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EVROPSKÁ SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS)

Evropská seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) byla vytvořena s cílem usnadnit
přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci mezi členskými státy či jejich
regionálními a místními orgány. ESÚS umožňují těmto partnerům realizovat společné
projekty, vyměňovat si zkušenosti a zlepšovat koordinaci územního plánování.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Nařízení (ES) č. 1082/2006 založené na článku 175 Smlouvy o fungování Evropské unie
(SFEU).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se
mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud
jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování takovýchto seskupení

SOUVISLOSTI

Cílem evropských seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) je usnadnit a podpořit přeshraniční,
nadnárodní a meziregionální spolupráci mezi členskými státy nebo jejich regionálními
a místními orgány. ESÚS může být svěřen úkol provádět programy spolufinancované
Evropskou unií nebo realizovat jiné projekty přeshraniční spolupráce s finanční účastí nebo bez
finanční účasti EU. Mezi takové aktivity patří:
— provoz nemocnic či přeshraničních systémů a zařízení,

— realizace či řízení přeshraničních rozvojových projektů,

— výměna zkušeností a osvědčených postupů,

— řízení společných přeshraničních programů, ze kterých mohou být financovány projekty
společného zájmu pro partnery ESÚS.

V současné době existuje i jedno ESÚS (European Urban Knowledge Network), jehož členové
nemají společnou hranici. Jde o platformu pro výměnu nápadů a zkušeností v oblasti rozvoje
měst.
Zřízení ESÚS přináší členům mnoho výhod:
— umožňuje partnerům vytvořit jediný právní subjekt, který se při provádění společných

činností ve dvou či více členských státech opírá o jediný soubor předpisů,

— umožňuje zúčastněným stranám ve dvou či více členských státech spolupracovat v rámci
společných iniciativ, aniž by bylo nezbytné podepisovat mezinárodní dohodu podléhající
ratifikaci vnitrostátními parlamenty,

— umožňuje členským státům společně a přímo reagovat na výzvy k předkládání návrhů
vyhlášené v rámci územních programů EU a jednat ve vztahu k nim jako jediný řídicí orgán.
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STRUKTURA

ESÚS může být vytvořeno partnery usazenými na území nejméně dvou členských států
a náležejícími do jedné nebo více z následujících kategorií:
— členské státy,

— regionální orgány,

— místní orgány,

— veřejnoprávní subjekty,

— sdružení tvořená subjekty patřícími do jedné nebo více z těchto kategorií.

ESÚS jednají jménem svých členů, kteří přijmou na základě zvláštní úmluvy jejich stanovy,
jež popisují organizaci a činnosti ESÚS. Rozsah této činnosti je omezen na oblast spolupráce,
kterou členové zvolili. Pravomoci ESÚS jsou také omezeny pravomocemi jejich jednotlivých
členů. Pravomoci spojené s veřejnou mocí, např. politické a regulační pravomoci, nemohou být
na ESÚS přeneseny.
Právními předpisy použitelnými pro výklad a prosazování úmluvy jsou právní předpisy
členského státu, v němž se nachází oficiální sídlo ESÚS. Členové mohou rozhodnout, zda je
ESÚS samostatným právním subjektem, nebo zda jeho úkoly budou svěřeny jednomu z jeho
členů.
Členové schvalují roční odhad rozpočtu ESÚS a s ohledem na něj je sepsána a nezávislými
odborníky ověřena výroční zpráva o činnosti. V případě dluhů členové finančně odpovídají
podílem úměrným jejich příspěvku do rozpočtu.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

K dnešnímu dni bylo založeno 46 evropských seskupení pro územní spolupráci, která zasahují
do 18 členských států EU, a toto číslo se dále zvyšuje. V roce 2012 bylo založeno sedm nových
ESÚS a v roce 2013 jedenáct. V současné době se připravuje založení dalších devatenácti.
Registr ESÚS spravuje Výbor regionů.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Nařízení (ES) č. 1082/2006 o ESÚS zohlednilo požadavky Parlamentu týkající se jasné definice
územní spolupráce, nutnosti stanovit finanční odpovědnost členských států a také jurisdikce
a pravidel pro zveřejnění nebo zápis stanov ESÚS. Rada navíc přijala návrh Parlamentu, aby se
ESÚS řídilo právními předpisy členského státu, v němž má ESÚS své oficiální sídlo.
Na konci roku 2013 Parlament a Rada pozměnily nařízení o ESÚS. Cílem úpravy bylo vyjasnit
stávající pravidla a zjednodušit zakládání a fungování ESÚS. Pozměněné nařízení o ESÚS
platí od 22. června 2014. Jelikož jde o právní předpis týkající se politiky soudržnosti, bylo
vypracováno řádným legislativním postupem, kdy mají Parlament a Rada stejné slovo.
Parlament bedlivě sleduje účelnost zakládání nových ESÚS. Ve svém usnesení ze
dne 21. října 2008 o řízení a partnerství na vnitrostátní a regionální úrovni a o základně pro
projekty v oblasti regionální politiky (P6_TA(2008)0492)[1], Parlament rovněž žádá členské
státy, které dosud nepřizpůsobily své vnitrostátní právní předpisy tak, aby umožnily vytvořit
evropské sdružení pro územní spolupráci (ESÚS), aby tak učinily co nejdříve.

[1]Úř. věst. C 15 E, 21.1.2010, s. 10.

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