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1. Algemene context 
 
Het bestaan van de nationale grenzen scheidt de grensgemeenschappen op economisch, 
sociaal en cultureel gebied en vormt een obstakel voor een samenhangend beheer van deze 
gebieden. Totnogtoe heeft de nationale politiek weinig aandacht besteed aan deze zones, die 
als perifere zones van het nationale grondgebied worden beschouwd. Niettemin zorgen de 
eenheidsmarkt en de Economische en Monetaire Unie (EMU), met het oog op de uitbreiding, 
voor een geleidelijke verandering van deze trend en is de grensoverschrijdende samenwerking 
een van de grote uitdagingen van de Europese integratie geworden. 
 
Een van de basisdoelstellingen van de Europese Unie is de versterking van de economische, 
sociale en territoriale cohesie via de grensoverschrijdende, transnationale en interregionale 
samenwerking. Tegelijkertijd bevordert zij de integratie en de evenwichtige en harmonieuze 
ontwikkeling van het Europese grondgebied. 
 
Om de doelstelling van economische en sociale cohesie die in het Verdrag is voorzien te 
bereiken, maakt artikel 159, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie specifieke 
acties mogelijk die noodzakelijk blijken buiten de fondsen, zonder afbreuk te doen aan de 
maatregelen waarover in het kader van de andere beleidslijnen van de Gemeenschap wordt 
beslist.  
 
Op deze juridische basis, en conform de algemene verordening betreffende de 
structuurfondsen, werd het communautaire initiatief INTERREG in 1989 in het leven 
geroepen. Het is een actieprogramma dat de maatregelen van de structuurfondsen aanvult om 
de grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking te bevorderen. 
INTERREG III is momenteel het communautaire initiatief van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) ten gunste van de samenwerking tussen de regio's van de 
Europese Unie voor de periode 2000-2006. INTERREG III bestaat uit drie delen: deel A 
(grensoverschrijdende samenwerking), deel B (transnationale samenwerking) en deel C 
(interregionale samenwerking). Deel A heeft de grensoverschrijdende samenwerking tussen 
aan elkaar grenzende territoriale publiekrechtelijke lichamen tot doel, en streeft ernaar 
grensoverschrijdende economische en sociale polen te ontwikkelen aan de hand van 
gemeenschappelijke strategieën voor duurzame territoriale ontwikkeling. Deel B, dat 
betrekking heeft op de transnationale samenwerking tussen nationale, regionale en plaatselijke 
autoriteiten, heeft als doelstelling een hogere graad van territoriale integratie te bevorderen 
binnen grote groeperingen van Europese regio's, met het oog op een duurzame, harmonieuze 
en evenwichtige ontwikkeling in de Gemeenschap, en op een betere territoriale integratie met 
de kandidaat-landen en de andere buurlanden. Deel C ten slotte concentreert zich op de 
interregionale samenwerking en beoogt de verbetering van de doeltreffendheid van het beleid 
en de instrumenten van regionale ontwikkeling en cohesie door de vorming van een netwerk, 
in het bijzonder voor de regio's in reconversie en voor de regio's met een 
ontwikkelingsvertraging. 
 
In haar derde verslag over economische en sociale cohesie1 heeft de Commissie voor de 
periode 2007-2013 voorgesteld de prioriteiten van het cohesiebeleid te concentreren op drie 

                                                 
1 Mededeling van de Europese Commissie. Derde verslag over de economische en sociale cohesie. 
COM(2004)0107 def. van 17.2.2004. 
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fundamentele doelstellingen: convergentie, concurrentievermogen en samenwerking. De 
"territoriale samenwerking" is gebaseerd op de ervaring van de drie delen van INTERREG 
(A, B en C) teneinde een harmonieuze en evenwichtige ontwikkeling op heel het Europese 
grondgebied te bevorderen, door de samenwerking tussen de verschillende componenten over 
de kwesties die van communautair belang zijn op grensoverschrijdend, transnationaal en 
interregionaal niveau (de zogenaamde "mainstream"-logica) te ondersteunen. In deze context 
heeft de Commissie een nieuw juridisch instrument voorgesteld, in de vorm van een Europese 
samenwerkingsstructuur ("grensoverschrijdend regionaal publiekrechtelijk lichaam"), 
teneinde de lidstaten, de regio's en de plaatselijke autoriteiten in staat te stellen om, zowel in 
het kader van communautaire programma’s als daarbuiten, een oplossing te vinden voor de 
juridische en administratieve problemen die traditioneel gepaard gaan met het beheer van 
grensoverschrijdende programma’s en projecten. Het is de bedoeling het vermogen om te 
handelen in naam van de overheden over te dragen aan deze nieuwe juridische structuur en zo 
samenwerkingsactiviteiten uit te voeren. 
 
Het Europees Parlement heeft altijd het belang van de grensoverschrijdende, transnationale en 
interregionale samenwerking in de Europese constructie1

 verdedigd, evenals het belang van 
een afzonderlijke doelstelling voor de territoriale samenwerking op basis van het succes van 
het initiatief INTERREG, dat heeft bijgedragen tot de totstandbrenging en versterking van een 
samenwerkingscultuur. Het heeft ook de invoering van een uniek juridisch instrument 
goedgekeurd dat de lidstaten, de regio's en de plaatselijke autoriteiten in staat stelt de 
grensoverschrijdende programma’s doeltreffender te beheren2.  
 
De territoriale cohesie, en niet meer alleen de economische en sociale cohesie, wordt 
herhaaldelijk aangehaald in het ontwerp voor een Europese Grondwet, en wordt erkend als 
een van de doelstellingen en als een van de gedeelde bevoegdheden van de Unie3. Artikel III-
220 van de ontwerpgrondwet (het huidige artikel 158 van het EG-Verdrag) besteedt 
bijzondere aandacht aan, onder andere, de grensoverschrijdende regio's. 
 
Een ander instrument dat bedoeld is om de wederzijdse samenwerking met 
grensoverschrijdend karakter te vergemakkelijken en te bevorderen, is het Europees 
Economisch Samenwerkingsverband. Het doel van dit samenwerkingsverband, dat door het 
communautaire recht erkende rechtspersoonlijkheid heeft, is de economische activiteiten van 
zijn leden te vergemakkelijken en te bevorderen, door de samenvoeging van zijn middelen, 
activiteiten en bekwaamheden Deze samenvoeging zal betere resultaten opleveren dan de 
resultaten die zijn leden zouden bereiken als ze geïsoleerd zouden handelen. 
 
 
2. Beschrijving van het voorstel voor een verordening tot instelling van een Europese 

groepering voor grensoverschrijdende samenwerking (EGGS)  

                                                 
1 Resolutie over de grensoverschrijdende en interregionale samenwerking van 16.5.1997 (A4-161/1997, 
rapporteur: de heer Miller); resolutie over de grensoverschrijdende en interregionale samenwerking van 9.6.1992 
(A4-188/92, rapporteur: de heer Cushnahan); resolutie over de grensoverschrijdende samenwerking aan de 
binnengrenzen van de Europese Gemeenschap van 12.3.1987 (A2-170/86, rapporteur: de heer Poetschki). 
2 Resolutie over de mededeling van de Commissie betreffende het derde verslag over de economische en sociale 
cohesie van 22.4.2004 (A5-272/2004, rapporteur: de heer Hatzidakis), punten 40-47. 
3 Artikelen I-3.3, I-14 en II-96. De aangehaalde artikelen van de ontwerpgrondwet zijn uittreksels uit de derde 
beschikbare versie: CIG 87/04, Brussel, 6 augustus 2004. 
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Rekening houdend met de grote moeilijkheden die worden ondervonden bij het 
verwezenlijken en beheren van acties van grensoverschrijdende, transnationale en 
interregionale samenwerking, in het kader van verschillende nationale rechtsregels en 
procedures, zijn gepaste maatregelen op communautair niveau noodzakelijk om aan deze 
moeilijkheden het hoofd te bieden. 
 
In het kader van de nieuwe voorstellen voor een verordening voor de actualisering van de 
structuurfondsen en -instrumenten gedurende de periode 2007-2013, heeft de Europese 
Commissie op 14 juli jongstleden een nieuwe verordening voorgesteld die voor de lidstaten, 
de regio's en de plaatselijke gemeenschappen de mogelijkheid voorziet om instanties in het 
leven te roepen bedoeld voor de grensoverschrijdende samenwerking, Europese groepering 
voor grensoverschrijdende samenwerking (EGGS) genoemd1. Het voorstel voor een 
verordening over de EGGS past in de logica van het voorstel van de Commissie om een 
nieuwe doelstelling 3 op te stellen (territoriale samenwerking). Het past ook in het kader van 
het voorstel voor een verordening die de algemene bepalingen vastlegt voor de twee 
structuurfondsen (EFRO en ESF) en voor het Cohesiefonds.  
 
Aangezien de voorwaarden voor grensoverschrijdende samenwerking, zoals in onderhavige 
verordening gepreciseerd, niet op doeltreffende wijze door de lidstaten kunnen worden 
gecreëerd en dus beter op communautair niveau kunnen worden verwezenlijkt, kan de 
Gemeenschap maatregelen nemen, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel gewijd aan 
artikel 5 van het Verdrag. Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel zoals dit in 
bovengenoemd artikel vermeld is, gaat de onderhavige verordening niet verder dan wat 
noodzakelijk is om deze doelstellingen te behalen. Het gebruik van de EGGS is daarbij 
facultatief, met respect voor het constitutionele bestel van elke lidstaat. 
 
Dit nieuwe juridische instrument, gebaseerd op artikel 159, alinea 3, van het Verdrag, schept 
een facultatief kader voor de oprichting van Europese instanties die bedoeld zijn voor de 
grensoverschrijdende samenwerking om de bestaande hindernissen te overwinnen. Als nieuw 
instrument zal het de nationale wetten van de lidstaten beïnvloeden. Bovendien moet worden 
benadrukt dat de groepering niet verplicht is, maar louter 'facultatief', wat blijkt uit haar 
samenwerkingsambities: volgens overweging 7 van de ontwerpverordening "moet het gebruik 
van de EGGS facultatief zijn". De instanties zullen een rechtspersoonlijkheid krijgen voor de 
uitvoering van programma’s van grensoverschrijdende samenwerking op basis van een 
akkoord tussen de leden ervan, hetzij nationaal, regionaal of lokaal, openbaar of van een ander 
type. Dit instrument zal het dus mogelijk maken de grensoverschrijdende samenwerking 
tussen de regionale en plaatselijke gemeenschappen te bevorderen en te vergemakkelijken, en 
de juridische en institutionele moeilijkheden die op het terrein worden ontmoet, te beperken. 
 
Een van de elementen die nieuw zijn vergeleken met de bestaande financiële instrumenten, is 
het feit dat de EGGS niet alleen kan worden belast met de uitvoering van programma’s van 
grensoverschrijdende samenwerking gecofinancierd door de Europese Unie, maar ook met de 
verwezenlijking van elke andere actie, met of zonder tussenkomst van de Unie. De algemene 
doelstellingen van de EGGS, vermeld in overweging 6 van de ontwerpverordening (acties van 

                                                 
1 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van een 
Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking (EGGS). COM(2004)0496 def. 
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grensoverschrijdende samenwerking zonder financiële tussenkomst van de Gemeenschap), 
suggereren dat dit nuttig kan zijn, niet alleen voor de doelstellingen van het structurele beleid, 
maar eveneens voor vele andere doelen. 
 
Andere vermeldenswaardige elementen van het voorstel voor een verordening zijn de 
volgende:  
 
- Samenstelling van de EGGS (artikel 2): de EGGS kan samengesteld zijn uit lidstaten en 
regionale en plaatselijke gemeenschappen, en/of uit andere openbare plaatselijke instanties. 
Over hun samenstelling wordt beslist op initiatief van de leden die dus kunnen beslissen een 
afzonderlijke rechtspersoon op te richten of het beheer ervan aan een van hen toe te 
vertrouwen.  
 
- Bevoegdheden van de EGGS (artikel 3): de bevoegdheden van de EGGS worden 
vastgelegd volgens een overeenkomst van Europese grensoverschrijdende samenwerking, die 
wordt gesloten tussen de leden. Daarvoor krijgt de EGGS de rechtspersoonlijkheid die door 
de nationale wetgevingen wordt toegekend aan rechtspersonen. De EGGS kan de volgende 
functies toebedeeld krijgen: 
 
• De uitvoering van de programma’s van grensoverschrijdende samenwerking gefinancierd 

door de Gemeenschap, voornamelijk via de structuurfondsen; 
• De verwezenlijking van elke andere actie van grensoverschrijdende samenwerking met of 

zonder financiële tussenkomst van de Gemeenschap. 
 
- De overeenkomst voor Europese grensoverschrijdende samenwerking (artikel 4): de 
EGGS is het resultaat van een overeenkomst die de functie, de duur en de voorwaarden van 
haar ontbinding moet specificeren. De overeenkomst, die beperkt is tot de sector 
grensoverschrijdende samenwerking, moet ook de verantwoordelijkheid van elk van de leden 
bij de EGGS en bij derden specificeren. Zij moet ook het statuut vastleggen dat van 
toepassing is op de lidstaten, evenals de bevoegde rechtbank aanduiden in geval van 
geschillen. Dat zal de rechtbank van de lidstaat zijn waarvan het recht is gekozen. Ten slotte 
moet de overeenkomst aan alle leden en aan de deelnemende lidstaten worden 
bekendgemaakt. 
 
- Statuut van de EGGS (artikel 5): de EGGS keurt haar statuut goed op basis van de 
overeenkomst. De statuten moeten de bepalingen bevatten met betrekking tot: 
 
• ledenlijst; 
• voorwerp en functie van de EGGS en haar relaties met de leden; 
• naam en zetel; 
• haar organen, bevoegdheden, activiteiten, aantal vertegenwoordigers van leden in de 

organen; 
• besluitvormingsprocedure; 
• vastlegging van de werktaal/werktalen; 
• de organisatie; 
• de modaliteiten van de financiële bijdrage van haar leden, evenals de toepasselijke 

begrotings- en boekhoudkundige regels; 
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• aanstelling van een onafhankelijke instantie voor financiële controle en externe audit. 
 
- Organen van de EGGS (artikel 6): de EGGS zal worden vertegenwoordigd door haar 
directeur, die zal handelen in haar naam en voor haar rekening. De EGGS kan een 
vergadering organiseren die samengesteld is uit vertegenwoordigers van haar leden. De 
statuten kunnen extra organen voorzien. 
 
- Begroting van de EGGS (artikel 7): de EGGS stelt een voorlopige jaarbegroting op die 
door haar leden wordt goedgekeurd. Zij stelt trouwens een jaarlijks activiteitenverslag op dat 
door onafhankelijke deskundigen van de leden is gecertificeerd. De leden zijn financieel 
verantwoordelijk naar rato van hun bijdrage aan de begroting, tot de delging van de schulden 
van de EGGS. De financiële verantwoordelijkheid van de lidstaten en andere autoriteiten zal 
echter niet worden beïnvloed door het bestaan van de EGGS. 
 
- Publiciteit en inwerkingtreding (artikelen 8 en 9): de overeenkomst tot oprichting van de 
EGGS zal in het Publicatieblad van de Europese Unie worden bekendgemaakt. Vanaf dat 
ogenblik zal haar juridische bevoegdheid in elk van de lidstaten erkend zijn. De EGGS zal 
van kracht worden vanaf 1 januari 2007. 
 
 
3. Controversiële punten 
 
- Doelstelling: Volgens artikel 1, lid 2, van de voorgestelde richtlijn is de doelstelling van de 
EGGS de grensoverschrijdende samenwerking tussen de lidstaten en de regionale en 
plaatselijke autoriteiten te vergemakkelijken en te bevorderen, met het oog op het versterken 
van de economische, sociale en territoriale cohesie. Er rijst echter een vraag: wat is de 
belangrijkste doelstelling van het instrument? Drie mogelijkheden kunnen in overweging  
worden genomen: 
 
 

 Het is een juridisch instrument dat in het kader van doelstelling 3 van het 
structuurfonds moet worden gebruikt. Het bepaalt dat lidstaten die deelnemen aan 
een operationeel programma het instrument verantwoordelijk kunnen maken voor 
het beheer ervan en aan het programma verantwoordelijkheden van de 
beheersautoriteit en van het technisch secretariaat kunnen toevertrouwen. In deze 
context dient het te worden opgemerkt dat elke lidstaat financiële 
verantwoordelijkheid op zich blijft nemen (artikel 18 van het voorstel voor een 
verordening). 

 
 Het is een door de Europese Commissie voorgesteld instrument dat een 

grondwettelijk voorstel is dat bovengenoemde doelstellingen dient, uitgevoerd 
zonder financiële tussenkomst van de Gemeenschap. 

 
 De derde optie zou de oprichting van een overheidsinstelling zijn die 

bovengenoemde doelstellingen uitvoert zonder financiële tussenkomst van de 
Gemeenschap. 

 
- Rechtsgrondslag: twee opties:  
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ACTIES GEBASEERD OP ARTIKEL 159, LID 3, VAN HET EG-VERDRAG.  
Dit artikel maakt specifieke actie mogelijk buiten de beperkingen van de structuurfondsen, 
teneinde de doelstelling van meer economische en sociale cohesie te bereiken1. De actie zou 
het voorwerp moeten zijn van een afzonderlijk voorstel van de Commissie en zou onderhevig 
zijn aan de medebeslissingsprocedure (artikel 251) en gekwalificeerde meerderheid. 
 
DE ALTERNATIEVE RECHTSGRONDSLAG ZOU ARTIKEL 308 VAN HET EG-VERDRAG ZIJN.  
Artikel 308 laat de Gemeenschap toe te handelen volgens haar doelstellingen wanneer het 
Verdrag de noodzakelijke specifieke bevoegdheden niet voorziet. In zo'n geval moet de 
beslissing om in de Raad te handelen eenparig zijn. Bovendien sluit dit de toepassing van de 
medebeslissingsprocedure in dit geval uit en zou een volledig nieuw voorstel van de 
Commissie met betrekking tot de procedures vereist zijn. 

 
 

Probleem van status: De tekst van de Commissie is onduidelijk over het feit of het EGGS-
instrument louter neerkomt op het in het leven roepen van een nieuwe rechtspersoon, die 
alleen specifiek geïdentificeerde taken kan uitvoeren, of de oprichting van een 
publiekrechtelijke instelling die in staat is openbare diensten te verrichten in de plaats van 
haar leden. Hiertoe kunnen er mogelijk ook middelen worden voorgesteld voor wat de 
oprichting van de EGGS betreft. 
 
Lidmaatschap: De rol van de lidstaten moet worden verduidelijkt. Blijkbaar kunnen ze 
volwaardig lid worden van de EGGS of worden ze enkel betrokken bij de goedkeuring van de 
overeenkomst en het statuut van de nieuwe instelling. Artikel 2, lid 1, stelt dat lidstaten en/of 
plaatselijke autoriteiten en/of plaatselijke overheidsinstellingen lid mogen zijn, maar nergens 
in de tekst worden de autoriteiten van de lidstaten tot deelname verplicht. 
De vraag dringt zich op de EGGS-leden gelijkwaardige partners moeten zijn wat hun 
bevoegdheden en bekwaamheden betreft.  
 
Het idee van “plaatselijke autoriteiten” is in dit voorstel helemaal niet gedefinieerd. Om de 
bevoegdheden van potentiële autoriteiten te omschrijven moet men misschien preciezer zijn. 
 
De betekenis van "optionaliteit" in het nieuwe instrument: deze kwestie kan op twee 
manieren worden geïnterpreteerd. Beide interpretaties hebben betrekking op de wil om 
de EGGS op te richten, die kan worden uitgedrukt door  

 ofwel 
 leden van de groepering  

 ofwel 
 lidstaten2 

 
Aansprakelijkheid 
Artikel 1, lid 2, van de ontwerpverordening bepaalt dat de EGGS rechtspersoonlijkheid krijgt. 
Artikel 3, lid 2, heeft echter betrekking op een ander begrip van ‘rechtsbevoegdheid’. 

                                                 
1 overweging 1. 
2 COM(2004)0495 (def.) van 14.7.2004, artikel 18. 
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Bovendien maken bepalingen vervat in artikel 3, lid 2, zin 1 – ‘de EGGS handelt namens haar 
leden’ – en artikel 7, lid 2 (over leden van de EGGS die financieel aansprakelijk zijn in 
verhouding tot hun inbreng in de begroting ervan), de hele situatie nog onduidelijker, daar 
rechtspersonen meestal namens zichzelf handelen. Dit veroorzaakt heel wat moeilijkheden bij 
de bepaling van de status van de EGGS en van haar leden (Wie is verantwoordelijk jegens 
derden? Wat is de aard van de aansprakelijkheid van de EGGS-leden jegens de EGGS zelf?). 
Bovendien voorziet artikel 3, lid 3, zin 2, dat de oprichting van de EGGS geen invloed heeft 
op de financiële verantwoordelijkheid van haar leden. Toch staat er in de bewoordingen van 
deze bepaling geen aanwijzing over welk soort verantwoordelijkheid hier wordt bedoeld. Ze 
wijst er ook op dat financiële middelen alleen via haar leden kunnen worden overgedragen 
aan de EGGS. Er kunnen ook twijfels rijzen in verband met de wettelijke status, 
toepasselijkheid en doelstellingen van het toevertrouwen van alle taken van zo'n groepering, 
aan een van de EGGS-leden, voorzien in artikel 3, lid 3, zin 2, vooral op het gebied van 
bevoegdheden en aansprakelijkheid. 

 
 
4. Aanvankelijke voorstellen  
 
Rekening houdend met het solidariteitsbeginsel, het voorstel van de Commissie en de punten 
vermeld in deel III van dit werkdocument, is het noodzakelijk: 
 

 de doelstelling van de EGGS duidelijk te definiëren: de rapporteur deelt het standpunt 
van de Commissie dat het EGGS-instrument moet worden gebruikt om acties te 
versnellen krachtens de nieuwe doelstelling 3 voor de programmeerperiode 2007-
2013. Bovendien lijkt het daarom noodzakelijk voor de Commissie om in dit opzicht 
een allesomvattende rechtvaardiging voor het voorstel te geven.  

 
Het is reeds eerder aangehaald, en wordt beaamd door de Commissie: of de beoogde acties nu 
binnen of buiten de beperkingen van de wetgeving inzake structuurfondsen moeten worden 
ondernomen, artikel 159 moet altijd de rechtsgrondslag zijn, daar dit de 
medebeslissingsprocedure garandeert, en aldus de volledige deelname van het Parlement en 
de gekwalificeerde meerderheid in de Raad verzekert. 
 

  de status van de EGGS duidelijk te definiëren: de rapporteur geeft de raad de EGGS - 
voor wat haar bevoegdheden betreft – louter te beschouwen als een rechtspersoon in 
het algemeen (d.w.z. niet specifiek een overheidsinstelling) en het feit te versterken 
dat de administratieve bevoegdheden in geen geval kunnen worden gedelegeerd en dat 
de EGGS moet worden beperkt tot het uitvoeren van specifieke taken. Bovendien 
moet de EGGS bestaan als een rechtspersoon (ongeacht of deze een 
rechtspersoonlijkheid heeft of niet) op basis van een reeds bindende wet van de 
nationale wetgeving (bijv. de wet inzake verenigingen).  

 
Hiertoe moet een speciaal systeem van EGGS-registratie dat gemeenschappelijk is voor alle 
lidstaten of een lijst van juridische instrumenten die in alle lidstaten die onder de EGGS 
vallen, worden voorgesteld. 
 

 de criteria van EGGS-lidmaatschap duidelijk te definiëren: de rapporteur wil 
benadrukken dat het combineren van het gebruik van het EGGS-instrument binnen de 
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structuurfondsen betekent dat nationale regeringen ze automatisch besturen en 
controleren. Daarom hoeven de lidstaten niet rechtstreeks aan het nieuwe EGGS-
instrument deel te nemen. 

 
Een bijkomend argument ter ondersteuning van de mening van de rapporteur is dat lidstaten 
hun toevlucht niet hoeven te nemen tot een EU-verordening om de toepassing van 
internationale overeenkomsten af te dwingen.1 

De rapporteur wijst er ook op dat de EGGS-leden onderling vergelijkbare bevoegdheden en 
bekwaamheden moeten hebben. Teneinde het voorstel van de rapporteur te ondersteunen, is 
het nuttig eraan te herinneren dat artikel 34, lid 4, van het voorstel voor een verordening van 
de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europese Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds2 bepaalt dat operationele 
programma’s die ingediend zijn krachtens de doelstelling “Europese territoriale 
samenwerking”, moeten worden opgesteld door een gepaste werkgroep op NUTS III-niveau.  
 
Volgens de rapporteur moet het idee van de “plaatselijke autoriteit”, die als lid wordt 
genoemd in artikel 2, lid 1, restrictief worden gedefinieerd in de definitieve verordening. 
Hiertoe moet de Commissie een geschikte wijziging voorstellen.  
 

 de kwestie over de optionaliteit van de EGGS duidelijk te definiëren: de rapporteur is 
duidelijk voorstander van beide bovengenoemde interpretaties 

 
 de aard en de draagwijdte van de aansprakelijkheid van de EGGS en haar leden 

duidelijk te definiëren  
 
De rapporteur suggereert ofwel een consequente toepassing van de beginselen van 
rechtspersoonlijkheid, d.w.z. volledige aansprakelijkheid van de EGGS voor haar 
verplichtingen, ofwel de beperking ervan tot rechtsbevoegdheid alleen, waarbij de EGGS-
leden ofwel gelijk, ofwel bijkomend aansprakelijk zijn voor haar verplichtingen. De derde 
optie kan 'handelen namens leden' zijn. Daarvoor is echter geen rechtspersoonlijkheid of -
bevoegdheid nodig. 

 
 de status en bindende kracht van een EGGS-overeenkomst te verduidelijken 

 
Dit is een voorstel dat zichzelf verklaart, waarvoor de goedkeuring van bijkomende 
bepalingen in de ontwerpverordening nodig is, in overeenstemming met wat de wil van de 
wetgevers zal zijn. 

 
 de bevoegdheden en aansprakelijkheid van een lid dat optreedt als een EGGS te 

verduidelijken 
 
Dit lijkt ook zichzelf te verklaren in bovengenoemde termen. 

                                                 
1 Opmerkingen van de Association of European Border Regions (AEBR) over het voorstel van de Europese 
Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van een 
EGGS, Toelichting, 6.9.2004. 
2 COM(2004)0492 (def.) van 14.7.2004. 
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Besluit: 
 
Dit voorstel kan niet in zijn huidige vorm worden aanvaard. Hiervoor zijn immers duidelijker 
juridische definities betreffende de verantwoordelijkheid van de lidstaten nodig. De 
rapporteur is van mening dat het voorstel te vaag is en dat een beter gedefinieerde, concrete 
actie nodig is. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

