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1. Bakgrund 

Förekomsten av nationella gränser innebär att gränssamhällen skärs av från varandra 
ekonomiskt, socialt och kulturellt och hindrar samtidigt en konsekvent förvaltning i 
områdena. Hittills har dessa områden ofta försummats inom nationell politik och betraktats 
som perifera inom de nationella gränserna. Den inre marknaden och den ekonomiska och 
monetära unionen (EMU) innebär, från ett utvidgningsperspektiv, dock att denna utveckling 
ändras successivt, och gränsöverskridande samarbete har blivit en av de stora utmaningarna 
för integrationen i Europa.

Ett av Europeiska unionens grundläggande mål är att stärka den ekonomiska, sociala och 
regionala sammanhållningen med hjälp av ett gränsöverskridande, transnationellt eller 
interregionalt samarbete. Målet för EU-politiken är samtidigt att främja integreringen av, och 
en balanserad och harmonisk utveckling av Europa.

För att det mål för den ekonomiska och sociala sammanhållningen som anges i Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen skall kunna nås får enligt artikel 159.3 i fördraget 
särskilda åtgärder vidtas utanför fonderna, utan att det påverkar tillämpningen av de åtgärder 
som beslutas inom ramen för gemenskapens övriga politik.

Med denna rättsliga grund och i enlighet med de allmänna bestämmelserna om 
strukturfonderna skapades 1989 gemenskapsinitiativet Interreg. Det är ett åtgärdsprogram 
som kompletterar strukturfonderna genom att främja gränsregionalt, transnationellt och 
interregionalt samarbete. Interreg III är det nuvarande gemenskapsinitiativet inom 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för samarbete mellan EU:s regioner under 
perioden 2000–2006. Interreg III har tre delar: del A (gränsregionalt samarbete), del B 
(transnationellt samarbete) och del C (interregionalt samarbete). Del A avser gränsregionalt 
samarbete mellan myndigheter i grannstater och syftar till att utveckla gränsöverskridande 
ekonomiska och sociala centrum genom gemensamma strategier för hållbar territoriell 
utveckling. Del B gäller transnationellt samarbete mellan nationella, regionala och lokala 
instanser och syftar till att främja en högre grad av områdesbaserad samordning mellan stora 
grupperingar av europeiska regioner, i syfte att uppnå hållbar, harmonisk och balanserad 
utveckling i gemenskapen och bättre områdesbaserad samordning med kandidat- och andra 
grannländer. Del C, slutligen, är inriktad på interregionalt samarbete och syftar till att göra 
politik och instrument för regional utveckling och sammanhållning mer effektiva genom 
arbete i nätverk, särskilt när det gäller regioner som genomgår omställning och regioner vars 
utveckling släpar efter.

I sin tredje rapport om ekonomisk och social sammanhållning1 föreslår 
Europeiska kommissionen för perioden 2007–2013 att sammanhållningspolitiken skall 
inriktas på tre prioriterade målsättningar: konvergens, konkurrenskraft och samarbete. Det 
”territoriella samarbetet” bygger på erfarenheterna från Interregs tre delar (A, B och C) och 
syftar till att främja en harmonisk och balanserad utveckling i hela EU genom samarbete i de 
frågor som är viktiga för gemenskapen på gränsöverskridande, transnationell och interregional 
nivå (”mainstreaming”). I detta sammanhang har kommissionen föreslagit ett nytt rättsligt 

  
1 Meddelande från kommissionen. Tredje rapporten om ekonomisk och social sammanhållning. 
KOM(2004)0107, 17.2.2004.
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instrument i form av en europeisk samarbetsstruktur (en ”gränsöverskridande regional 
myndighet”). Man vill därmed göra det möjligt för medlemsstater, regioner och lokala 
instanser att både inom och utanför gemenskapsprogrammen hantera juridiska och 
administrativa problem som ofta uppstår i samband med förvaltningen av gränsöverskridande 
program och projekt. Målet är att till denna nya juridiska enhet överföra kapacitet att agera på 
de offentliga myndigheternas räkning för att genomföra samarbete i olika former.

Europaparlamentet har alltid framhållit vikten av gränsöverskridande, transnationellt och 
interregionalt samarbete för den europeiska integrationen1, liksom vikten av att fastställa en 
separat målsättning för det territoriella samarbetet mot bakgrund av framgångarna med 
Interreg-initiativet, som har bidragit till att en samarbetskultur har skapats och förstärkts. 
Parlamentet har också godkänt utarbetandet av en enda rättsakt som gör att medlemsstater, 
regioner och lokala instanser kan förvalta program för gränsöverskridande samarbete mer 
effektivt2. 

Den territoriella sammanhållningen, och inte längre enbart den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen, nämns på flera ställen i utkastet till fördrag om upprättande av en 
konstitution för Europa och erkänns som ett av unionens mål och ett av områdena med delad 
befogenhet3. Enligt artikel III-220 i utkastet till konstitution (nuvarande artikel 158 i 
EG-fördraget) skall särskild hänsyn bland annat tas till gränsregioner.

Ett annat instrument som är avsett att underlätta och främja ömsesidigt gränsöverskridande 
samarbete är europeiska ekonomiska intressegrupperingar. Grupperingarna erkänns som 
juridiska personer i EG-rätten och syftar till att underlätta och främja medlemmarnas 
ekonomiska verksamhet genom att samla resurser, verksamhet och kompetens. Därigenom 
kan medlemmarna tillsammans uppnå bättre resultat än om de verkar var och en för sig.

2. Förslaget till förordning om europeiska grupperingar för gränsöverskridande 
samarbete (EGGS)

Att genomföra och leda åtgärder inom ett gränsöverskridande, transnationellt eller 
interregionalt samarbete med hänsyn till olika nationella regler och rutiner har inneburit stora 
svårigheter, och därför behövs det åtgärder på EU-nivå för att avhjälpa dessa.

Ett av de nya förslagen till förordningar om uppdatering av strukturfonderna och 
strukturinstrumenten under perioden 2007–2013 är ett förslag från Europeiska kommissionen 
av den 14 juli 2004 till en förordning som ger medlemsstaterna, regionerna och de lokala 
instanserna möjlighet att inrätta organ för gränsöverskridande samarbete, kallade europeiska 

  
1 Resolution om gränsöverskridande samarbete och samarbete mellan regionerna, 16.5.1997 (A4-0161/97, 
föredragande: Riitta Myller); resolution om gränsöverskridande samarbete och samarbete mellan regionerna, 
9.6.1992 (A3-0188/92, föredragande: John Cushnahan); resolution om gränsöverskridande samarbete vid 
Europeiska gemenskapens inre gränser, 12.3.1987 (A2-0170/86, föredragande: Hans Poetschki).
2 Resolution om kommissionens meddelande om den tredje lägesrapporten om den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen, 22.4.2004 (A5-0272/2004, föredragande: Konstantinos Hatzidakis), punkterna 40–47.
3 Artiklarna I-3.3, I-14 och II-96. De artiklar i utkastet till konstitution som nämns kommer från den senast 
tillgängliga versionen: CIG 87/04, Bryssel, 6.8.2004.
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grupperingar för gränsöverskridande samarbete (EGGS)1. Förslaget till förordning om EGGS 
är ett led i kommissionens förslag om att inrätta ett nytt mål 3 (territoriellt samarbete). Det 
hänger också samman med förslaget till förordning om allmänna bestämmelser för de två 
strukturfonderna (ERUF och ESF) och för Sammanhållningsfonden.

I enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EG-fördraget får EU vidta åtgärder om 
medlemsstaterna inte på ett effektivt sätt kan skapa sådana förutsättningar för ett 
gränsöverskridande samarbete som anges i förordningen och om detta på ett bättre sätt kan 
åstadkommas på EU-nivå. I enlighet med proportionalitetsprincipen som åsyftas i ovan 
nämnda artikel går förordningen inte längre än vad som är nödvändigt för att nå dessa mål, 
eftersom samarbetsgrupperingarna inte blir obligatoriska och eftersom varje medlemsstats 
egna lagar och författningar beaktas fullt ut.

Detta nya rättsliga instrument, grundat på artikel 159.3 i EG-fördraget, ger frivilliga ramar för 
bildandet av europeiska organ för gränsöverskridande samarbete i syfte att undanröja de 
befintliga hindren. Såsom nytt instrument kommer det att påverka medlemsstaternas 
nationella lagstiftning. Vidare bör det framhållas att grupperingarna inte är obligatoriska utan 
endast ”frivilliga”, vilket är ett uttryck för samarbetssträvan: enligt skäl 7 i förslaget till 
förordning bör det ”inte bli obligatoriskt att bilda sådana grupperingar”. Organen kommer 
att ha status som juridiska personer för genomförandet av gränsöverskridande 
samarbetsprogram på grundval av avtal mellan medlemmarna, som kan vara av nationell, 
regional, lokal, offentlig eller annan karaktär. Instrumentet kommer därmed att göra det 
möjligt att främja och underlätta de regionala och lokala instansernas gränsöverskridande 
samarbete på ömse sidor om gränsen och minska de juridiska och institutionella svårigheter 
som uppstår.

Ett av de nya inslagen beträffande de befintliga finansieringsorganen är att en gruppering kan 
få i uppgift att genomföra inte bara program för gränsöverskridande samarbete som 
medfinansieras av EU, utan också andra åtgärder, med eller utan stöd från EU. I de allmänna 
målen för EGGS, som nämns i skäl 6 i förslaget till förordning (gränsöverskridande samarbete 
utan ekonomiskt stöd från EU), antyds att detta skulle kunna gynna inte bara strukturpolitiken, 
utan även flera andra ändamål.

I övrigt bör följande aspekter i förslaget till förordning nämnas:

– Grupperingens sammansättning (artikel 2): En gruppering kan bestå av medlemsstater, 
regionala och lokala instanser och/eller andra lokala offentliga organ. Medlemmarna skall på 
eget initiativ fatta beslut om att bilda en gruppering, och de kan alltså välja mellan att bilda en 
gruppering som får status som separat juridisk person eller att låta en av medlemmarna fylla 
den funktionen.

– Grupperingens befogenheter (artikel 3): Grupperingens befogenheter skall anges i ett 
avtal om gränsöverskridande europeiskt samarbete, som medlemmarna skall ingå. En 
gruppering skall därför ha samma status som en juridisk person har enligt den nationella 
lagstiftningen. En gruppering kan få i uppgift att

  
1 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska grupperingar för gränsöverskridande 
samarbete (EGGS). KOM(2004)0496.
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• genomföra program för gränsöverskridande samarbete som medfinansieras av EU, främst 
via strukturfonderna,

• genomföra andra former av gränsöverskridande samarbete, med eller utan ekonomiskt 
stöd från EU.

– Avtal (artikel 4): Grupperingen skall omfattas av ett avtal, som skall reglera dess uppgifter, 
varaktighet och villkoren för dess upplösning. Avtalet, som enbart skall avse det 
gränsöverskridande samarbetet, skall reglera varje medlems ansvar gentemot grupperingen 
och gentemot tredje part. Det skall också ange tillämpliga stadgar för medlemsstaterna och 
behörigt rättsväsende vid eventuella tvister, vilket skall vara rättsväsendet i den medlemsstat 
vars lagstiftning valts. Slutligen skall avtalet skickas till samtliga medlemmar och till de 
medlemsstater som deltar.

– Stadgar (artikel 5): På grundval av avtalet skall grupperingen anta sina stadgar. Stadgarna 
skall innehålla följande:

• En förteckning över medlemmarna.
• Grupperingens mål och uppgifter samt dess relation till medlemmarna.
• Grupperingens namn och säte.
• Grupperingens olika organ, deras befogenheter och funktion, samt antalet 

medlemsrepresentanter i organen.
• Grupperingens beslutsfattande.
• Arbetsspråk, ett eller flera.
• Grupperingens arbetsordning.
• Regler för medlemmarnas ekonomiska bidrag och för budget och räkenskaper.
• Namnet på ett oberoende, externt kontroll- och revisionsorgan.

– Organ (artikel 6): Grupperingen skall företrädas av en direktör som agerar på 
grupperingens vägnar. Grupperingen kan inrätta en församling som består av företrädare för 
medlemmarna. I stadgarna får det finnas bestämmelser om ytterligare organ.

– Budget (artikel 7): Varje gruppering skall upprätta en årlig preliminär budget som skall 
godkännas av medlemmarna. Grupperingen skall dessutom avge en årsrapport som skall 
godkännas av experter som är oberoende gentemot medlemmarna. Så länge som en 
gruppering har skulder skall medlemmarna vara ekonomiskt ansvariga i förhållande till sina 
bidrag till budgeten. Medlemsstaternas och andra myndigheters ekonomiska ansvar skall 
emellertid inte påverkas av att grupperingen finns.

– Offentliggörande och ikraftträdande (artiklarna 8 och 9): Avtalet om bildandet av en 
gruppering skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Från och med dagen 
för offentliggörandet skall grupperingens juridiska status erkännas i samtliga medlemsstater. 
Förordningen om EGGS skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.
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3. Kontroversiella punkter

– Syfte: Enligt artikel 1.2 i den föreslagna förordningen är syftet med grupperingar att 
underlätta och främja medlemsstaternas, såväl som de regionala och lokala instansernas, 
gränsöverskridande samarbete, i syfte att stärka den ekonomiska, sociala och regionala 
sammanhållningen. En fråga uppstår emellertid: Vilket är instrumentets huvudsyfte? Det finns 
tre möjligheter som kan övervägas:

Ø Det är ett rättsligt instrument som kan användas inom ramen för strukturfondernas mål 3, 
där medlemsstater som deltar i ett operativt program kan ge grupperingen ansvaret för 
förvaltningen av programmet och delegera förvaltningsmyndighetens och det 
gemensamma sekretariatets uppgifter till den. Det bör i detta sammanhang noteras att 
medlemsstaterna även i fortsättningen skall ha det ekonomiska ansvaret (artikel 18 i 
förslaget till förordning).

Ø Instrumentet utgör ett konstitutionellt förslag från Europeiska kommissionen, som bidrar 
till att de ovannämnda målen kan nås utan ekonomiskt stöd från EU.

Ø Det tredje alternativet tycks vara att inrätta ett offentligt organ som uppfyller de 
ovannämnda målen med eller utan ekonomiskt stöd från EU.

– Rättslig grund: två alternativ: 

-
ÅTGÄRDER BASERADE PÅ ARTIKEL 159 TREDJE STYCKET I EG-FÖRDRAGET.
Enligt denna artikel får särskilda åtgärder vidtas utanför strukturfondernas ramar, i syfte att 
uppnå målet om ökad ekonomisk och social sammanhållning1. Åtgärderna måste i så fall 
bli föremål för ett separat förslag från kommissionen och även omfattas av 
medbeslutandeförfarandet (artikel 251) och kvalificerad majoritet.

DEN ALTERNATIVA RÄTTSLIGA GRUNDEN SKULLE VARA ARTIKEL 308 I EG-FÖRDRAGET 
Enligt artikel 308 får gemenskapen vidta åtgärder för att förverkliga ett av sina mål, om 
fördraget inte innehåller de nödvändiga, specifika befogenheterna. I ett sådant fall måste 
rådets beslut om att vidta åtgärder vara enhälligt. Detta innebär även att 
medbeslutandeförfarandet inte kan användas här och – beträffande förfarandena – att ett 
helt nytt förslag måste läggas fram av kommissionen.

Problem rörande status: Kommissionens text är otydlig när det gäller huruvida 
EGGS-instrumentet bara innebär att en ny juridisk person skapas, som endast kan utföra 
särskilt angivna uppgifter, eller om det innebär att ett offentligrättsligt organ inrättas som kan 
tillhandahålla offentliga tjänster på sina medlemmars vägnar. I denna avsikt kan eventuellt 
även metoder föreslås för hur själva bildandet av grupperingar skall gå till.

Medlemskap: Medlemsstaternas roll måste förtydligas. Det verkar som om medlemsstaterna 
antingen bara kan vara fullvärdiga medlemmar i grupperingen eller också endast delta genom 
att godkänna den nya grupperingens avtal och stadgar. Enligt artikel 2.1 kan medlemsstater 

  
1 Skäl 1.
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och/eller regionala och lokala instanser och/eller andra lokala offentliga organ vara 
medlemmar, men det tycks inte finnas någon skyldighet för medlemsstaternas myndigheter att 
delta.

Frågan måste ställas huruvida grupperingarnas medlemmar bör vara likvärdiga partner både i 
fråga om befogenhet och behörighet. 

Begreppet ”lokala offentliga organ” definieras inte alls i förslaget. För att kunna begränsa 
befogenheterna för de offentliga organ som eventuellt deltar, måste man kanske vara mer 
exakt.

Innebörden hos det nya instrumentets frivilliga aspekt: Det finns två möjliga tolkningar 
av detta. Båda hänger samman med själva avsikten att bilda en gruppering, som kan 
uttryckas

antingen av
Ø grupperingens medlemmar

eller
Ø medlemsstaterna1.

Ansvar
I artikel 1.2 i förslaget till förordning anges att en gruppering skall ha status som juridisk 
person. I artikel 3.2 nämns dock ett annat slags status. Bestämmelserna i första meningen i 
artikel 3.2 – en gruppering skall agera på medlemmarnas vägnar – och artikel 7.2 
(medlemmarna skall vara ekonomiskt ansvariga i förhållande till sina bidrag till budgeten) 
bidrar dessutom till att göra hela situationen ännu mer oklar, eftersom juridiska personer 
brukar agera på sina egna vägnar. Detta gör det mycket svårt att fastställa grupperingens och 
dess medlemmars status (vem är ansvarig gentemot tredje part och vilket ansvar har 
grupperingens medlemmar gentemot själva grupperingen?). I andra meningen i artikel 3.3 
anges vidare att bildandet av en gruppering inte skall påverka medlemmarnas ekonomiska 
ansvar. Den nuvarande skrivningen ger dock ingen antydan om vilket slags ansvar som avses.
Den antyder också att ekonomiska medel endast kan överföras till grupperingen via dess 
medlemmar. Det finns också vissa frågetecken om status, tillämplighet och mål när det gäller 
delegering av en sådan grupperings samtliga uppgifter till någon av dess medlemmar, enligt 
andra meningen i artikel 3.3, särskilt när det gäller behörighet och ansvar.

4. Inledande förslag

Med beaktande av solidaritetsprincipen, kommissionens förslag och de aspekter som nämns i 
punkt 3 i detta arbetsdokument är följande nödvändigt:

Ø Syftet med grupperingar måste definieras tydligt. Föredraganden håller med 
kommissionen om att EGGS-instrumentet bör användas för att påskynda åtgärderna inom 
ramen för nya mål 3 under programperioden 2007–2013. Det verkar därför även 
nödvändigt att kommissionen lägger fram en omfattande motivering av förslaget när det 
gäller detta. 

  
1 KOM(2004)0495, 14.7.2004, artikel 18.
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Som framgår ovan, vilket också har stöd hos kommissionen, så bör artikel 159 alltid vara den 
rättsliga grund som används, vare sig de planerade åtgärderna genomförs inom eller utanför 
strukturfondslagstiftningens ramar, eftersom detta garanterar att medbeslutandeförfarandet 
används, vilket i sin tur garanterar parlamentets fullständiga deltagande och kvalificerad 
majoritet i rådet.

Grupperingarnas status måste anges tydligt. Föredraganden rekommenderar att grupperingar –
vad deras behörighet beträffar – bara skall betraktas som en allmän juridisk person (dvs. inte 
specifikt som ett offentligt organ) och att det bör understrykas att administrativa befogenheter 
under inga omständigheter får delegeras och att grupperingen endast bör utföra särskilda 
uppgifter. Grupperingar bör vidare utgöra ett rättssubjekt (med eller utan juridisk 
personlighet) på grundval av redan bindande nationell lagstiftning (t.ex. föreningslagen). För 
att åstadkomma detta är det lämpligt att föreslå antingen ett särskilt system för registrering av 
grupperingar, som är gemensamt för samtliga medlemsstater, eller en förteckning över 
befintliga rättsliga instrument i samtliga medlemsstater som är tillämpliga på grupperingar.

Ø Kriterierna för medlemskap i grupperingar måste definieras tydligt. Föredraganden vill 
betona att en kombinerad användning av EGGS-instrumentet och strukturfonderna innebär 
att de nationella regeringarna automatiskt får bestämmanderätt och kontroll. 
Medlemsstaterna behöver därför inte delta direkt i det nya EGGS-instrumentet. 

Ett annat argument som stöder föredragandens uppfattning är att medlemsstaterna när det 
gäller att ingå internationella överenskommelser inte behöver någon EU-förordning för att 
överträdelserna skall kunna träda i kraft.1

Föredraganden påpekar även att grupperingens medlemmar bör ha samma befogenheter och 
behörighet. Till stöd för föredragandens förslag kan påpekas att det i artikel 34.4 i förslaget 
till rådets förordning om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden2 anges att operativa program som 
lämnas in under målet ”europeiskt regionalt samarbete” skall utarbetas av en lämplig 
gruppering på NUTS 3-nivå. 

Föredraganden anser att begreppet ”lokala offentliga organ”, som i artikel 2.1 benämns som 
medlemmar, bör få en restriktiv definition i den slutliga förordningen. Kommissionen bör 
därför lägga fram ett lämpligt ändringsförslag. 

Ø Grupperingarnas frivilliga karaktär måste definieras tydligt. Föredraganden är påtagligt 
positiv till båda de tolkningar som anges ovan.

Ø Arten och omfattningen av grupperingarnas och deras medlemmars ansvar måste 
definieras tydligt.

Föredraganden föreslår antingen att principen om juridisk person skall tillämpas 
konsekvent, dvs. att grupperingen skall ha fullt ansvar för sina åtaganden, eller att en 

  
1 Europeiska gränsregionförbundets (AEBR) kommentarer om Europeiska kommissionens förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska grupperingar för gränsöverskridande samarbete 
(EGGS), motivering, 6.9.2004.
2 KOM(2004)0492, 14.7.2004.
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begränsning görs enbart till status, där grupperingens medlemmar är ansvariga för sina 
åtaganden, på likvärdiga eller kompletterande villkor. Det tredje alternativet kan vara att 
agera på medlemmarnas ”vägnar”, vilket dock varken kräver juridisk personlighet eller 
befogenhet.

Ø Status och bindande karaktär hos ett avtal om bildandet av en gruppering måste 
förtydligas.

Detta är ett ganska självklart förslag, som kräver att ytterligare bestämmelser infogas i 
förslaget till förordning i enlighet med det som skall vara lagstiftarnas vilja.

Ø Behörighet och ansvar hos en medlem som agerar på en grupperings vägnar måste 
förtydligas.

Även detta tycks vara självklart i enlighet med vad som anges ovan.

Slutsats:

Förslaget kan inte antas i sin nuvarande form eftersom det kräver tydligare rättsliga 
definitioner av medlemsstaternas ansvar. Föredraganden anser att förslaget är alltför vagt och 
att konkreta, bättre definierade åtgärder krävs.


