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PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska 
grupperingar för gränsöverskridande samarbete (EGGS)
(KOM(2004)0496 – C6-0091/2004 – 2004/0168(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2004)0496)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 159 tredje stycket i EG-fördraget, i enlighet 
med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0091/2004),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A6-.../2005).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Titel

Förslag EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 
europeiska grupperingar för 
gränsöverskridande samarbete (EGGS)

Förslag EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 
europeiska grupperingar för territoriellt
samarbete (EGTS)

Motivering

I den allmänna förordningen om strukturfonderna fastslås att territoriellt samarbete är ny 
målsättning 3 och detta skall genomföras på tre områden: gränsöverskridande, 
transnationellt och interregionalt samarbete. En terminologisk följdändring i den svenska 
versionen blir att ändra förkortningen till EGTS. 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 2
Skäl 1

(1) Enligt artikel 159 tredje stycket i 
fördraget får särskilda åtgärder vidtas 
utanför de fonder som nämns i första 
stycket i samma artikel, i syfte att uppnå 
fördragets mål om ekonomisk och social 
sammanhållning. För att få en harmonisk 
utveckling i hela EU och en starkare 
ekonomisk, social och regional 
sammanhållning måste samarbetet över 
nationsgränserna intensifieras. Därför 
måste det skapas bättre förutsättningar för 
ett sådant samarbete.

(1) Enligt artikel 159 tredje stycket i 
fördraget får särskilda åtgärder vidtas 
utanför de fonder som nämns i första 
stycket i samma artikel, i syfte att uppnå 
fördragets mål om ekonomisk och social 
sammanhållning. För att få en harmonisk 
utveckling i hela EU och en starkare 
ekonomisk, social och regional 
sammanhållning måste det territoriella
samarbetet intensifieras. Därför måste det 
skapas bättre förutsättningar för ett sådant 
samarbete.

Motivering

I alla bestämmelser i förordningen där man använder uttrycket ”gränsöverskridande 
samarbete” eller ”samarbete över gränserna” och åsyftar territoriellt samarbete bör man 
ändra gränsöverskridande till territoriellt.

Ändringsförslag 3
Skäl 2

(2) Att genomföra och administrera ett 
gränsöverskridande, transnationellt eller 
interregionalt samarbete inom ramen för 
olika nationella regler och rutiner har 
inneburit stora svårigheter för 
medlemsstaterna, regionerna och de lokala 
instanserna, och därför behövs det åtgärder 
på EU-nivå för att komma till rätta med en 
sådan situation.

(2) Att genomföra och administrera ett 
gränsnära, transnationellt eller 
interregionalt samarbete inom ramen för 
olika nationella regler och rutiner har 
inneburit stora svårigheter för 
medlemsstaterna, regionerna och de lokala 
instanserna, och därför behövs det åtgärder 
på EU-nivå för att komma till rätta med en 
sådan situation.

Motivering

I alla bestämmelser i förordningen där man använder uttrycket ”gränsöverskridande 
samarbete” och åsyftar samarbete nära gränserna ändras ”gränsöverskridande” till 
”gränsnära” samarbete.

Ändringsförslag 4
Skäl 3

(3) Genom EU:s utvidgning ökar antalet (3) Genom EU:s utvidgning ökar antalet 
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gränser till lands och sjöss inom unionen, 
och därför måste det skapas bättre 
förutsättningar för ett intensifierat 
gränsöverskridande, transnationellt och 
interregionalt samarbete.

gränser till lands och sjöss inom unionen, 
och därför måste det skapas bättre 
förutsättningar för ett intensifierat 
gränsnära, transnationellt och 
interregionalt samarbete.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 3.

Ändringsförslag 5
Skäl 6

(6) Det är nödvändigt att underlätta och 
främja ett gränsöverskridande samarbete 
även i de fall där EU inte ger något 
ekonomiskt stöd.

(6) Det är nödvändigt att underlätta och 
främja ett territoriellt samarbete även i de 
fall där EU inte ger något ekonomiskt stöd.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 2.

Ändringsförslag 6
Skäl 7

(7) För att undanröja hindren för ett 
gränsöverskridande samarbete behövs det 
ett nytt instrument på EU-nivå som gör det 
möjligt att bilda samarbetsgrupperingar 
som har status som juridiska personer, 
nedan kallade ”europeiska grupperingar för 
gränsöverskridande samarbete” (EGGS), 
eller ”grupperingar”. Det bör emellertid 
inte bli obligatoriskt att bilda sådana 
grupperingar.

(7) För att undanröja hindren för ett 
territoriellt samarbete behövs det ett nytt 
instrument på EU-nivå som gör det möjligt 
att bilda samarbetsgrupperingar som har 
status som juridiska personer, nedan 
kallade ”europeiska grupperingar för 
territoriellt samarbete” (EGTS), eller
”grupperingar”. Det bör emellertid inte bli 
obligatoriskt att bilda sådana grupperingar.

Motivering

Se ändringsförslag till ändringsförslag 2.
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Ändringsförslag 7
Skäl 7a (nytt)

(7a) De bilaterala avtal som ingåtts om 
gränsöverskridande, interregionalt och 
övernationellt samarbete mellan 
medlemsstaterna och/eller regionala och 
lokala instanser kan fortsätta att 
tillämpas.

Motivering

De rättsliga bestämmelser som ligger till grund för mellanstatliga avtal, till exempel 
Karlsruheavtalen, får inte begränsas i sitt tillämpningsområde till följd av att förordningen 
träder i kraft.

Ändringsförslag 8
Skäl 9

(9) Grupperingens uppgifter och 
behörighet bör anges i ett samarbetsavtal 
som medlemmarna själva utformar, nedan 
kallat ”avtal”.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 9
Skäl 10

(10) Medlemmarna kan välja mellan att 
bilda en gruppering som får status som 
separat juridisk person eller att låta en av 
medlemmarna fylla den funktionen.

(10) Medlemmarna bildar en gruppering 
som får status som separat juridisk person 
eller låter en av medlemmarna fylla den 
funktionen.

Ändringsförslag 10
Skäl 11

(11) En gruppering bör kunna agera för att 
genomföra dels gränsöverskridande
samarbetsprogram som medfinansieras av 
EU, t.ex. via strukturfonderna i enlighet 
med förordning (EG) nr (…) och 

(11) En gruppering bör kunna agera för att 
genomföra dels gränsnära
samarbetsprogram som medfinansieras av 
EU, t.ex. via strukturfonderna i enlighet 
med förordning (EG) nr (…) och 
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förordning (EG) nr (…) om Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, dels 
transnationella och interregionala 
samarbetsprogram, eller för att utan stöd 
från EU och på medlemsstaternas, 
regionernas eller de lokala instansernas 
eget initiativ genomföra ett 
gränsöverskridande samarbete.

förordning (EG) nr (…) om Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, dels 
transnationella och interregionala 
samarbetsprogram, eller för att utan stöd 
från EU och på medlemsstaternas och/eller
regionernas och/eller de lokala 
instansernas eget initiativ genomföra ett 
territoriellt samarbete.

Ändringsförslag 11
Skäl 13

(13) Ett avtal bör inte få innehålla något 
om en regional eller lokal instans 
befogenhet att utöva samhällelig makt, 
t.ex. polismakt eller rätten att utfärda olika 
former av bestämmelser.

(13) Ett avtal bör inte få innehålla något 
om regionala eller lokala myndigheters 
befogenheter att utöva samhällelig makt, 
t.ex. polismakt eller rätten att utfärda olika 
former av bestämmelser.

Ändringsförslag 12
Skäl 15

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

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

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 2.
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Ändringsförslag 13
Artikel 1, rubrik

Europeiska grupperingar för 
gränsöverskridande samarbete

Europeiska grupperingar för territoriellt
samarbete

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 14
Artikel 1, punkt 1

1. Inom EU kan samarbetsgrupperingar 
bildas i form av europeiska grupperingar 
för gränsöverskridande samarbete, nedan 
kallade ”grupperingar”, enligt de villkor 
och regler som föreskrivs i den här 
förordningen.

1. Inom EU kan samarbetsgrupperingar 
bildas i form av europeiska grupperingar 
för territoriellt samarbete, nedan kallade 
”grupperingar”, enligt de villkor och regler 
som föreskrivs i den här förordningen.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 2.

Ändringsförslag 15
Artikel 1, punkt 3, stycke 1

3. En gruppering skall ha till uppgift att 
underlätta och främja medlemsstaternas 
och de regionala och lokala instansernas 
gränsöverskridande samarbete, med målet 
att stärka den ekonomiska, sociala och 
regionala sammanhållningen.

3. En gruppering skall ha till uppgift att 
underlätta och främja medlemsstaternas 
och de regionala och lokala instansernas 
gränsnära samarbete, med målet att stärka 
den ekonomiska, sociala och regionala 
sammanhållningen.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 3.

Ändringsförslag 16
Artikel 1, punkt 3a (ny)

3a. Den medlemsstat vars lagstiftning 
valts som tillämplig har rätt att utöva 
kontroll över en grupperings hantering av 
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offentliga medel, oavsett om dessa härrör 
från medlemsstaten eller gemenskapen.
Den medlemsstat vars lagstiftning valts 
som tillämplig skall informera de övriga 
medlemsstater som berörs av avtalet om 
resultatet av varje genomförd kontroll.

Motivering

Det är nödvändigt att fastställa kontrollsystemet för grupperingarnas verksamhet på ett klart 
och transparent sätt, med beaktande av att grupperingarna består av enheter från olika 
medlemsstater och att själva grupperingen agerar på grundval av en rättslig ordning från en 
av medlemsstaterna och står under denna medlemsstats kontroll. För att försäkra sig om att 
informationen verkligen delas mellan de övriga medlemsstaterna införs en regel som syftar 
till att informera samtliga medlemsstater som är inblandade i en gruppering om resultaten av 
de kontroller som genomförts.

Ändringsförslag 17
Artikel 2, punkt 1

1. En gruppering kan bestå av 
medlemsstater, regionala och lokala 
instanser eller andra lokala offentliga 
organ, nedan kallade ”medlemmar”.

1. En gruppering kan bestå av 
medlemsstater och/eller regionala och 
lokala instanser och/eller andra lokala 
offentliga enheter, nedan kallade 
”medlemmar”.

Motivering

Det ligger i det territoriella samarbetets natur att det skall vara öppet för regionala och 
lokala instanser utan att medlemsstaterna engageras.

Ytterligare ett argument till stöd för föredragandens ståndpunkt är det faktum att 
medlemsstaterna inte behöver tillgripa en EU-förordning för att en internationell 
överenskommelse skall få verkan. 

Ändringsförslag 18
Artikel 2, punkt 3

3. Medlemmarna kan välja mellan att 
bilda en gruppering som får status som 
separat juridisk person eller att låta en av 
medlemmarna fylla den funktionen.

3. Medlemmarna bildar en gruppering som 
får status som separat juridisk person eller 
låter en av medlemmarna fylla den 
funktionen.
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Motivering

Som den föreslås antyder bestämmelsen att medlemmarna, förutom de två angivna formerna 
av organisationer, skulle kunna välja ytterligare någon form för en grupperings verksamhet. 
Därför är det nödvändigt att förtydliga texten i artikel 2.3 genom att stryka formuleringen 
med ”kan”.

Ändringsförslag 19
Artikel 3, rubrik

Befogenheter Uppgifter och befogenheter

Motivering

I denna artikel beskrivs inte bara grupperingens befogenheter utan även dess uppgifter.

Ändringsförslag 20
Artikel 3, punkt 1

1. En gruppering skall utföra de uppgifter 
som medlemmarna ger den i enlighet med 
den här förordningen. Dess befogenheter 
skall anges i ett avtal om 
gränsöverskridande europeiskt samarbete, 
nedan kallat ”avtal”, som medlemmarna 
skall ingå i enlighet med artikel 4.

1. En gruppering skall utföra de uppgifter 
som medlemmarna ger den i enlighet med 
den här förordningen. Dess befogenheter 
skall anges i ett avtal om territoriellt
europeiskt samarbete, nedan kallat ”avtal”, 
som medlemmarna skall ingå i enlighet 
med artikel 4.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 2.

Ändringsförslag 21
Artikel 3, punkt 2

2. Inom gränserna för de uppgifter som 
delegeras till den skall en gruppering agera 
på medlemmarnas vägnar. En gruppering 
skall därför ha den status som en juridisk 
person har enligt den nationella 
lagstiftningen.

2. En gruppering skall agera inom 
ramarna för de uppgifter som delegeras 
till den och genomförandet av dessa kan 
delegeras till en av dess medlemmar.

Motivering

En gruppering är en juridisk person och kan utföra sina uppgifter i eget namn och på eget 
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ansvar och risk. (Naturligtvis förutsätts att en gruppering agerar i de medlemmars intressen 
som bildat den, även om det inte finns någon juridisk koppling). Grupperingen har i egenskap 
av juridisk person den rättskapacitet som är en av de karaktäristiska egenskaperna för en 
juridisk person. En gruppering kan utföra de utgifter som delegerats till den direkt (i 
egenskap av gruppering) eller delegera genomförandet till en av sina medlemmar.

Ändringsförslag 22
Artikel 3, punkt 3, stycke 1

3. En gruppering kan få i uppgift att 
genomföra program för 
gränsöverskridande samarbete som 
medfinansieras av EU, t.ex. via 
strukturfonderna, men också andra former 
av sådant samarbete, med eller utan 
ekonomiskt stöd från EU.

3. En gruppering kan få i uppgift att 
genomföra program för territoriellt
samarbete som medfinansieras av EU, t.ex. 
via strukturfonderna, men också andra 
former av sådant samarbete, med eller utan 
ekonomiskt stöd från EU.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 2.

Ändringsförslag 23
Artikel 3, punkt 3, stycke 2

Att bilda en gruppering skall inte påverka 
medlemmarnas eller medlemsstaternas 
ekonomiska ansvar i fråga om EU-stöd 
eller nationell finansiering.

Att bilda en gruppering skall inte påverka 
medlemmarnas eller medlemsstaternas 
ekonomiska ansvar när det gäller 
grupperingens utnyttjande av EU-stöd 
eller nationell finansiering.

Ändringsförslag 24
Artikel 4, rubrik

Avtal (Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag 25
Artikel 4, punkt 1

1. För varje gruppering skall ett avtal 
ingås.

1. För en gruppering skall ett avtal ingås av 
dess medlemmar.

Ändringsförslag 26
Artikel 4, punkt 2

2. Avtalet skall reglera grupperingens 
uppgifter, varaktighet och upplösning.

2. Avtalet skall i synnerhet reglera 
funktionsprinciperna, grupperingens 
uppgifter, varaktighet och upplösning.

Ändringsförslag 27
Artikel 4, punkt 3

3. Avtalet skall enbart avse sådant 
gränsöverskridande samarbete som 
medlemmarna fattar beslut om.

3. Avtalet skall enbart avse sådant 
territoriellt samarbete som medlemmarna 
fattar beslut om.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 2.

Ändringsförslag 28
Artikel 4, punkt 4

4. Avtalet skall reglera varje medlems 
ansvar gentemot grupperingen och 
gentemot tredje part.

utgår

Motivering

Frågan regleras i artikel 7.2.

Ändringsförslag 29
Artikel 4, punkt 5

5. Avtalet skall ange vilken lagstiftning 
som gäller för grupperingen. Den 
tillämpliga lagstiftningen skall vara en av 
de berörda medlemsstaternas lagstiftning.

5. Avtalet skall ange vilken lagstiftning 
som gäller för grupperingen. Den 
tillämpliga lagstiftningen skall vara 
lagstiftningen i en av de medlemsstater 
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Vid eventuella tvister mellan 
medlemmarna skall det behöriga 
rättsväsendet vara rättsväsendet i den 
medlemsstat vars lagstiftning valts som 
gällande lagstiftning.

som berörs av avtalet. Vid eventuella 
tvister mellan medlemmarna skall de 
behöriga domstolarna vara domstolarna i 
den medlemsstat vars lagstiftning valts som 
gällande lagstiftning.

Ändringsförslag 30
Artikel 4, punkt 6

6. Avtalet skall innehålla bestämmelser 
om ömsesidigt erkännande i fråga om 
kontroller.

utgår

Motivering

Beskrivningen är oklar, och därför krävs det att frågan avgörs i förordningen och inte i 
avtalet. I ändringsförslag 16 avseende artikel 1.3a tas kontrollfrågan upp, vilket gör det 
möjligt att stryka denna bestämmelse.

Ändringsförslag 31
Artikel 4, punkt 6a (ny)

6a. Grupperingen är föremål för den 
nationella associationsrätt som valts av 
medlemmarna.

Motivering

I kommissionens förslag nämns inga som helst förfaranden för registrering av grupperingar 
eller övervakning av denna registrering eller den bildade grupperingens förenlighet med 
nationell lagstiftning i den medlemsstat som valts. Sådana bestämmelser är nödvändiga och 
därför föreslås i ändringsförslag 31 att registreringsförfarandet för grupperingen blir 
föremål för bestämmelser för registrering av associationer. Samtidigt nämns platsen för 
registreringen och den lagstiftning som gäller i enlighet med medlemmarnas beslut om en 
medlemsstats nationella lagstiftning.

Ändringsförslag 32
Artikel 4, punkt 7

7. Villkoren för de koncessioner eller 
delegeringar i fråga om offentliga tjänster 
som beviljas en gruppering skall anges i 
avtalet, i enlighet med den tillämpliga 

7. Villkoren för beviljandet av 
koncessioner eller delegeringar av 
offentliga uppgifter till en gruppering 
inom ramen för territoriellt samarbete
skall anges i avtalet, i enlighet med den 
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nationella lagstiftningen. tillämpliga nationella lagstiftningen.

Ändringsförslag 33
Artikel 4, punkt 8

8. Avtalet skall skickas till samtliga 
medlemmar och till medlemsstaterna.

8. Avtalet skall skickas till samtliga 
medlemsstater som berörs av 
grupperingen och till Regionkommittén.

Motivering

Det är onödigt att presentera avtalet för dess medlemmar. Däremot måste man se till att de 
medlemsstater som berörs av avtalet tas upp. Det verkar också motiverat att skapa en databas 
med alla grupperingar som kan bildas på EU:s territorium och ge Regionkommittén i 
uppdrag att utföra denna funktion. 

Ändringsförslag 34
Artikel 5, punkt 2

2. Stadgarna skall innehålla följande: 2. Stadgarna skall innehålla följande:

a) En förteckning över medlemmarna. a) En förteckning över medlemmarna.
b) Grupperingens mål och uppgifter, samt
relationerna mellan grupperingen och 
dess medlemmar.

b) Grupperingens mål och uppgifter.

c) Grupperingens namn och säte. c) Grupperingens namn och säte.
d) Grupperingens olika organ, deras 
befogenheter och funktion, samt antalet 
medlemsrepresentanter i organen.

d) Grupperingens olika organ, inbegripet 
en församling som består av företrädare 
för medlemmarna och en verkställande 
kommitté, deras befogenheter och 
funktion, samt antalet 
medlemsrepresentanter i organen.
da) Grupperingens representation.

e) Grupperingens beslutsfattande. e) Grupperingens beslutsfattande.
f) Arbetsspråk, ett eller flera. f) Arbetsspråk, ett eller flera.

g) Grupperingens arbetsordning, särskilt i 
fråga om personalfrågor, rekrytering, samt 
att personalen har anställningsvillkor som 
ger garantier för en kontinuitet i 
samarbetet.

g) Grupperingens arbetsordning, särskilt i 
fråga om personalfrågor, rekrytering, samt 
att personalen har anställningsvillkor som 
ger garantier för en kontinuitet i 
samarbetet.

h) Medlemmarnas ekonomiska bidrag, 
samt regler för budget och räkenskaper.

h) Medlemmarnas ekonomiska bidrag, 
samt regler för budget och räkenskaper.
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i) Namnet på ett oberoende, externt 
kontroll- och revisionsorgan.

i) Namnet på ett oberoende, externt 
kontroll- och revisionsorgan.

Motivering

Varje juridisk person skapar sin egen uppsättning organ i enlighet med den lagstiftning som 
reglerar principerna för dess verksamhet. Därför förefaller det vara rätt att överlåta till 
grupperingens medlemmar att bestämma sin uppsättning organ, med förbehåll för att varje 
gruppering måste ha en församling där alla grupperingsmedlemmar företräds och en 
verkställande kommitté, dvs. ett verkställande organ med en eller flera personer. Det bör även 
tillhöra grupperingens befogenheter att avgöra på vilket sätt grupperingen skall företrädas, 
dvs. vem som får företräda grupperingen och på vilket område och huruvida det krävs att en 
eller flera personer ingår i denna representation när det gäller att ingå avtal, osv.

Ändringsförslag 35
Artikel 5, punkt 4

4. Så snart stadgarna antagits får en 
gruppering agera i enlighet med 
artikel 3.2.

utgår

Motivering

I ändringsförslag 31 där man inför en ny bestämmelse till artikel 6a (ny), föreslås 
registreringsförfaranden för grupperingar på grundval av den lagstiftning som gäller för 
registrering av associationer. Därför bör man fastslå att en gruppering får status som juridisk 
person och därmed rättskapacitet att agera i enlighet med den lagstiftning som är tillämplig 
på registrering av associationer. Därför bör de inexakta bestämmelserna i artikel 5.4 strykas.

Ändringsförslag 36
Artikel 6

Artikel 6 utgår
Organ

1. En gruppering skall företrädas av en 
direktör som agerar på grupperingens 
vägnar.
2. En gruppering kan inrätta en 
församling som består av företrädare för 
medlemmarna.
3. I stadgarna får det finnas bestämmelser 
om ytterligare organ.
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Motivering

I ändringsförslag 34 föreslås en ny lydelse av artikel 5.2 d och artikel 5.2 da och det överlåts 
även åt grupperingens medlemmar att utforma sin uppsättning organ, inbegripet att varje 
gruppering måste ha en församling och en verkställande kommitté samt fastslagna principer 
för sin representation. Bestämmelserna i artikel 6.1 strider mot ändringsförslag 34 och 
begränsar på ett omotiverat sätt medlemmarnas befogenheter, och de bör därför strykas.

Ändringsförslag 37
Artikel 8, stycke 1

Avtalet om bildandet av en gruppering 
som har befogenhet att agera i enlighet 
med artikel 5.4 skall offentliggöras i 
Europeiska unionen officiella tidning.
Från och med då skall grupperingens 
juridiska status erkännas i samtliga 
medlemsstater.

Efter det att grupperingen har blivit en 
juridisk person i enlighet med 
lagstiftningen i den medlemsstat som 
utsetts av dess medlemmar skall de 
stadgar med vilka en gruppering inrättas 
publiceras i Europeiska unionens officiella 
tidning.
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MOTIVERING

1. Allmän bakgrund

Ett av Europeiska unionens grundläggande mål är att förstärka den ekonomiska, sociala och 
regionala sammanhållningen genom gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt 
samarbete som samtidigt skall främja integration och en välbalanserad och harmonisk 
utveckling av det europeiska territoriet.

Inom ramen för den nya målsättningen ”europeiskt territoriellt samarbete” föreslår 
kommissionen att under perioden 2007-2013 anslå en övergripande budget på 
13,5 miljarder euro till gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete. Detta 
utgör 4 procent av medlen i strukturfonderna och Sammanhållningsfonden under denna period 
och innebär en ökning på 14 procent jämfört med perioden 2000–2007.

Europaparlamentet har betonat vikten av gränsöverskridande, transnationellt och 
interregionalt samarbete för den europeiska integrationen1 liksom vikten av att skapa en 
särskild målsättning för territoriellt samarbete på grundval av framgångarna för initiativet 
Interreg2.

Den rättsliga grunden till förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 
europeiska grupperingar för gränsöverskridande samarbete är artikel 159 tredje stycket i 
fördraget. Denna artikel utgör fördragets särskilda rättsliga grund för att vidta särskilda 
åtgärder utanför fonderna i syfte att uppnå målet om ekonomisk och social sammanhållning 
enligt artikel 158 i fördraget.

I utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa nämns vid upprepade 
tillfällen territoriell sammanhållning, och inte bara ekonomisk och social sammanhållning, 
som ett av unionens mål och som ett område med delad befogenhet.3 Det är i artikel III-220 i 
konstitutionsförslaget (nuvarande artikel 158 i EG-fördraget) som särskild uppmärksamhet 
fästs vid bland annat gränsöverskridande regioner.

2. Målet med kommissionens förslag

Kommissionens förslag ingår i lagstiftningspaketet med förslag till nya förordningar om 
strukturfonderna för perioden 2007-2013 och innehåller en allmän förordning där 
gemensamma regler för alla instrument fastställs och särskilda förordningar för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF) och 
Sammanhållningsfonden. Förslaget ingår också i det övergripande paketet med interna och 

  
1 Resolution om gränsöverskridande samarbete och samarbete mellan regionerna av den 16 maj 1997 
(A4-0161/1997, föredragande Miller), resolution om gränsöverskridande samarbete och samarbete mellan 
regionerna av den 9 juni 1992 (A3-0188/1992, föredragande Cushnahan), resolution om gränsöverskridande 
samarbete vid Europeiska gemenskapens inre gränser av den 12 mars 1987 (A2-0170/1986, föredragande 
Poetschki).
2 Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande om den tredje lägesrapporten om den 
ekonomiska och sociala sammanhållningen av den 22 april 2004 (A5-0272/2004, föredragande Hatzidakis).
3 Artiklarna I-3.3, I-14 och II-96.
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externa instrument för gränsöverskridande samarbete inom Europeiska unionen (europeiska 
grupperingar för gränsöverskridande samarbete) med kandidatländerna eller potentiella 
kandidatländer (föranslutningsinstrumentet) och med tredje länder som Europeiska unionen 
önskar knyta goda grannskapsförbindelser med (det europeiska grannskaps- och 
partnerskapsinstrumentet).

Det framkommer av motiveringen och inledningen till förslaget (skäl 1 i kommissionens 
förslag) att syftet är att uppnå fördragets mål om ekonomisk och social sammanhållning 
(artikel 158 i EG-fördraget), att stärka det gränsöverskridande samarbetet genom att förbättra 
de förutsättningar under vilka gränsöverskridande åtgärder genomförs. Kommissionens 
förslag syftar på så sätt till att minska hindren och svårigheterna att administrera åtgärder 
kring det gränsöverskridande, transnationella och interregionala samarbetet inom ramen för 
olika nationella regler och rutiner, genom att inrätta ett samarbetsinstrument på 
gemenskapsnivå som gör att möjligt att på gemenskapens territorium skapa europeiska 
grupperingar som är juridiska personer för gränsöverskridande samarbete (EGGS) som det 
inte skall vara obligatoriskt att utnyttja (skäl 2 och 7 och artikel 1 i kommissionens förslag).

3. Föredragandens utvärdering av de främsta kännetecknen för ”europeiska 
grupperingar för gränsöverskridande samarbete” (EGGS)

Ø Förslaget till förordning om ”europeiska grupperingar för gränsöverskridande samarbete” 
syftar till att erbjuda en lämplig ram för att underlätta det gränsöverskridande, 
transnationella och interregionala samarbetet (titel, skäl 1 och artikel 1 i 
kommissionens förslag).

Föredraganden anser att detta nya instrument bör benämnas ”europeiska grupperingar för 
territoriellt samarbete” (EGTS) som en anpassning till de tre dimensionerna i det nya målet 
om europeiskt territoriellt samarbete som föreslagits av kommissionen för perioden 
2007-2013: gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt (ändringsförslag 1, 2, 5, 6, 
8, 10, 12, 13, 14, 20, 22, 24, 27 och 32). 

Föredragen anser också att ikraftträdandet av denna förordning varken får påverka giltigheten 
i existerande överenskommelser eller möjligheterna för de medlemsstater som så önskar att 
förhandla bilaterala eller multilaterala internationella avtal som syftar till gränsöverskridande 
samarbete (ändringsförslag 7). 

1. Sammansättningen av grupperingarna (artikel 2.1 i kommissionens förslag): En 
gruppering kan bestå av medlemsstater, regionala och lokala instanser eller andra lokala 
offentliga organ, nedan kallade ”medlemmar”.

Föredraganden anser att det europeiska territoriella samarbetet till sin natur gör att detta 
instrument underlättar samarbete mellan regionala och/eller lokala myndigheter utan 
inblandning från medlemsstaterna (ändringsförslag 10 och 17).

Ø Föredraganden skulle vilja betona att inrättandet av en gruppering innebär att de offentliga 
myndigheterna i den medlemsstat vars lagstiftning är tillämplig har kontrollen över 
detta instrument inom ramen för såväl medlemsstaternas som gemenskapens ekonomiska 



PR\562250SV.doc 21/22 PE 357.502v01-00

SV

insatser (ändringsförslag 16).

Ø Grupperingarna får den rättskapacitet som juridiska personer har i nationell 
lagstiftning, på grundval av den typ av verksamhet som de bedriver och de uppgifter som 
delegerats till dem. Grupperingarnas rättskapacitet är den som juridiska personer har i 
nationell lagstiftning (artikel 3.2 i kommissionens förslag). 

Föredraganden insisterar på att grupperingarna begränsar sig till att utföra specificerade 
uppgifter. En gruppering agerar inom ramen för de uppgifter som delegerats till den och som 
kan tilldelas en av dess medlemmar. En gruppering bör fungera som en juridisk enhet (oavsett 
om den är juridisk person eller inte) på grundval av bindande nationella rättsakter såsom 
associationsrätt (ändringsförslag 19, 21 och 31). 

Ø Bildande av en gruppering: I kommissionens förslag erbjuds två möjligheter (artikel 2.3 
i kommissionens förslag): 
− Medlemmarna i grupperingen skapar en särskild enhet av den typ de behöver och i 

detta fall utför grupperingen själv uppgifterna inom ramen för det gränsöverskridande 
samarbetet. 

− Medlemmarna bildar en gruppering och grupperingen fattar beslut enligt sina egna 
beslutsregler att delegera grupperingens uppgifter till en regional och/eller lokal 
myndighet som är medlem i grupperingen, om man föredrar detta. Denna myndighet 
skall utföra de uppgifter som delegerats till grupperingen. 

Föredraganden anser att medlemmarna inte ”kan besluta att bilda en gruppering” på ett av 
dessa sätt utan de ”bildar” denna (ändringsförslag 18). 

Ø Grupperingens uppgifter och befogenheter bör fastställas av dess medlemmar i ett 
avtal om europeiskt gränsöverskridande samarbete (artikel 4 i kommissionens 
förslag).

Föredraganden anser att för en gruppering skall ett avtal om europeiskt territoriellt samarbete 
ingås av dess medlemmar (ändringsförslag 25).

Ø I avtalet fastställs: 

− grupperingens uppgifter, varaktighet och upplösning (punkt 2)
− varje medlems ansvar gentemot grupperingen och gentemot tredje part (punkt 4).
− vilken lagstiftning som gäller för grupperingen och dess tillämpning (punkt 5). 

Den tillämpliga lagstiftningen skall vara en av de berörda medlemsstaternas 
lagstiftning, endera på grundval av landets deltagande i grupperingen, eller på 
grundval av deltagande i en instans under statlig nivå eller i en offentlig 
organisation med säte på denna medlemsstats territorium. Det kan röra sig om 
lagstiftningen i den medlemsstat där grupperingen har inrättat sitt säte. 

− bestämmelser om ömsesidigt erkännande i fråga om kontroller (punkt 6) 
− att avtalet skall skickas till samtliga medlemmar och till de deltagande 

medlemsstaterna (punkt 8).
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Föredraganden anser att: 

– punkt 2: Avtalet bör i synnerhet fastslå (icke uttömmande lista) regler för grupperingens 
funktion, grupperingens uppgifter, dess varaktighet och upplösning 
(ändringsförslag 26).

– punkt 4: Frågan om varje medlems ansvar utvecklas tillräckligt i artikel 7.2 om 
medlemsstaternas ansvar (ändringsförslag 28).

– punkt 6: Bestämmelser om ömsesidigt erkännande bör specificeras i själva förordningen 
och inte i avtalets bestämmelser. Föredraganden föreslår därför att det läggs till en ny 
punkt i artikel 1.3 (se ändringsförslag 16) (ändringsförslag 30).

– Den lagstiftning som gäller för grupperingar bör vara associationsrätten i den berörda 
medlemsstaten (ändringsförslag 31).

– punkt 8: Avtalet bör också skickas till Regionkommittén (ändringsförslag 33).

Ø Grupperingen antar sina stadgar (artikel 5 i kommissionens förslag) och inrättar 
sina egna organ (artikel 6 i kommissionens förslag). Grupperingen skall alltid ha en 
direktör. Däremot är frågan om att inrätta en församling som består av företrädare för 
medlemmarna eller andra organ något som överlåts till medlemmarna.

– Föredraganden anser att stadgarna också bör innehålla bestämmelser om hur 
grupperingen skall företrädas, inbegripet en församling som består av företrädare för 
dess medlemmar och en verkställande kommitté (ändringsförslag 34). Här föreslås att 
artikel 6 om grupperingens organ stryks och att dessa tas med i artikeln om stadgarna 
(ändringsförslag 36).

Ø Grupperingen skall publiceras i Europeiska unionens officiella tidning. Från och med 
denna tidpunkt är grupperingens rättsliga status erkänd i alla medlemsstaterna (artikel 7 i 
kommissionens förslag).

Föredraganden anser att när grupperingen väl blivit en juridisk person enligt tillämplig 
nationell lagstiftning i den berörda medlemsstaten skall stadgarna med vilka en gruppering 
inrättas offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning (ändringsförslag 37).
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