
Euroopa Liidu teemalised teabelehed - 2017 1

EUROOPA TERRITORIAALSE
KOOSTÖÖ RÜHMITUSED (ETKR)

Euroopa territoriaalse koostöö rühmitused (ETKRid) loodi selleks, et hõlbustada piiriülest,
rahvusvahelist ja piirkondadevahelist koostööd liikmesriikide ning nende piirkondlike ja
kohalike omavalitsuste vahel. ETKRid võimaldavad neil partneritel ellu viia ühisprojekte,
vahetada kogemusi ning parandada maakasutuse planeerimise koordineerimist.

ÕIGUSLIK ALUS

Määrus (EÜ) nr 1082/2006, mis tugineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 175.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1302/2013, millega
muudetakse määrust (EÜ) nr 1082/2006 Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR)
kohta, et selgitada, lihtsustada ja parandada nende rühmituste asutamist ja toimimist.

TAUST

Euroopa territoriaalse koostöö rühmituste eesmärk on hõlbustada ja edendada piiriülest,
rahvusvahelist ja piirkondadevahelist koostööd liikmesriikide ning nende piirkondlike ja
kohalike omavalitsuste vahel. ETKRile võib teha ülesandeks Euroopa Liidu kaasrahastatavate
programmide elluviimise või muude piiriüleste koostööprojektide teostamise olenemata sellest,
kas liit osaleb nende rahastamisel või mitte. Näited selliste tegevuste kohta hõlmavad:
— piiriüleste rajatiste või haiglate juhtimist;

— piiriüleste arendusprojektide elluviimist või juhtimist;

— kogemuste ja heade tavade vahetamist;

— selliste piiriüleste ühisprogrammide juhtimist, millega võib rahastada ETKRi partneritele
ühishuvi pakkuvaid projekte.

Praegu on olemas üks ETKR (Euroopa linnapoliitikaalaste teadmiste võrgustik (European
Urban Knowledge Network)), mille liikmetel ei ole ühist geograafilist piiri. Tegemist on
platvormiga ideede ja kogemuste vahetamiseks linnaarengu valdkonnas.
ETKRi moodustamine annab selle liikmetele mitmeid eeliseid:
— see võimaldab partneritel tegutseda ühe juriidilise isikuna ning viia ühistele eeskirjadele

toetudes ellu ühiseid algatusi mitmes liikmesriigis;

— see võimaldab kahe või enama liikmesriigi sidusrühmadel teha koostööd ühisalgatuste
vormis, allkirjastamata seejuures rahvusvahelist lepet, mis nõuaks ratifitseerimist riikide
parlamentides;

— see võimaldab liikmesriikidel vastata koos ja otse ELi territoriaalsete programmide alusel
välja antud konkursikutsetele ja tegutseda nendega seoses ühtse korraldusasutusena.
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STRUKTUUR

ETKRi võivad moodustada partnerid, kelle asukoht on vähemalt kahe eri liikmesriigi
territooriumil ja kes kuuluvad ühte või mitmesse järgmistest kategooriatest:
— liikmesriigid;

— piirkondlikud omavalitsused;

— kohalikud omavalitsused;

— avalik-õiguslikud isikud;

— ühendused, kuhu kuuluvad ühte või mitmesse nimetatud kategooriasse kuuluvad asutused.

ETKRid tegutsevad oma liikmete nimel, kes võtavad erilepingute abil vastu põhikirja, milles
kirjeldatakse ETKRi struktuuri ja tegevusi. Nende tegevusulatus on piiratud liikmete poolt
valitud koostöövaldkondadega. Lisaks on ETKRide volitused piiratud nende liikmete vastavate
volitustega. ETKRile ei saa üle kanda avaliku sektori asutuse volitusi, eelkõige näiteks poliitika
ja seadusandluse küsimustes.
Kokkuleppe tõlgendamisel ja rakendamisel kohaldatakse selle liikmesriigi õigust, kus on
rühmituse registreeritud asukoht. Liikmed võivad otsustada, kas nende ETKR peaks olema
eraldi juriidiline isik või piisab ülesannete delegeerimisest ühele liikmetest.
Liikmed näevad ette ETKRi esialgse aastaeelarve, mille kohta sõltumatud eksperdid koostavad
aastaaruande. Võlgade korral on liikmete rahaline vastutus võrdeline nende osaluse määraga.

SAAVUTUSED

Praeguseks on 18 Euroopa Liidu liikmesriigis loodud 46 Euroopa territoriaalse koostöö
rühmitust ning nende arv üha kasvab: 2011. aastal loodi seitse uut ETKRi ning 2013. aastal
asutati neid veel üksteist. Praegu on asutamisjärgus 19 uut ETKRi. ETKRide registrit haldab
Regioonide Komitee.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

ETKRide määruses (EÜ) nr 1082/2006 võeti arvesse Euroopa Parlamendi nõudmisi, mis
käsitlesid territoriaalse koostöö mõiste selget määratlemist, liikmesriikide finantsvastutuse
täpsustamise vajadust, aga ka pädevust ning ETKRi põhikirja avaldamist ja/või registreerimist
käsitlevaid sätteid. Nõukogu nõustus ka parlamendi ettepanekuga kohaldada ETKRi suhtes selle
liikmesriigi õigust, kus on ETKRi registrijärgne asukoht.
Parlament ja nõukogu muutsid ETKRide määrust 2013. aasta lõpus. Muudatuse eesmärk
oli täpsustada kehtivaid eeskirju ning lihtsustada EKTRide loomist ja toimimist. ETKRide
läbivaadatud määrust kohaldatakse alates 22. juunist 2014. Kuna kõnealune õigusakt on seotud
ühtekuuluvuspoliitikaga, menetleti seda seadusandliku tavamenetluse raames, mis tähendab, et
parlamendil ja nõukogul oli selles võrdne sõnaõigus.
Parlament jälgib tähelepanelikult uute ETKRide moodustamise tõhusust. Peale selle palus
Euroopa Parlament oma 21. oktoobri 2008. aasta resolutsioonis valitsemistavade ja
partnerlussuhete kohta riiklikul ja piirkondlikul tasandil ning regionaalpoliitika projektide
lähtepunktide kohta (P6_TA(2008)0492)[1], et need liikmesriigid, kes ei ole veel ETKRide
moodustamist võimaldavaid riiklikke õigusakte vastu võtnud, teeksid seda võimalikult kiiresti.

[1]ELT C 15 E, 21.1.2010, lk 10.

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