeiska och nationella lagstiftningen måste större hänsyn än 
tidigare tas till grupperingarna.

Den EGTS-plattform, som Regionkommittén grundat, bör användas till utbyte av 
expertkunnande och erfarenheter samt som ett stöd- och samrådsorgan.

Det är ett berättigat och ändamålsenligt krav att en gruppering ska ha rätt till stöd från 
samtliga EU-program och att grupperingar ska tillåtas bli en av parterna i initiativ och 
upphandlingar och också utrustas för detta ändamål.

Mot bakgrund av detta krävs en bättre förankring av grupperingarna i EU:s olika politiska 
områden. Därför måste man först öka kunskapen om grupperingarna på kommissionen olika 
enheter (mainstreaming). Det går inte för sig att tjänstemän på andra generaldirektorat än 
GD REGIO vid förfrågan aldrig hört talas om något sådant instrument som EGTS, enligt 
uppgift från företrädare för olika grupperingar.

Juridiskt omstridda frågor, såsom att en gruppering ska kunna genomdriva avtalade 
rättigheter i en annan medlemsstat, måste ännu lösas. 

Kommissionen har dock på det hela taget lagt fram ett bra och välunderbyggt förslag för att 
göra grupperingarna ännu effektivare och synligare inom det territoriala samarbetet. 

Medlemsstaterna uppmanas att samordna sina nationella genomförandeåtgärder på ett 
konsekvent och effektivt sätt. Det får inte längre finnas något utrymme för godtyckliga och 
motsägelsefulla rättstolkningar. De nationella förvaltningarna i medlemsstaterna måste inse 
att en gruppering varken bedriver utrikespolitik eller är ett monster som slukar kompetens och 
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pengar. En gruppering är en unik sammanslutning med ett eget mål, som varken har 
myndighetsbefogenheter eller belastar nationella budgetar, utan som i stället underlättar 
ministeriernas uppgifter genom administrativ ”outsourcing”. Om medvetandet om detta sprids 
i medlemsstaterna är mycket vunnet för många parter och de som i framtiden ansöker om 
godkännande.


