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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om mål 3: En udfordring for det territoriale samarbejde - fremtidig dagsorden for 
grænseoverskridende, interregionalt og naboskabssamarbejde
(2010/2155(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig afsnit XVIII,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/19991,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1082/2006 af 05. juli 2006 om oprettelse af en 
europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS)2,

– der henviser til Rådets afgørelse af 6. oktober 2006 om Fællesskabets strategiske 
retningslinjer for samhørighed (2006/702/EF)3,

– der henviser til sin beslutning af 7. oktober 2010 om EU's samhørigheds- og 
regionalpolitik efter 20134,

– der henviser til sin beslutning af 6. juli 2010 om EU-strategien for Østersøområdet og 
makroregioners rolle i den fremtidige samhørighedspolitik5,

– der henviser til sin beslutning af 20. maj 2010 om gennemførelsen af synergivirkninger af 
midler øremærket til forskning og innovation i forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling og det syvende rammeprogram for forskning og 
udvikling i byer og regioner samt i medlemsstaterne og i EU6, 

– der henviser til sin beslutning af 24. marts 2009 om grønbog om territorial samhørighed 
og status for debatten om den kommende reform af samhørighedspolitikken7,

– der henviser til sin beslutning af 19. februar 2009 om revision af det europæiske 
naboskabs- og partnerskabsinstrument8, 

– der henviser til sin beslutning af 21. februar 2008 om opfølgning af den territoriale 
dagsorden og Leipzig-chartret — mod et europæisk handlingsprogram for fysisk 

                                               
1 EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25-78.
2 EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25-78.
3 EUT L 291 af 21.10.2006, s. 11-32.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0356.
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0254.
6 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0189.
7 EUT C 117 E af 6.5.2010, s. 65.
8 EUT C 76 E af 25.3.2010, s. 83.
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planlægning og territorial samhørighed1,

– der henviser til sin beslutning af 1. december 2005 om "euroregionernes" rolle for 
udviklingen af regionalpolitikken2,

– der henviser til sin beslutning af 28. september 2005 om den territoriale samhørigheds 
rolle i den regionale udvikling3,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. december 2010 om EU's strategi for 
Donauområdet (KOM(2010)0715) og forslaget til handlingsplan, der ledsager strategien 
(SEK(2010)1489), 

– der henviser til Kommissionens femte rapport af 9. november 2010 om økonomisk, social 
og territorial samhørighed: samhørighedspolitikkens fremtid (femte rapport om 
samhørighed) (KOM(2010)0642),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. oktober 2010 om en gennemgang af 
EU's budget (KOM(2010)0700) og de tekniske bilag (SEK(2010)7000),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. oktober 2010 om Regionalpolitikkens 
bidrag til intelligent vækst i Europa 2020 (KOM(2010)0553),

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 31. marts 2010 om samhørighedspolitik: 
Strategirapport 2010 om gennemførelsen af programmerne for perioden 2007-2013 
(KOM(2010)0110),

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. juni 2009 om EU-strategien for 
Østersøområdet (KOM(2009)0248) og forslaget til handlingsplan, der ledsager strategien 
(SEK(2009)0712/2),

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. oktober 2008 om en grønbog om 
territorial samhørighed: Territorial forskelligartethed skal være en styrke 
(KOM(2008)0616),

 der henviser til Regionsudvalgets forslag til initiativudtalelse om "Nye perspektiver for 
revisionen af EGTS-forordningen"4,

 der henviser til den uafhængige rapport, der er blevet udarbejdet på foranledning af 
Kommissionen, om "Fællesskabsinitiativ INTERRET III (2000-2006): efterfølgende 
evaluation" (nr. 2008.CE.16.0.AT.016), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A7-0000/2011),

                                               
1 EUT C 184 E af 6.3.2009, s. 95.
2 EUT C 285 E af 22.11.2006, s. 16.
3 EUT C 227 E af 21.9.2006, s. 88.
4 berammet til vedtagelse på Regionsudvalgets 88. plenarmøde den 27. og 28. januar 2011.
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A. der henviser til, at Den Europæiske Unions område består af 27 medlemsstater og 271 
regioner, 

B. der henviser til, at omkring 37,5 % af Europas befolkning lever i regioner, der består af 
grænseområder,

C. der henviser til, at de forskellige former for uformelt samarbejde, euroregionerne, 
initiativer fra Europarådet, de forskellige på hinanden følgende traktater og EU's afledte 
lovgivning hver for sig har bidraget til at skabe fastere og mere varige forbindelser 
mellem regionerne, 

D. der henviser til, at selv om grundlaget for det territoriale samarbejde således er blevet lagt, 
er der stadig mange udfordringer, og arten af disse udfordringer afhænger af, hvordan 
samarbejdsformerne har udviklet sig historisk, og i hvilken grad de er blevet modnet, 

E. der henviser til, at efter at grænserne er blevet "ophævet" i traktaterne, gælder det også om 
at mindske dem i borgernes daglige liv,

F. der henviser til, at regionalpolitikken sigter mod at fremme en harmonisk udvikling i 
regionerne ved at styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i EU,  

G. der henviser til, at samhørighedspolitikkens målsætning om territorialt samarbejde 
bidrager til "en stadig snævrere sammenslutning mellem de europæiske folk" ved at gøre 
det muligt at reducere hindringerne mellem territorierne og regionerne,  

H. der henviser til, at territorialt samarbejde, der får borgere fra forskellige regioner til at 
samarbejde, er en læreproces, der skaber en følelse af fælles tilhørsforhold og fælles 
fremtid,

I. der henviser til, at det territoriale samarbejde skal sætte borgeren i centrum for de tiltag, 
der lægges vægt på i samarbejdet,

J. der henviser til, at uddybningen af det territoriale samarbejde afhænger af de fremskridt, 
der sker inden for europæisk integration og samarbejde på alle områder, og at det 
territoriale samarbejde i sig selv kan ses som et laboratorieeksperiment for den europæiske 
integration, 

K. der henviser til, at grundforordningen om strukturfondene samt ikrafttrædelsen af 
Lissabontraktaten væsentligt har øget betydningen af det territoriale samarbejde,

L. der henviser til, at den efterfølgende evaluering af INTERRET III-programmer for 
programmeringsperioden 2000-2006 klart har vist merværdien af dette mål for det 
europæiske projekt,
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Styrkelse af målet "territorialt samarbejde"

1. minder om, at det territoriale samarbejde har til formål at tilskynde territorierne og 
regionerne til at samarbejde med henblik på sammen at tage deres fælles udfordringer op 
og mindske de fysiske, administrative og lovgivningsmæssige hindringer, der bremser 
dette samarbejder, og mindske "grænseeffekten";

2. er overbevist om det territoriale samarbejdes europæiske merværdi og om, at det spiller en 
afgørende rolle for udbygningen af det indre marked og den europæiske integration; 
kræver, at det territoriale samarbejde forbliver en af grundpillerne i 
samhørighedspolitikken;

3. er af den opfattelse, at det territoriale samarbejde har vist sit værd, og at dets potentiale og 
grundlag for konkurrencedygtighed stadig ikke er fuldt udnyttet på grund af de 
begrænsede midler, der er afsat til det; kræver, at budgettet til målet "territorialt 
samarbejde" mindst kommer til at udgøre 5 % af det globale budget for 
samhørighedspolitikken i den næste programperiode;

4. slår til lyd for, at den nuværende struktur i mål 3, der deler målet op i tre dele 
(grænseoverskridende, interregionalt og naboskabssamarbejde), bør opretholdes, og at det 
grænseoverskridende samarbejde fortsat skal have større vægt end de to andre dele og 
modtage mindst 70 % af budgetmidlerne til det territoriale samarbejde; 

5. mener, at sondringen mellem det grænseoverskridende samarbejde, der opfylder de lokale 
behov i grænseområderne, og naboskabssamarbejdet, der muliggør et bredere strategisk 
samarbejde, bør opretholdes; 

6. opfordrer imidlertid til større fleksibilitet i anvendelsen af de muligheder, som artikel 21 i 
EFRU-forordningen giver, med hensyn til placering af foranstaltninger inden for det 
grænseoverskridende samarbejde og naboskabssamarbejdet for at sikre sammenhæng og 
kontinuitet i de territoriale foranstaltninger og hensyntagen til projekternes strategiske art;  
anmoder i den forbindelse om en genovervejelse af grænsen på 150 km for kyst- og 
havområder i forbindelse med det grænseoverskridende samarbejde;

7. anmoder om, at der indledes overvejelser med henblik på at definere de strategiske behov 
for hver grænse i forbindelse med Europa 2020-strategien, og at det europæiske 
territoriale samarbejde integreres i alle niveauer af den strategiske planlægning, både på 
europæisk, nationalt og regionalt plan;

8. ønsker, at medlemsstaterne ikke længere står for fordelingen af midler, men at denne 
fordeling kommer til at foregå på EU-plan, pr. program for territorial samarbejde og på 
grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 2, punkt 5, i grundforordningen, for således 
på en strategisk og integreret måde at opfylde behovene i hvert territorium og inden for 
hvert samarbejdsområde; opfordrer Kommissionen til at overveje andre strategiske 
kriterier, der er målbare og relevante og afspejler behovene i territorierne, og som kan 
mindske betoningen af det vigtigste kriterium, demografi; 

9. gentager endnu en gang betydningen af det interregionale samarbejde og beklager, at dette 
område råder over så få midler; kræver en reduktion af den europæiske 
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samfinansieringssats fra 75 % til 60 % i dette program for deltagere fra regioner under 
målet "konkurrenceevne og beskæftigelse"; opfordrer regionerne til i højere grad at 
udnytte de muligheder for interregionalt samarbejde, der findes inden for rammerne af 
grundforordningens artikel 37, stk. 6, litra b); anbefaler derfor, at den "interregionale" del 
af mål 3 også støtter koordination og ledelse af disse projekter samt vidensforvaltning og 
udveksling af bedste praksis, i tæt forbindelse med og med støtte fra INTERACT;  

10. støtter aktiviteterne inden for ESPON og foreslår, at adgangen til dets resultater forbedres 
for at lette de berørte aktørers anvendelse af dem; 

11. glæder sig over URBACT-programmets succes med hensyn til bæredygtig byudvikling og 
kræver, at programmet videreføres; 

12. opfordrer Kommissionen til at overveje, hvordan man får de lokale og regionale 
folkevalgte til at investere tid og energi i disse europæiske netværk til udveksling af 
erfaringer og bedste praksis;

Mainstreaming af det territoriale samarbejde

13. mener, at det er nødvendigt med en højere grad af komplementaritet mellem målet 
"territorialt samarbejde" på den ene side og målene "konvergens" og "konkurrenceevne og 
beskæftigelse" på den anden side; foreslår, at de regionale operationelle programmer 
deltager i de grænseoverskridende projekter og naboskabsprojekter, der vedrører dem, ved 
at øremærke midler til hvert territorium til på forhånd identificerede prioriterede projekter, 
der er aftalt med deres partnere i programmerne, i overensstemmelse med principperne om 
forvaltning på flere niveauer og partnerskab;

14. opfordrer medlemsstaterne og regionerne til at etablere operationelle tværregionale 
programmer, der svarer til fælles territoriale problemstillinger; opfordrer Kommissionen 
til at overveje nødvendige lovgivningsmæssige tilpasninger i forbindelse med 
iværksættelsen af tværregionale grænseoverskridende operationelle programmer over 
samme model;

Anvendelse af den territoriale tilgang til andre EU-politikker 

15. minder om, at begrebet makro-regioner, der er indført på initiativ af Rådet, skal ses som et 
eksperimentelt redskab til koordinering af fælles projekter, der vedrører et meget stort 
territorium, og som har til formål at udnytte fordelene ved en integreret strategi på tværs 
af flere sektorer, baseret på fælles strategiske aktioner, der finansieres med i forvejen 
eksisterende støttemidler; minder om, at disse strategier hverken bør medføre yderligere 
udgifter for Unionens budget eller etablering af nye institutioner, og de forudsætter ikke 
gennemførelse af ny lovgivning;

16. anmoder Kommissionen om at foretage en tilbundsgående undersøgelse af resultaterne af 
de første strategier, der er blevet iværksat; mener, at processen har skabt en interesse, som 
bør udnyttes; anbefaler, at de naboskabsprogrammerne anvendes til støtte for disse 
territoriale strategier ved at koordinere arbejdet med at udtænke, udforme og styre de 
fremtidige makroregionale strategier; 
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17. mener, at enhver naboskabsstrategi skal tage behørigt hensyn til omfanget af koordinering 
med retningslinjerne for de transeuropæiske transportnet og de strategier, der forfølges 
under den integrerede havpolitik; 

18. påpeger, at det territoriale samarbejde både vedrører EU's indre og ydre grænser; anmoder 
Kommissionen om at overveje, hvordan man skaber mere effektive synergier mellem de 
forskellige initiativer under EFRU, instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA), det 
europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI) og Den Europæiske 
Udviklingsfond (EUF);

19. går i den forbindelse ind for en mere effektiv koordinering mellem Kommissionens 
forskellige berørte generaldirektorater;

Fremme oprettelsen af europæiske grupper for territorialt samarbejde (EGTS)

20. mener, at EGTS'er udgør et unikt og meget værdifuldt territorialt styringsinstrument, som 
opfylder behovet for struktureret samarbejde med hensyn til finansiering, juridisk status 
og forvaltning på flere niveauer;

21. mener imidlertid, at deres gennemførelse bør lettes, og opfordrer Kommissionen til 
hurtigst muligt at foreslå ændringer til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1082/2006 om EGTS'er under hensyntagen til de problemer, som regionerne og de 
grupperinger, der allerede er på plads, har identificeret, og på grundlag af det arbejde, der 
er udført af Regionsudvalget, med henblik på at:

- afklare status for EGTS'er i de nationale retssystemer 
- tillade oprettelsen af EGTS mellem parter, der er baseret i en medlemsstat og i et 
tredjeland   
- omformulere artikel 4, stk. 3, med henblik på at sikre en streng overholdelse af 
tremånedersfristen
- forenkle lovgivningen vedrørende personale samt reglerne for beskatning for EGTS'er;

22. opfordrer til, at der tildeles globaltilskud til EGTS'er med henblik på at sætte dem i stand 
til direkte at forvalte strukturfondsmidlerne, og kræver, at der i lovgivningen om de andre 
europæiske fonde i højere grad tages hensyn til EGTS's multinationale og multilaterale 
karakter for således at lette deres adgang til andre finansieringskilder; 

Forenkling af iværksættelsen

23. mener, at gennemførelsen af de territoriale samarbejdsprogrammer stadig er alt for 
kompliceret og mener, at der for mål 3 er behov for specielt tilpassede regler;

24. opfordrer Kommissionen til at foreslå konkrete foranstaltninger, der forenkler reglerne for 
revision og kontrol, og som gør det muligt mere systematisk at anvende en standardsats 
for omkostninger, fastsætte nærmere regler om berettigelse til EU-finansiering, bidrage til 
større fleksibilitet i gennemførelsen af automatiske frigørelser, hæve den acceptable 
fejlprocent til 5 % og den tekniske bistand til 8 % med henblik på at sikre, at 
forvaltningsorganerne koncentrerer sig mere om strategisk ledelse af projekter, snarere 
end om, hvorvidt ansøgningerne opfylder administrative regler; 
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25. understreger endvidere, at ordningerne for inddragelse af private aktører også skal 
forenkles; anbefaler, at der etableres finansielle tekniske systemer, i lighed med Jeremie-
og Jessica-initiativerne, for at lette grænseoverskridende projekter, som skaber indtægter, 
deltagelse af private aktører og etablering af offentlig-private partnerskaber;

Mere synlighed til det territoriale samarbejde

26. beklager, at det territoriale samarbejde lider under manglende synlighed, både med hensyn 
til de nationale og lokale myndigheder og i forhold til offentligheden;  opfordrer 
Kommissionen til at overveje, hvordan EGTS'er kan gøres mere synlige over for aktørerne 
i det territoriale samarbejde og den brede offentlighed;

27. mener, at et samarbejde om uddannelse og kultur, der kan bidrage til opfyldelsen af 
Europa 2020-strategiens mål om intelligent og inklusiv vækst, vil øge synligheden af det 
territoriale samarbejde og nedbryde den "mentale grænse", der hindrer et tættere 
samarbejde mellem borgerne; 

28. anmoder om en mere effektiv koordinering af kommunikationen mellem alle involverede 
parter i processen med at gennemføre det territoriale samarbejde, foreslår, at alle 
programmer under samme del bør kunne genkendes via et fælles logo, og opfordrer 
Kommissionen til, ved starten af næste programmeringsperiode, at foreslå en storstilet 
mediemæssig oplysningskampagne i grænseregionerne vedrørende fordelene ved 
territorialt samarbejde;

29. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaterne.
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BEGRUNDELSE

De seneste fem år har grundforordningen om strukturfondene samt ikrafttrædelsen af 
Lissabontraktaten væsentligt øget betydningen af det territoriale samarbejde. Den finansielle 
ramme for 2007-2013 har gjort målet "territorialt samarbejde" til en af de tre grundpiller i 
EU's samhørighedspolitik som efterfølger for fællesskabsinitiativet INTERREG. Sidenhen er 
"territorial samhørighed" ved traktatens artikel 174 blevet en af samhørighedspolitikkens tre 
bestanddele sammen med økonomisk og social samhørighed. Denne stilling indikerer klart, at 
det er et af EU's vigtigste politikområder. 

Ordføreren mener, at det territoriale samarbejde har til formål at fjerne de fysiske, 
administrative og lovgivningsmæssige hindringer og mindske den "grænseeffekt", der 
eksisterer mellem territorierne og regionerne, så de sammen 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. Territorialt samarbejde udgør en kilde til 
konkurrenceevne, som endnu ikke er ordentligt udnyttet, og bidrager til "en stadig snævrere 
union mellem de europæiske folk".

INTERREG III ex-post-evalueringsrapporten for perioden 2000-2006 har klart vist 
merværdien af dette mål for det europæiske projekt og giver nogle eksempler på sine 
succeser: 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.

Styrkelse af målet "territorialt samarbejde"

Et ambitiøst budget:

Ordføreren mener, at "mål 3" bør styrkes betydeligt i overensstemmelse med den holdning, 
Parlamentet vedtog i sin beslutning af 7. oktober 2010 om EU's samhørighedspolitik og 
regionalpolitikken efter 2013, med det standpunkt, Kommissionen gav udtryk i 
konklusionerne i den femte rapport om samhørighedspolitikken, med anbefalingerne fra 
Regionsudvalget, og med konklusionerne fra det uformelle rådsmøde for ministrene for 
regionalpolitik, der blev afholdt i Liège den 22. og 23. november 2010. 

Der er i den nuværende flerårige finansielle ramme afsat 8,5 mia. EUR til dette mål (et tal, 
som kun udgør 2,5 % af EU's samlede strukturelle udgifter). Under forhandlingerne om den 
foregående programmeringsperiode havde Kommissionen opfordret til, at mål 3 skulle udgøre 
mindst 5 % af samhørighedspolitikken budget. Dette mål skal nås i 2013.  Efterspørgslen efter 
samarbejde er stærk, og behovet er enormt. Ordføreren er af den opfattelse, at Parlamentet 
skal støtte aktørerne i det territoriale samarbejdes ambitioner ved igen at kræve, at dette mål 
skal udgøre mindst 5 % af det samlede budget for samhørighedspolitikken. 

                                               
1 Fællesskabsinitiativ INTERREG III (2000-2006); efterfølgende evaluation (nr. 

2008.CE.16.0.AT.016).
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En stabil struktur: 

Efter ordførerens opfattelse skal denne målsætning fortsat være opdelt i tre dele, hver med sin 
egen logik og værdi.

Det grænseoverskridende samarbejde (73 % af budgettet) 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). Dets gennemførelse er 
"territorialiseret" på NUTS 3-niveau og opfylder lokale behov på tværs af grænser. 
Ordføreren mener, at en debat om en overførsel til NUTS 2-niveau, som krævet af visse 
aktører, kan underminere den lokale dimension af dette samarbejde på tværs af grænserne. 
Men udnyttelsen af de muligheder, som artikel 21 i EFRU-forordningen vedrørende 
placeringen af projekter om grænseoverskridende samarbejde og naboskabssamarbejde 
tilbyder, giver dog afhængigt af de pågældende projekters karakter en vis grad af fleksibilitet, 
som bør fremmes. Denne artikel gør det i behørigt begrundede tilfælde muligt at finansiere 
udgifter afholdt uden for støtteberettigede områder i henhold til programmet. 

Naboskabssamarbejdet (20 % af budgettet) tilsigter på et bredere plan 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 forvaltning af naturkatastrofer.

Det interregionale samarbejde (4 % af budgettet) vedrører samarbejdet mellem alle regioner i 
de 27 medlemsstater uanset deres geografiske beliggenhed og er alene helliget udveksling af 
informationer, erfaringer og god praksis.

Erfaringen viser1, at efterspørgslen overstiger udbuddet med en faktor 10 i forbindelse med 
indkaldelser af forslag på området interregionalt samarbejde. Dette misforhold kan skabe en 
stor administrativ arbejdsbyrde for forvaltningsmyndigheden og efterlade kandidaterne med 
en følelse af modløshed og frustration. For at opnå besparelser og forbedre kvaliteten af 
projekterne kunne en reduktion i medfinansieringssatsen til 60 % (fra den nuværende 75 %) 
overvejes for deltagere fra "konkurrenceevne og beskæftigelse"-regioner. Ordføreren foreslår 
også, at regionerne i højere grad gør brug af mulighederne i artikel 37, stk. 6, litra b), i 
grundforordningen. Denne artikel gør det på initiativ fra en medlemsstat mulig at lade et 
operationelt program af kategorien "konvergens" eller "regional konkurrenceevne og 
beskæftigelse" omfatte foranstaltninger om interregionalt samarbejde med en region eller 
lokal myndighed i en anden medlemsstat. Den interregionale del af målet "territorialt 
samarbejde" kan bidrage med støtte, koordination, vidensforvaltning, udveksling af god 
praksis og strategisk back-up for projekter, der gennemføres på denne måde. INTERACT 
ville vinde i effektivitet, hvis det i højere grad blev inddraget i gennemførelsen af denne del. 

URBACT II (der vedrører informationsudveksling til fremme af en bæredygtig byudvikling) 
har været meget vellykket og bør videreføres. 

                                               
1 "Kilde: Forvaltning af programmet Interreg IV C 2007-2013: Første indkaldelse af forslag: 4832 

kandidater til 492 udvalgte projekter. Anden indkaldelse af forslag: 4671 kandidater til 481 
udvalgte projekter".
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Hertil kommer, at det i forbindelse med debatten om Erasmusprogrammet for lokale politikere 
ville være nyttigt, om disse netværk til udveksling af erfaringer (INTERACT / tværregionalt 
samarbejde og URBACT) i højere grad omfattede de folkevalgte for således at øge 
synligheden af udvekslingerne og give dem en politisk impuls. 

ESPON-programmet, som omhandler levering af undersøgelser og databaser om territorialt 
samarbejde og grænseområder, er et effektivt instrument. Der er dog behov for en indsats med 
henblik på at gøre dets resultater mere synlige og mere tilgængelige for alle parterne i 
samarbejdet.

Et mere strategisk og mainstreamet territorialt samarbejde

Selv om den nuværende fordeling af midlerne mellem de tre dele hovedsageligt kan 
opretholdes, skal programmeringen være mere strategisk og finde sted på alle etaper af 
planlægningsfasen. Ordføreren så gerne, at samarbejdsforanstaltningerne blev koordineret på 
alle forvaltningsniveauer i forbindelse med "Europa 2020-strategien, der er tilpasset behovene 
i territorierne, og med de øvrige eksisterende territoriale strategier (eurodistrikter, 
euroregionerne, makroregioner osv.). 

Det territoriale samarbejde hæmmes undertiden af nationale betragtninger, der afspejler et 
"Jeg vil have mine penge tilbage"-syndrom, hvor medlemsstaterne og aktørerne deler 
midlerne til projekter på deres område, men uden reelt samarbejde eller ægte europæisk 
merværdi. Ordføreren foreslår derfor, at midlerne tildeles hvert enkelt territorialt 
samarbejdsprogram, og ikke længere til medlemsstaten, med henblik på at opfylde behovene i 
det pågældende samarbejdsområde på en integreret måde. Kommissionen kan, samtidig med, 
at det vigtigste kriterium, nemlig demokrati, bevares, overveje andre strategiske kriterier, der 
er målbare og relevante og afspejler behovene i territorierne, og som kan mindske betoningen 
af demografikriteriet.  De nye indikatorer kunne tage højde for specifikke problemstillinger 
ved det territoriale samarbejde, såsom tilslutning og adgang til infrastruktur eller visse 
indikatorer med relation til Europa 2020-strategien.

Ordføreren mener, at selv om der er behov for en væsentlig forhøjelse af budgettet til 
territorialt samarbejde, så vil det aldrig være tilstrækkeligt til at finansiere de store 
grænseoverskridende eller tværnationale infrastrukturprojekter, som Europa har brug for 
inden for transport, energi og nye kommunikationsteknologier. For en fuld gennemførelse af 
princippet om territorial samhørighed og en forøgelse af den europæiske merværdi af de 
midler, der afsættes under målene "konvergens" og "konkurrenceevne og beskæftigelse", er 
der behov for en større komplementaritet mellem målet "territorialt samarbejde" og 
mainstream. 

Det foreslås således, at der i begyndelsen af programmeringen sker en "territorial" 
øremærkning af midler til "konvergens" og "konkurrenceevne og beskæftigelse" til et vist 
antal på forhånd identificerede prioriterede projekter, der er aftalt mellem partnere i 
programmerne, i overensstemmelse med principperne om forvaltning på flere niveauer og 
partnerskab. 

Endelig ønsker ordføreren at understrege betydningen af de forsøg, der er gennemført som en 
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del af de tværregionale operationelle programmer, som f.eks. "Loire"- eller "Massif Central"-
programmerne i Frankrig, der er iværksat på et fælles territorialt grundlag. Resultaterne af 
disse forsøg kan foranledige Kommissionen til at overveje at iværksætte tværregionale 
grænseoverskridende operationelle programmer over samme model. 

Anvendelse af den territoriale tilgang til andre EU-politikker

Reaktionen fra mange af aktørerne på de makroregionale strategier for Østersøen og Donau 
har været en blanding af begejstring og forbehold. Ordføreren vil gerne påpege, at disse 
strategier hverken udgør en ny form for mellemstatsligt samarbejde, der udelukkende 
forvaltes af de centrale myndigheder i de berørte medlemsstater, eller er en ny, selvstændig 
uidentificeret EU-genstand, som ikke har nogen forbindelse med regionalpolitikken. Reglen 
om "de tre nej'er" er afgørende og grundlæggende: ingen nye institutioner, ingen ny 
lovgivning og ingen nye budgetposter til de makro-regionale strategier. 

Begrebet makroregioner, der skal ses som et eksperimentelt redskab til koordinering af fælles 
projekter, der vedrører et meget stort territorium, og som har til formål at udnytte fordelene 
ved en integreret strategi på tværs af flere sektorer, baseret på fælles strategiske aktioner, der 
finansieres med i forvejen eksisterende støttemidler, fortjener på grund af de opnåede 
resultater særlig opmærksomhed. 

Selv om der ikke er planer om at etablere makroregioner i hele Europa, så kunne 
naboskabsdelens forvaltningssystem anvendes til at koordinere arbejdet med at udtænke, 
udforme og styre disse strategier, ved at identificere, hvor de ville være nyttige og ønskelige.

Ligeledes bør der i forbindelse med overvejelser vedrørende naboskabsdelen tages hensyn til 
muligheden for at samordne med andre større EU-strategier, såsom de transeuropæiske net og 
den integrerede havpolitik.

Endelig er samarbejdet ved EU's ydre grænser præget af mangler og problemer med 
gennemførelsen, navnlig som følge af den manglende synergi mellem forordningerne for de 
forskellige fonde (EFRU, ENPI, IAP, EDF) og forvaltningsmæssige problemer. Det er op til 
de relevante generaldirektorater i Kommissionen at koordinere deres indsats på dette område 
mere effektivt. 

Fremme oprettelsen af europæiske grupper for territorialt samarbejde (EGTS)

Der blev ved en forordning fra 2006 oprettet et retligt instrument til fremme af det territoriale 
samarbejde: Den Europæiske Gruppe for Territorialt Samarbejde (EGTS). EGTS kan 
anvendes på de tre dele 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'er, der allerede er oprettet, eller som er under oprettelse, viser, at 
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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-lovgiverne havde forventet. 

Det er imidlertid bydende nødvendigt, at de lokale og regionale myndigheder i EU får bedre
kendskab til EGTS-erne. 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'erne er nødt til at tage op, især i indkøringsfasen (f.eks. 
problemer, der er forbundet med etableringslandet og meget lange registreringsprocedurer).

Regionsudvalget har henledt opmærksomheden på en række problemer, som ordføreren gerne 
vil gengive, herunder: behovet for at klarlægge EGTS'ers status i de nationale retssystemer, 
tilladelse til at etablere EGTS'er mellem aktører i en medlemsstat og et tredjeland, 
omformulering af artikel 4, stk. 3, for at sikre, at tremånedersfristen, inden for hvilken 
medlemsstaterne skal godkende oprettelsen af en EGTS eller ej, strengt overholdes, og en 
forenkling af lovgivningen vedrørende personale samt reglerne for beskatning for EGTS'er. 

Desuden skal reglerne for adgang til andre europæiske fonde i højere grad tage hensyn til 
EGTS'ers særlige karakter, ikke blot som en partner, men som et multilateralt og 
multinationalt europæisk organ. 

Endelig vil en tildeling af globaltilskud til EGTS'er, for at gøre det muligt for dem at forvalte 
strukturfondsmidler direkte i overensstemmelse med den strategi, der er fastlagt for 
programmet, at lette gennemførelsen af projekter og fremme etablering af nye EGTS'er. 

Forenkling af iværksættelsen

Mål 3 muliggør komplekse og flerdimensionelle samarbejdsformer mellem partnere fra 
forskellige medlemsstater. Dets begrænsninger kræver særlige regler, som reelt forenkler 
gennemførelsen. 

Ordføreren foreslår en række foranstaltninger, som aktører i felten har anmodet om, såsom: en 
forenkling af reglerne for revision og kontrol, mulighed for mere systematisk at anvende en 
standardsats for omkostninger, fastsættelse af nærmere regler om berettigelse til EU-
finansiering, en vis fleksibilitet i gennemførelsen af automatiske frigørelser, en forhøjelse af 
den acceptable fejlprocent til 5 % og den tekniske bistand til 8 % med henblik på at sikre, at 
forvaltningsorganerne kan koncentrere sig om strategisk ledelse af projekter, snarere end om, 
hvorvidt ansøgningerne opfylder administrative regler. 

Ordføreren vil gerne understrege, at den vigtigste forenkling er en stabilisering af reglerne.  

Endelig er der et problem, der ofte opstår i forbindelse med gennemførelsen af det territoriale 
samarbejde, og det er de private aktørers modvilje mod at engagere sig på grund af disse 
projekters kompleksitet og de risici, der er forbundet med dem. 

Ordføreren opfordrer derfor Kommissionen til i højere grad at inddrage disse aktører, navnlig 
ved at etablere finansielle tekniske systemer, i lighed med Jeremie- og Jessica-initiativerne, 
for at lette grænseoverskridende projekter, som skaber indtægter, og etablering af offentlig-
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private partnerskaber.

Mere synlighed til det territoriale samarbejde

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.

Ordføreren opfordrer derfor Kommissionen til at overveje, hvordan EGTS'er kan gøres mere 
synlige over for aktørerne i det territoriale samarbejde og den brede offentlighed. 

Endelige er der behov for en mere effektiv koordinering af kommunikationen mellem alle 
involverede parter i processen med at gennemføre det territoriale samarbejde, hvor et første 
skridt f.eks. kunne være at udarbejde et fælles logo.  Kommissionen kunne også overveje at 
iværksætte en oplysningskampagne i grænseregionerne, bistået af INTERACT.


