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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret,
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en europæisk 
gruppe for grænseoverskridende samarbejde (EGGS)
(KOM(2004)0496 – C6–0091/2004 – 2004/0168(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2004)0496)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
EF-traktatens artikel 159, stk. 3 (C6-0091/2004),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A6–0000/2005),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Titel

om indførelse af en europæisk gruppe for 
grænseoverskridende samarbejde (EGGS)

om indførelse af en europæisk gruppe for 
territorialt samarbejde (EGTS)

Begrundelse

Den generelle forordning om strukturfondene fastsætter som nyt mål 3 territorialt samarbejde 
på tre niveauer: grænsesamarbejde, tværnationalt samarbejde og tværregionalt samarbejde. 
For at få en sammenhængende terminologi bør titlen og forkortelsen derfor ændres.

Ændringsforslag 2
Betragtning 1

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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(1) I traktatens artikel 159, stk. 3, er det 
fastsat, at der ud over de fonde, der er 
omhandlet i stk. 1 i nævnte artikel, kan 
vedtages særlige aktioner med henblik på 
at nå det mål om økonomisk og social 
samhørighed, der er opstillet i traktaten. En 
harmonisk udvikling af hele Fællesskabet 
og en styrkelse af den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed forudsætter en 
styrkelse af det grænseoverskridende
samarbejde. Med henblik herpå bør der 
vedtages de fornødne foranstaltninger for 
at forbedre betingelserne for 
gennemførelse af aktioner vedrørende 
grænseoverskridende samarbejde.

(1) I traktatens artikel 159, stk. 3, er det 
fastsat, at der ud over de fonde, der er 
omhandlet i stk. 1 i nævnte artikel, kan 
vedtages særlige aktioner med henblik på 
at nå det mål om økonomisk og social 
samhørighed, der er opstillet i traktaten. En 
harmonisk udvikling af hele Fællesskabet 
og en styrkelse af den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed forudsætter en 
styrkelse af det territoriale samarbejde. 
Med henblik herpå bør der vedtages de 
fornødne foranstaltninger for at forbedre 
betingelserne for gennemførelse af aktioner 
vedrørende territorialt samarbejde.

Begrundelse

Udtrykket "grænseoverskridende samarbejde" bør erstattes med udtrykket "territorialt 
samarbejde" i alle de bestemmelser i forordningen, hvor førstnævnte udtryk anvendes i 
sidstnævnte udtryks betydning.

Ændringsforslag 3
Betragtning 2

(2) Som følge af de betydelige 
vanskeligheder, som medlemsstaterne, 
navnlig regionerne og de lokale 
myndigheder, har haft med at iværksætte 
og forvalte foranstaltninger for 
grænseoverskridende, tværnationalt og 
interregionalt samarbejde inden for 
rammerne af de forskellige nationale 
lovgivninger og procedurer, er det 
nødvendigt at træffe passende 
foranstaltninger for at imødegå disse 
vanskeligheder.

(2) Som følge af de betydelige 
vanskeligheder, som medlemsstaterne, 
navnlig regionerne og de lokale 
myndigheder, har haft med at iværksætte 
og forvalte foranstaltninger for 
grænsesamarbejde og tværnationalt og 
interregionalt samarbejde inden for 
rammerne af de forskellige nationale 
lovgivninger og procedurer, er det 
nødvendigt at træffe passende 
foranstaltninger for at imødegå disse 
vanskeligheder.

Begrundelse

Udtrykket "grænseoverskridende samarbejde" bør erstattes med udtrykket 
"grænsesamarbejde" i alle de bestemmelser i forordningen, hvor førstnævnte udtryk anvendes 
i sidstnævnte udtryks betydning.

Ændringsforslag 4



PR\562250DA.doc 7/23 PE 357.502v01-00

DA

Betragtning 3

(3) Under hensyntagen til det øgede antal 
lande- og havgrænser i Fællesskabet som 
følge af udvidelsen er det nødvendigt at 
fremme en styrkelse af det 
grænseoverskridende, tværnationale og 
interregionale samarbejde i Fællesskabet. 

(3) Under hensyntagen til det øgede antal 
lande- og havgrænser i Fællesskabet som 
følge af udvidelsen er det nødvendigt at 
fremme en styrkelse af grænsesamarbejdet 
og det tværnationale og interregionale 
samarbejde i Fællesskabet. 

Begrundelse

Jf. begrundelsen til ændringsforslag 3.

Ændringsforslag 5
Betragtning 6

(6) Det er også nødvendigt at fremme og 
følge de foranstaltninger for 
grænseoverskridende samarbejde, der 
gennemføres uden finansiel støtte fra 
Fællesskabet.

(6) Det er også nødvendigt at fremme og 
følge de foranstaltninger for territorialt
samarbejde, der gennemføres uden 
finansiel støtte fra Fællesskabet.

Begrundelse

Jf. begrundelsen til ændringsforslag 2.

Ændringsforslag 6
Betragtning 7

(7) For at overvinde de bestående 
hindringer for grænseoverskridende
samarbejde er det nødvendigt at indføre et 
samarbejdsinstrument på fællesskabsplan, 
som giver mulighed for på Fællesskabets 
område at oprette samarbejdsgrupper, der 
har status som juridisk person, med 
betegnelsen ”europæiske grupper for 
grænseoverskridende samarbejde” 
(EGGS). Oprettelsen af en EGGS bør være
frivillig.

(7) For at overvinde de bestående 
hindringer for territorialt samarbejde er 
det nødvendigt at indføre et 
samarbejdsinstrument på 
fællesskabsplan, som giver mulighed 
for på Fællesskabets område at oprette 
samarbejdsgrupper, der har status som 
juridisk person, med betegnelsen 
”europæiske grupper for territorialt
samarbejde” (EGTS). Oprettelsen af en 
EGTS er frivillig.
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Begrundelse

Jf. begrundelsen til ændringsforslag 2.

Ændringsforslag 7
Betragtning 7 a (ny)

7a. De bilaterale aftaler om 
grænsesamarbejde og tværnationalt og 
interregionale samarbejde mellem 
medlemsstaterne og regionale og lokale 
myndigheder kan fortsat være gældende.

Begrundelse

Anvendelsesområdet for de retlige bestemmelser, der ligger til grund for mellemstatslige 
aftaler, f.eks. Karlsruhe-aftalerne, kan ikke begrænses, fordi denne forordning træder i kraft.

Ændringsforslag 8
Betragtning 9

(9) De opgaver og beføjelser, som 
delegeres til en EGGS, skal fastlægges af 
medlemmerne i en aftale om europæisk
grænseoverskridende samarbejde, i det 
følgende benævnt ”aftale”.

(9) De opgaver og beføjelser, som 
delegeres til en EGTS, skal fastlægges af 
medlemmerne i en aftale om europæisk 
territorialt samarbejde, i det følgende 
benævnt ”aftale”.

Begrundelse

Jf. begrundelsen til ændringsforslag 2.

Ændringsforslag 9
Betragtning 10

(10) Medlemmerne kan beslutte at oprette
en EGGS som en særskilt juridisk person 
eller at overdrage det til et af 
medlemmerne at varetage dens opgaver.

(10) Medlemmerne  opretter en EGTS som 
en særskilt juridisk person eller overdrager 
det til et af medlemmerne at varetage dens 
opgaver.
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Ændringsforslag 10
Betragtning 11

(11) En EGGS skal kunne handle i 
forbindelse med gennemførelsen af 
programmer for grænseoverskridende 
samarbejde, der medfinansieres af 
Fællesskabet, f.eks. af strukturfondene i 
henhold til forordning (EF) nr. (…) og 
forordning (EF) nr. (…) om Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
og af programmer for tværnationalt og 
interregionalt samarbejde, samt i 
forbindelse med gennemførelsen af 
foranstaltninger for grænseoverskridende
samarbejde, som medlemsstaterne og deres 
regioner og lokale myndigheder selv tager 
initiativ til uden finansiel støtte fra 
Fællesskabet.

(11) En EGTS skal kunne handle i 
forbindelse med gennemførelsen af 
programmer for grænsesamarbejde, der 
medfinansieres af Fællesskabet, f.eks. af 
strukturfondene i henhold til forordning 
(EF) nr. (…) og forordning (EF) nr. (…) 
om Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, og af programmer for 
tværnationalt og interregionalt samarbejde, 
samt i forbindelse med gennemførelsen af 
foranstaltninger for territorialt samarbejde, 
som medlemsstaterne og/eller deres 
regioner og/eller lokale myndigheder selv 
tager initiativ til uden finansiel støtte fra 
Fællesskabet.

Ændringsforslag 11
Betragtning 13

(13) Det bør præciseres, at de beføjelser, 
som en regional eller lokal myndighed 
udøver som ordensmyndighed, f.eks. politi-
og lovgivningsmagt, ikke kan overdrages 
ved aftale. 

(13) Det bør præciseres, at de beføjelser, 
som regionale eller lokale myndigheder
udøver som ordensmyndighed, f.eks. politi-
og lovgivningsmagt, ikke kan overdrages 
ved aftale. 

Ændringsforslag 12
Betragtning 15

(15) Da det er ikke muligt for 
medlemsstaterne på en effektiv måde at 
skabe de betingelser for et 
grænseoverskridende samarbejde, der 
nærmere er fastlagt i denne forordning, kan 
dette bedre gøres på fællesskabsplan, og 
Fællesskabet kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet i traktatens artikel 
5. I overensstemmelse med det 
proportionalitetsprincip, der er opstillet i 
nævnte artikel, går nærværende forordning 
ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at 

(15) Da det er ikke muligt for 
medlemsstaterne på en effektiv måde at 
skabe de betingelser for et territorialt
samarbejde, der nærmere er fastlagt i denne 
forordning, kan dette bedre gøres på 
fællesskabsplan, og Fællesskabet kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet i traktatens artikel 
5. I overensstemmelse med det 
proportionalitetsprincip, der er opstillet i 
nævnte artikel, går nærværende forordning 
ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at 



PE 357.502v01-00 10/23 PR\562250DA.doc

DA

nå de tilstræbte mål, idet oprettelsen af en 
EGGS er frivillig, og de enkelte 
medlemsstaters forfatningssystemer 
respekteres -

nå de tilstræbte mål, idet oprettelsen af en 
EGTS er frivillig, og de enkelte 
medlemsstaters forfatningssystemer 
respekteres -

Begrundelse

Jf. begrundelsen til ændringsforslag 2.

Ændringsforslag 13
Artikel 1, overskrift

Europæisk gruppe for 
grænseoverskridende samarbejde

Europæisk gruppe for territorialt
samarbejde

Begrundelse

Jf. begrundelsen til ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 14
Artikel 1, stk. 1

1. I overensstemmelse med de i denne 
forordning fastlagte betingelser og regler 
kan der på Fællesskabets område oprettes 
en samarbejdsgruppe i form af en 
europæisk gruppe for 
grænseoverskridende samarbejde, i det 
følgende benævnt ”EGGS”. 

1. I overensstemmelse med de i denne 
forordning fastlagte betingelser og regler 
kan der på Fællesskabets område oprettes 
en samarbejdsgruppe i form af en 
europæisk gruppe for territorialt
samarbejde, i det følgende benævnt 
”EGTS”. 

Begrundelse

Jf. begrundelsen til ændringsforslag 2.

Ændringsforslag 15
Artikel 1, stk. 3

3. Formålet med en EGGS er at lette og 3. Formålet med en EGTS er at lette og 
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fremme det grænseoverskridende 
samarbejde mellem medlemsstaterne og 
mellem de regionale og lokale 
myndigheder med henblik på at styrke den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed.

fremme grænsesamarbejdet mellem 
medlemsstaterne og mellem de regionale 
og lokale myndigheder med henblik på at 
styrke den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed.

Den kan også med samme mål for øje 
have til formål at lette og fremme det 
tværnationale og interregionale 
samarbejde.

Den kan også med samme mål for øje have 
til formål at lette og fremme det 
tværnationale og interregionale 
samarbejde.

Begrundelse

Jf. begrundelsen til ændringsforslag 3.

Ændringsforslag 16
Artikel 1, stk. 3 a (nyt)

3a. Den medlemsstat, hvis lovgivning er 
blevet anerkendt som gældende, har ret til 
at kontrollere forvaltningen af EGTS'ens 
midler, det være sig offentlige og 
nationale midler og fællesskabsmidler.
Den medlemsstat, hvis lovgivning er 
blevet anerkendt som gældende, 
informerer de øvrige medlemsstater, der 
er omfattet af aftalen, om resultaterne af 
alle de kontroller, der er foretaget.

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastlægge systemet til kontrol af en EGTS's aktiviteter klart og 
gennemskueligt, idet der tages hensyn til, at en EGTS består af enheder fra forskellige 
medlemsstater, og at EGTS'en som gruppe optræder på grundlag af en af medlemsstaternes 
retsorden og er underlagt denne medlemsstats kontrol. For at sikre, at oplysningerne deles 
med de øvrige medlemsstater, indføres der en regel om, at alle de medlemsstater, der er med i 
EGTS'en, informeres om resultaterne af de kontroller, der er foretaget.

Ændringsforslag 17
Artikel 2, stk. 1

1. En EGGS kan omfatte medlemsstater og 1. En EGTS kan omfatte medlemsstater 
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regionale og lokale myndigheder samt 
andre lokale offentlige organer, i det 
følgende benævnt ”medlemmerne”. 

og/eller regionale og lokale myndigheder 
og/eller andre lokale offentlige enheder, i 
det følgende benævnt ”medlemmerne”. 

Begrundelse

Det territoriale samarbejde bør være åbent over for regionerne og de lokale myndigheder 
uden at forpligte medlemsstaterne. Et andet argument for ordførerens opfattelse er, at 
medlemsstaterne for at indgå en international aftale ikke behøver at ty til EU-forordningen, 
for at den kan træde i kraft.

Ændringsforslag 18
Artikel 2, stk. 3

3. Medlemmerne kan beslutte at oprette en 
EGGS som en særskilt juridisk person eller 
at overdrage det til et af medlemmerne at 
varetage dens opgaver. 

3. Medlemmerne beslutter at oprette en 
EGTS som en særskilt juridisk person eller 
overdrager det til et af medlemmerne at 
varetage dens opgaver. 

Begrundelse

Denne bestemmelse antyder, at medlemsstaterne ud over de to organisationsstrukturer, der er 
angivet, kan vælge endnu en ramme for en EGTS's aktiviteter. Det er derfor nødvendigt at 
tydeliggøre ordlyden af artikel 2, stk. 3, ved at lade ordet "kan" udgå.

Ændringsforslag 19
Artikel 3, overskrift

Beføjelser Opgaver og beføjelser

Begrundelse

Denne artikel definerer både en EGTS's beføjelser og opgaver.

Ændringsforslag 20
Artikel 3, stk. 1

1. En EGGS udfører de opgaver, som 
medlemmerne har overdraget til den i 
overensstemmelse med denne forordning. 
Dens beføjelser fastlægges i en aftale om 
europæisk grænseoverskridende
samarbejde, i det følgende benævnt 
”aftale”, som medlemmerne indgår i 

1. En EGGS udfører de opgaver, som 
medlemmerne har overdraget til den i 
overensstemmelse med denne forordning. 
Dens beføjelser fastlægges i en aftale om 
europæisk territorialt samarbejde, i det 
følgende benævnt ”aftale”, som 
medlemmerne indgår i overensstemmelse 
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overensstemmelse med artikel 4. med artikel 4. 

Begrundelse

Jf. begrundelsen til ændringsforslag 2.

Ændringsforslag 21
Artikel 3, stk. 2

2. Inden for rammerne af de overdragne 
opgaver handler en EGGS på vegne af 
sine medlemmer og for disses regning. I 
den forbindelse besidder en EGGS samme 
retsevne, som juridiske personer har 
ifølge national ret.

2. En EGTS handler inden for rammerne 
af de opgaver, som den har fået 
overdraget, og som kan uddelegeres til en 
af dens medlemmer.

Begrundelse

En EGTS har status som juridisk person og udfører derfor de opgaver, som den får 
overdraget, i sit eget navn og påtager sig ansvar og risici. (Man går naturligvis ud fra, at en 
EGTS handler i overensstemmelse med sine medlemmers interesser, men der eksisterer her 
ikke nogen juridisk forpligtelse). Som juridisk person nyder en EGTS godt af den retsevne, 
som er et af de karakteristiske træk ved en juridisk person. En EGTS kan udføre de opgaver, 
som den har fået overdraget, direkte (som gruppe) eller uddelegere dem til en af 
medlemmerne.

Ændringsforslag 22
Artikel 3, stk. 3

3. En EGGS kan få til opgave at 
gennemføre programmer for 
grænseoverskridende samarbejde, der 
medfinansieres af Fællesskabet, f.eks. af 
strukturfondene, eller at gennemføre 
enhver anden foranstaltning vedrørende 
grænseoverskridende samarbejde, med 
eller uden finansiel støtte fra Fællesskabet.

3. En EGTS kan få til opgave at 
gennemføre programmer for territorialt
samarbejde, der medfinansieres af 
Fællesskabet, f.eks. af strukturfondene, 
eller at gennemføre enhver anden 
foranstaltning vedrørende 
grænseoverskridende samarbejde, med 
eller uden finansiel støtte fra Fællesskabet.

Begrundelse

Jf. begrundelsen til ændringsforslag 2.
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Ændringsforslag 23
Artikel 3, stk. 3, andet afsnit

Oprettelsen af en EGGS ændrer intet ved 
medlemmernes eller medlemsstaternes 
finansielle ansvar, hverken hvad angår 
fællesskabsmidlerne eller de nationale 
midler.

Oprettelsen af en EGTS ændrer ikke ved 
medlemmernes eller medlemsstaternes 
finansielle ansvar, da en EGTS kan gøre 
brug af såvel fællesskabsmidler som 
nationale midler.

Ændringsforslag 24
Artikel 4, overskrift

Aftale om europæisk grænseoverskridende
samarbejde

Aftale om en europæisk gruppe for 
territorialt samarbejde

Ændringsforslag 25
Artikel 4, stk. 1

1. En EGGS oprettes ved aftale. 1. En EGTS oprettes i henhold til den 
aftale, der er indgået af dens medlemmer.

Ændringsforslag 26
Artikel 4, stk. 2

2. I aftalen præciseres EGGS’ens opgaver, 
dens varighed og betingelserne for dens 
opløsning. 

2. I aftalen præciseres især reglerne for en 
EGTS's drift, dens opgaver, dens varighed 
og betingelserne for dens opløsning. 

Ændringsforslag 27
Artikel 4, stk. 3

3. Aftalen gælder kun for det 
grænseoverskridende samarbejde, der 
fastlægges af medlemmerne. 

3. Aftalen gælder kun for det territoriale
samarbejde, der fastlægges af 
medlemmerne. 

Begrundelse

Jf. begrundelsen til ændringsforslag 2.
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Ændringsforslag 28
Artikel 4, stk. 4

4. I aftalen fastlægges de enkelte 
medlemmers ansvar over for EGGS’en og 
over for tredjemand. 

udgår

Begrundelse

Artikel 7, stk. 2, fastsætter procedurerne vedrørende dette spørgsmål.

Ændringsforslag 29
Artikel 4, stk. 5

5. Det fastsættes i aftalen, hvilken 
lovgivning der finder anvendelse ved 
fortolkning og anvendelse af aftalen.
Denne lovgivning skal være lovgivningen i 
en af de berørte medlemsstater. Ved 
eventuelle tvister mellem medlemmerne er 
det domstolene i den medlemsstat, hvis 
lovgivning er valgt, der er kompetente. 

5. Det fastsættes i aftalen, hvilken 
lovgivning der finder anvendelse ved 
fortolkning og anvendelse af aftalen. 
Denne lovgivning skal være lovgivningen i 
en af de medlemsstater, som aftaler 
omfatter. Ved eventuelle tvister mellem 
medlemmerne er det domstolene i den 
medlemsstat, hvis lovgivning er valgt, der 
er kompetente. 

Ændringsforslag 30
Artikel 4, stk. 6

6. I aftalen fastlægges de nærmere regler 
for gensidig anerkendelse, hvad angår 
kontrol. 

udgår

Begrundelse

Teksten er upræcis. Dette spørgsmål skal være omfattet af forordningen og ikke af aftalen. 
Ændringsforslag 16 vedrørende artikel 1, stk. 3 a (nyt), behandler dette spørgsmål om 
anerkendelse, hvad angår kontrol, og denne bestemmelse kan derfor udgå.

Ændringsforslag 31
Artikel 4, stk. 6 a (nyt)

6a. En EGTS er underlagt den lovgivning, 
der er gældende for foreninger i den 
medlemsstat, der er udpeget af dens 
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medlemmer.

Begrundelse

Kommissionens forslag indeholder ingen procedurer for registrering af en EGTS og ingen 
procedurer for kontrol med registreringen - EGTS'ens overensstemmelse med forordningen 
og den nationale lovgivning i den udpegede medlemsstat. Sådanne procedurer er nødvendige, 
og derfor foreslås det i ændringsforslag 31 at lægge registreringen af en EGTS ind under de 
bestemmelser, der gælder for registrering af foreninger, og at angive registreringssted og 
gældende ret i overensstemmelse med EGTS'ens medlemmers afgørelse, for så vidt angår, 
hvilken medlemsstats nationale lovgivning, der skal være gældende for EGTS'en.

Ændringsforslag 32
Artikel 4, stk. 7

7. De betingelser, der gælder for 
koncessioner og beføjelser, det offentlige 
har overdraget til EGGS’en i forbindelse 
med det grænseoverskridende samarbejde, 
skal fastlægges i aftalen på grundlag af de 
gældende nationale lovgivninger.

7. De betingelser, der gælder for 
koncessioner og beføjelser, det offentlige 
har overdraget til EGGS’en i forbindelse 
med det territoriale samarbejde, skal 
fastlægges i aftalen på grundlag af de 
gældende nationale lovgivninger.

Ændringsforslag 33
Artikel 4, stk. 8

8. Aftalen meddeles til alle medlemmerne
og til medlemsstaterne. 

8. Aftalen meddeles til de medlemsstater, 
der er omfattet af EGTS'en, og til 
Regionsudvalget. 

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at forelægge aftalen for medlemmerne, men det skal præciseres, hvilke 
medlemsstater det drejer sig om - dem, der er omfattet af aftalen. Det synes ligeledes at være 
på sin plads at oprette en database over alle de EGTS'er, der kan dannes på Unionens 
område, og overdrage denne opgave til Regionsudvalget.

Ændringsforslag 34
Artikel 5, stk. 2

2. Vedtægterne for en EGGS skal navnlig 
indeholde bestemmelser om: 

2. Vedtægterne for en EGTS skal navnlig 
indeholde bestemmelser om: 

a) Listen over dens medlemmer a) Listen over dens medlemmer
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b) EGGS’ens formål og opgaver og 
forholdet til dens medlemmer

b) EGTS’ens formål og opgaver 

c) Dens betegnelse og adressen på dens 
hjemsted

c) Dens betegnelse og adressen på dens 
hjemsted

d) Dens organer og deres beføjelser, dens 
virkemåde og antallet af 
medlemsrepræsentanter i dens organer

d) Dens organer, herunder en bestyrelse 
bestående af dens medlemmers 
repræsentanter og en eksekutivkomité,
deres beføjelser, dens virkemåde og 
antallet af medlemsrepræsentanter i dens 
organer

da) Bestemmelserne vedrørende 
EGTS'ens repræsentation

e) EGGS’ens beslutningsprocedurer e) EGTS’ens beslutningsprocedurer
f) Fastlæggelse af det eller de anvendte 
arbejdssprog

f) Fastlæggelse af det eller de anvendte 
arbejdssprog

g) De nærmere regler for EGGS’ens virke, 
bl.a. hvad angår forvaltning af personale, 
ansættelse af personale og 
ansættelseskontrakternes art, så der sikres 
den fornødne stabilitet i 
samarbejdsforanstaltningerne

g) De nærmere regler for EGTS’ens virke, 
bl.a. hvad angår forvaltning af personale, 
ansættelse af personale og 
ansættelseskontrakternes art, så der sikres 
den fornødne stabilitet i 
samarbejdsforanstaltningerne

h) De nærmere regler for medlemmernes 
finansielle bidrag samt de gældende regler 
om budget og regnskaber

h) De nærmere regler for medlemmernes 
finansielle bidrag samt de gældende regler 
om budget og regnskaber

i) Udpegning af et uafhængigt organ, der 
skal foretage finansiel kontrol og ekstern 
revision.

i) Udpegning af et uafhængigt organ, der 
skal foretage finansiel kontrol og ekstern 
revision.

Begrundelse

Enhver juridisk person opretter sine egne organer i overensstemmelse med den lovgivning, 
der gælder for dens virke. Det forekommer derfor på sin plads at overlade det til en EGTS's 
medlemmer at vælge deres eget organisationssystem, idet der dog skal sørges for, at alle 
EGTS'er har en bestyrelse, der repræsenterer alle dens medlemmer, og en eksekutivkomité 
bestående af en eller flere personer. En EGTS's medlemmer bør ligeledes have beføjelse til at 
fastsætte bestemmelserne for EGTS'ens repræsentation, dvs. hvem der kan repræsentere 
EGTS'en og på hvilket område, om EGTS'ens repræsentation skal bestå af en eller flere 
personer, når der skal indgås aftaler, osv.

Ændringsforslag 35
Artikel 5, stk. 4

4. Når vedtægterne er vedtaget, er udgår
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EGGS’en beføjet til at handle i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 2. 

Begrundelse

I ændringsforslag 31, som indføjer en ny bestemmelse - artikel 4, stk. 6a (nyt) - foreslås det at 
indføre procedurer for registrering af en EGTS på grundlag af den lovgivning, der gælder for 
registrering af foreninger. Det bør derfor understreges, at en EGTS får status som juridisk 
person og beføjelse til at handle i overensstemmelse med den lovgivning, der gælder for 
registrering af foreninger. Derfor bør artikel 5, stk. 4, som er upræcis, udgå.

Ændringsforslag 36
Artikel 6, stk. 1, 2 og 3

1. En EGGS repræsenteres ved en 
direktør, der handler på dens vegne og for 
dens regning.

udgår

2. En EGGS kan oprette en forsamling, 
der består af repræsentanter for dens 
medlemmer. 
3. Det kan i vedtægterne fastsættes, at der 
oprettes supplerende organer. 

Begrundelse

I ændringsforslag 34 foreslås der en ny formulering af artikel 5, stk. 2, litra d), og et litra d)a 
(nyt) - det overlades til en EGTS's medlemmer at vælge deres eget organisationssystem, idet 
alle EGTS'er dog skal have en bestyrelse og en komité, og det præciseres, at principperne for 
en EGTS's repræsentation skal defineres. Da artikel 6, stk. 1, således er i modstrid med 
ændringsforslag 34 og i urimelig grad begrænser EGTS'ens medlemmers beføjelser, bør den 
udgå.

Ændringsforslag 37
Artikel 8

En aftale om oprettelse af en EGGS, der 
kan handle i overensstemmelse med 
artikel 5, stk. 4, skal offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende. Fra 
offentliggørelsestidspunktet anerkendes 
EGGS’ens retsevne i hver medlemsstat.

Når en EGTS er anerkendt som en 
juridisk person efter gældende ret i den 
medlemsstat, som dens medlemmer har 
udpeget, offentliggøres vedtægten om 
oprettelse af EGTS'en i Den Europæiske 
Unions Tidende.

Offentliggørelsen skal indeholde Offentliggørelsen skal indeholde 
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EGGS’ens betegnelse, dens formål, listen 
over dens medlemmer og adressen for dens 
hjemsted.

EGTS’ens betegnelse, dens formål, listen 
over dens medlemmer og adressen for dens 
hjemsted.
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BEGRUNDELSE

1. Generel baggrund

EU's grundlæggende mål omfatter blandt andet styrkelse af den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed gennem grænseoverskridende, tværnationalt og tværregionalt 
samarbejde. Samtidig fremmer EU integration samt afbalanceret og harmonisk udvikling af 
det europæiske område.

I forbindelse med det nye mål "europæiske territorialt samarbejde" foreslår Kommissionen til 
det grænseoverskridende, tværnationale og tværregionale samarbejde et budget på 13,5 mia. 
EUR for perioden 2007-2013, hvilket svarer til 4 % af de samlede bevillinger til struktur- og 
samhørighedsfondene for denne periode og en stigning på 14 % i forhold til perioden 2000-
2007.

Europa-Parlamentet har fastholdt vigtigheden af det grænseoverskridende, tværnationale og 
tværregionale samarbejde i opbygningen af Europa1 samt vigtigheden af at opstille et særskilt 
mål for det territoriale samarbejde på grundlag af succesen med Interreg-initiativet2.

Retsgrundlaget for forslaget til forordning om indførelse af en europæisk gruppe for 
grænseoverskridende samarbejde er traktatens artikel 159, stk. 3. Denne artikel er det 
specifikke retsgrundlag, der er fastsat i traktaten til gennemførelse af særlige aktioner uden 
for strukturfondenes begrænsninger for at nå det mål om økonomisk og social samhørighed, 
der er fastsat i traktatens artikel 158.

Den territoriale samhørighed, og ikke længere kun den økonomiske og sociale samhørighed, 
nævnes flere gange i udkastet til en europæisk forfatning og anerkendes som et af Unionens 
mål og områder med delt kompetence3. I artikel III-220 i forfatningsudkastet (den nuværende 
artikel 158 i EF-traktaten), fastsættes det, at der blandt andet skal lægges særlig vægt på 
grænseoverskridende områder.

2. Formålet med Kommissionens forslag

Kommissionens forslag indgår i den lovpakke af forslag til nye forordninger om 
strukturfondene for perioden 2007-2013, som omfatter en generel forordning, som definerer 
en række fælles regler, som gælder for alle instrumenterne, samt specifikke forordninger for 
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og 
Samhørighedsfonden. Det indgår også i den samlede pakke af interne og eksterne 
instrumenter vedrørende det grænseoverskridende samarbejde i Den Europæiske Union 

  
1 Beslutning om grænseoverskridende og tværregionalt samarbejde af 16.5.1997 (A4-161/1997, ordfører: 
R. Miller); beslutning om grænseoverskridende og tværregionalt samarbejde af 9.6.1992 (A3-188/92, ordfører: 
J. Cushnahan); beslutning om grænseoverskridende samarbejde inden for EU af 12.03.1987 (A2-170/86, 
ordfører: M. Poetschki).
2 Beslutning om den tredje rapport om økonomisk og social samhørighed af 22.4.2004 (A5-272/2004, ordfører: 
K. Hatzidakis).
3 Artikel I-3, stk. 3, I-14 og II-96.
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(europæisk gruppe for grænseoverskridende samarbejde) med ansøgerlandene eller potentielle 
ansøgerlande (førtiltrædelsesinstrumentet) samt med de tredjelande, som Den Europæiske 
Union ønsker at etablere gode naboskabsforbindelser med (det europæiske nabo- og 
partnerskabsinstrument).

Som det fremgår af begrundelsen og præamblen til forslaget (betragtning 1 i 
Kommissionens forslag) har det som mål med henblik på at gennemføre den målsætning om 
økonomisk og social samhørighed, der er fastsat i EF-traktaten (artikel 158), at styrke det 
grænseoverskridende samarbejde ved at forbedre betingelserne for gennemførelsen af 
grænseoverskridende aktioner. Kommissionens forslag sigter således mod at mindske de 
hindringer og vanskeligheder, der opstår ved styringern af aktioner under det 
grænseoverskridende, tværnationale og tværregionale samarbejde i forbindelse med de 
forskellige nationale lovgivninger og procedurer, gennem indførelse af et 
samarbejdsinstrument på EU-plan, som gør det muligt inden for Fællesskabet at etablere 
samarbejdsgrupper - "europæiske grupper for grænseoverskridende samarbejde" (EGGS) -
som er juridiske personer, og som det er frivilligt, om man vil oprette (betragtning 2 og 7 og 
artikel 1 i Kommissionens forslag).

3. Ordførerens vurdering af hovedtrækkene i den "europæiske gruppe for 
grænseoverskridende samarbejde" (EGGS)

Ø Forslaget om en forordning om indførelse af en "europæisk gruppe for 
grænseoverskridende samarbejde" sigter mod at skabe en ramme, som kan lette det 
grænseoverskridende, tværnationale og tværregionale samarbejde (titel, betragtning 1 
og artikel 1 i Kommissionens forslag).

Ordføreren mener, at det nye instrument bør hedde "europæisk gruppe for territorialt 
samarbejde (EGTS)" for at tilpasse det de tre dimensioner i det nye mål for det territoriale 
samarbejde, som Kommissionen har foreslået for perioden 2007-2013: grænseoverskridende, 
tværnationaltog tværregionalt (ændringsforslag 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 20, 22, 24, 27 og 
32).

Han er også af den opfattelse, at ikrafttrædelsen af EGTS-forordningen ikke må få indflydelse 
på hverken gyldigheden af eksisterende aftaler eller muligheden, for de medlemsstater som 
ønsker det, for at forhandle bi- eller multilaterale aftaler om grænseoverskridende samarbejde 
(ændringsforslag 7).

Ø Sammensætningen af EGTS (artikel 2, stk. 1, i Kommissionens forslag): En EGTS kan 
omfatte medlemsstater og regionale og lokale myndigheder samt andre lokale offentlige 
organer, i det følgende benævnt ”medlemmerne”.

Ordføreren mener, at det europæiske territoriale samarbejde i sig selv bidrager til, at dette 
instrument letter samarbejdet mellem regionale og/eller lokale myndigheder, uden at 
medlemsstaterne behøver at gribe ind (ændringsforslag 10 og 17).

Ø Ordføreren vil gerne understrege, at indførelsen af en EGTS betyder, at de nationale 
offentlige myndigheder i den medlemsstat, hvis lov er gældende, har kontrollen med 
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dette instrument i forbindelse med finansielle interventioner på såvel nationalt plan som 
fællesskabsplan (ændringsforslag 16).

Ø En EGTS besidder på grund af arten af sine aktiviteter og de opgaver, den tildeles, 
samme retsevne, som juridiske personer har ifølge national ret. En EGTS's retsevne er 
den retsevne, som juridiske personer har ifølge national ret (artikel 3, stk. 2, i 
Kommissionens forslag).

Ordføreren insisterer på, at en EGTS skal begrænse sig til at udføre bestemte opgaver. En 
EGTS handler inden for rammerne af de opgaver, som den har fået overdraget, og som kan 
uddelegeres til en af dens medlemmer. Desuden skal en EGTS være en juridisk enhed (med 
eller uden status som juridisk person) i henhold til bindende nationale retsakter som f.eks. 
foreningsret (ændringsforslag 19, 21 og 31).

Ø Oprettelse af en EGTS: Kommissionens forslag giver to muligheder (artikel 2, stk. 3, i 
Kommissionens forslag):
• enten opretter EGTS'ens medlemmer en specifik enhed, hvis de finder det nødvendigt, 

og i så fald udøver EGTS'en selv opgaverne i forbindelse med det 
grænseoverskridende samarbejde

• eller medlemmerne opretter en EGTS, og EGTS'en træffer efter sin egen 
beslutningsprocedure, hvis den ønsker det, afgørelse om at uddelegere EGTS'ens 
opgaver til en regional og/eller lokal myndighed, som er medlem af den samme EGTS. 
Denne myndighed udøver de opgaver, som EGTS'en har fået overdraget.

Ordføreren mener ikke, at medlemmerne "kan beslutte at oprette" en EGTS efter en af disse 
metoder, men at de "opretter" den (ændringsforslag 18).

Ø En EGTS's opgaver og beføjelser defineres af dens medlemmer i en aftale om 
europæiske grænseoverskridende samarbejde (artikel 4 i Kommissionens forslag).

Ordføreren mener, at en EGTS oprettes i henhold til den aftale om europæisk territorialt 
samarbejde, der er indgået af dens medlemmer (ændringsforslag 25).

Ø Konventionen fastsætter:

• EGTS’ens opgaver, dens varighed og betingelserne for dens opløsning (stk. 2)
• de enkelte medlemmers ansvar over for EGTS’en og over for tredjemand (stk. 4), 

hvilken lovgivning der finder anvendelse ved fortolkning og anvendelse af aftalen 
(stk. 5). Denne lovgivning skal være lovgivningen i en af de medlemsstater, der er 
berørt af EGTS'en, enten fordi den selv er medlem af EGTS'en, eller fordi den deltager 
i en statslig myndighed eller et offentligt organ på denne medlemsstats område. Der 
kan være tale om lovgivningen i den medlemsstat, hvor EGTS'en har sit hjemsted

• de nærmere regler for gensidig anerkendelse, hvad angår kontrol (stk. 6)
• at aftalen skal meddeles til alle medlemmerne og til medlemsstaterne (stk. 8).

Ordføreren mener, at 
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• stk. 2: konventionen især (en ikke-udtømmende liste) skal fastsætte reglerne for 
EGTS'ens drift, dens opgaver og betingelserne for dens opløsning 
(ændringsforslag 26)

• stk. 4: spørgsmålet om de enkelte medlemmers ansvar er i tilstrækkeligt omfang 
dækket af artikel 7, stk. 2, om medlemsstaternes økonomisk ansvar 
(ændringsforslag 28)

• stk.6: de nærmere regler for gensidig anerkendelse, hvad angår kontrol, skal 
specificeres i selve forordningen og ikke i aftalen. Ordføreren foreslår derfor at 
tilføje et nyt stykke efter artikel 1, stk. 3 (jf. ændringsforslag 16) (ændringsforslag 
30)

• den lovgivning, der er gældende for en EGTS, skal være den lovgivning, der er 
gældende for foreninger i den pågældende medlemsstat (ændringsforslag 31)

• stk. 8: aftalen skal også meddeles til Regionsudvalget (ændringsforslag 33)

Ø En EGTS fastlægger sine vedtægter (artikel 5 i Kommissionens forslag) og opretter 
sine egne organer (artikel 6 i Kommissionens forslag). En EGTS skal altid have en 
direktør. Derimod er oprettelsen af en bestyrelse, der består af repræsentanter for dens 
medlemmer, eller andre organer overladt til medlemmernes skøn.

Ordføreren mener, at vedtægten også skal omfatte bestemmelserne vedrørende EGTS'ens 
repræsentation, herunder en bestyrelse bestående af dens medlemmers repræsentanter
og en eksekutivkomité (ændringsforslag 34). Derfor foreslår han at lade artikel 6 om 
EGTS'ens organer udgå og sætte dem ind i artiklen om vedtægten (ændringsforslag 36).

Ø En EGTS offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Fra dette tidspunkt 
anerkendes EGTS’ens retsevne i alle medlemsstater (artikel 7 i Kommissionens forslag).

Ordføreren mener, at når en EGTS er anerkendt som en juridisk person efter gældende ret i 
den berørte medlemsstat, skal vedtægten om oprettelse af EGTS'en offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende (ændringsforslag 37).
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