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ЕВРОПЕЙСКА ГРУПА ЗА ТЕРИТОРИАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО (ЕГТС)

Европейските групи за териториално сътрудничество бяха създадени, за да се улесни
трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество между
държавите членки или техните регионални и местни органи. Европейските групи
за териториално сътрудничество (ЕГТС) дават възможност на тези партньори да
осъществяват съвместни проекти, да обменят опит и да подобряват координацията на
териториалното устройство.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Регламент (ЕО) № 1082/2006, основан на член 175 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС).
Регламент (ЕС) № 1302/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември
2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1082/2006 относно Европейската група
за териториално сътрудничество (ЕГТС) с цел по-голяма яснота, опростяване и
усъвършенстване на процеса на създаване и функциониране на такива групи.

КОНТЕКСТ

Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) има за цел да улеснява и
насърчава трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество
между държавите членки или техните регионални и местни органи. На ЕГТС може да
бъде поверено осъществяването на програми, съфинансирани от Европейския съюз, или
всяко друго действие на трансгранично сътрудничество със или без финансовата намеса
на Съюза. Примери за такива дейности са:
— управлението на трансгранични транспортни съоръжения или болници;

— реализацията или управлението на трансгранични проекти за развитие;

— обменът на опит и добри практики;

— управлението на съвместни трансгранични програми, които могат да финансират
проекти от общ интерес за партньорите по ЕГТС.

Понастоящем съществува само една ЕГТС (Европейската мрежа за обмен на знания
в областта на градското развитие), чиито членове нямат обща географска граница. Тя е
платформа за обмен на идеи и опит в областта на градското развитие.
Създаването на ЕГТС носи на своите членове множество предимства:
— тя дава възможност на своите членове да създадат единно юридическо лице и да

ползват единен набор от разпоредби с цел осъществяването на общи инициативи в
две или повече държави членки;



Справочник за Европейския съюз - 2017 2

— тя дава възможност на заинтересованите страни от две или повече държави
членки да си сътрудничат в рамките на общи инициативи, без да е необходимо
да подписват международно споразумение, подлежащо на ратифициране от
националните парламенти;

— тя дава възможност на държавите членки да участват пряко и единогласно в покани
за представяне на предложения в рамките на териториалните програми на Съюза и
да действат в този контекст като единен ръководен орган.

СТРУКТУРА

ЕГТС може да бъде създадена от партньори, установени на територията на поне две
държави членки и спадащи към една или няколко от следните категории:
— държави членки;

— регионални органи;

— местни органи;

— публичноправни органи;

— сдружения, състоящи се от органи, принадлежащи към една или няколко от тези
категории.

ЕГТС действат от името на своите членове, които приемат техните устави с помощта
на специални конвенции, в които се определят организацията и дейността на ЕГТС.
Обхватът на тези дейности е ограничен до областта на сътрудничество, избрана от
членовете. Освен това правомощията на ЕГТС са ограничени от съответните правомощия
на техните членове. Правомощията на публичните органи, като например правомощията
в областта на политиката и регулаторните правомощия, не могат да бъдат прехвърляни
на ЕГТС.
Приложимото право за тълкуването и прилагането на конвенцията е това на държавата
членка, където е установено официалното седалище на ЕГТС. Членовете могат да решават
дали ЕГТС следва да бъде отделно юридическо лице или да поверят задачите ѝ на един
от членовете.
Членовете приемат годишната бюджетна прогноза на ЕГТС, която е предмет на годишен
отчет за дейността, удостоверен от независими експерти. В случай на дългове членовете
носят финансова отговорност пропорционално на вноската си.

ПОСТИЖЕНИЯ

До момента са създадени 46 европейски групи за териториално сътрудничество
в 18 държави — членки на Европейския съюз, като броят им продължава да се увеличава:
през 2012 г. бяха създадени седем нови ЕГТС, а през 2013 г. — единадесет. В процес на
създаване са деветнадесет нови ЕГТС. Регистърът на ЕГТС се управлява от Комитета на
регионите.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Регламент (ЕО) № 1082/2006 относно ЕГТС отчита формулираните от Парламента
искания за ясно определение на териториалното сътрудничеството, необходимостта от
уточняване на финансовата отговорност на държавите членки, както и приложимата
уредба и разпоредбите относно публикуването и/или регистрирането на уставите на
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ЕГТС. В допълнение към това Съветът прие предложението на Парламента спрямо ЕГТС
да се прилага правото на държавата членка, в която е установено седалището на групата.
В края на 2013 г. регламентът за ЕГТС беше изменен от Парламента и Съвета.
Изменението имаше за цел да се изяснят действащите правила и да се опрости
създаването и функционирането на ЕГТС. Преразгледаният регламент за ЕГТС се прилага
от 22 юни 2014 г. Тъй като става въпрос за законодателство, свързано с политиката на
сближаване, то беше изготвено по реда на обикновената законодателна процедура, като
Европейският парламент и Съветът имаха еднакво право на глас.
Парламентът следи отблизо доколко ефикасно е създаването на нови ЕГТС. В своята
резолюция от 21 октомври 2008 г. относно управлението и партньорството в национален
и регионален мащаб, както и въз основа на отделни проекти, в областта на регионалната
политика (P6_TA(2008)0492)[1] Европейският парламент прикани също така държавите
членки, които още не са адаптирали своето национално законодателство, което би
позволило създаването на Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС),
да го направят в най-кратки срокове.
Jacques Lecarte
11/2017

[1]ОВ C 15 E, 21.1.2010 г., стр. 10.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P6_TA(2008)0492
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