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EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI
CSOPORTOSULÁS (EGTC)

Az európai területi együttműködési csoportosulásokat (EGTC-ket) azért alakították ki, hogy
megkönnyítsék a tagállamok, valamint a regionális és helyi hatóságok határokon átnyúló,
transznacionális és régióközi együttműködését. Az EGTC-k közös projektek megvalósítását,
a tapasztalatcserét, valamint a területfejlesztés koordinációjának javítását teszik lehetővé a
partnerek számára.

JOGALAP

Az 1082/2006/EK rendelet, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 175. cikke
alapján.
Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1302/2013/EU rendelete az európai
területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások
létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében
történő módosításáról.

ELŐZMÉNYEK

Az európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC) célja, hogy megkönnyítse
és előmozdítsa a tagállamok, valamint a regionális és helyi hatóságok határokon
átnyúló, transznacionális és régióközi együttműködését. Az európai területi együttműködési
csoportosulás egyrészt az Európai Unió által társfinanszírozott programok, másrészt egyéb,
uniós finanszírozással vagy anélkül zajló, határokon átnyúló együttműködési projektek
végrehajtásával bízható meg. Az ilyen tevékenységek közé tartoznak az alábbiak:
— határokon átnyúló közlekedési infrastruktúrák vagy kórházak működtetése;

— határokon átnyúló fejlesztési projektek végrehajtása vagy irányítása;

— a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréje;

— olyan, határokon átnyúló közös programok irányítása, amelyek az EGTC-partnerek közös
érdekű projektjeit finanszírozhatják.

Jelenleg egyetlen olyan EGTC (az Európai Városok Tudáshálózata) létezik, amelynek tagjai
nem határosak egymással földrajzilag. E csoportosulás a városfejlesztéssel kapcsolatos ötletek
és tapasztalatok cseréjének fóruma.
Az EGTC létrehozása számos előnnyel jár a tagok számára:
— lehetővé teszi a tagok számára egyetlen, jogi személyiséggel rendelkező egység

létrehozását, valamint egyetlen egységes szabályrendszer használatát annak érdekében,
hogy két vagy több tagállamban közös kezdeményezéseket hajtsanak végre;
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— lehetővé teszi két vagy több tagállam érdekelt felei számára a közös kezdeményezések
keretében való együttműködést anélkül, hogy a nemzeti parlamentek által ratifikálandó
nemzetközi megállapodást kellene kötniük;

— lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy együtt és közvetlenül reagáljanak az Unió
területi programjai keretében indított ajánlattételi felhívásokra, és azokkal összefüggésben
egyedüli irányító hatóságként járjanak el.

FELÉPÍTÉS

EGTC-t olyan partnerek hozhatnak létre, amelyek legalább két tagállam területén helyezkednek
el, és a következő kategóriák közül egyhez vagy többhöz tartoznak:
— tagállamok;

— regionális hatóságok;

— helyi hatóságok;

— közjogi intézmények;

— e kategóriák legalább egyikébe tartozó szervezetekből álló társulások.

Az EGTC-k a tagjaik nevében járnak el, akik különegyezmények révén fogadják el azok
alapszabályait, mely egyezmények részletesen tartalmazzák az EGTC szervezeti felépítését
és tevékenységeit. E tevékenységek köre a tagok által meghatározott együttműködési
területre korlátozódik. Továbbá az EGTC-k hatáskörét korlátozza a tagok saját hatásköre.
A közigazgatási szervek hatáskörei, például a rendőrségi és a szabályozói hatáskörök, nem
ruházhatók át az EGTC-re.
Az egyezmény értelmezésére és végrehajtására alkalmazandó jog annak a tagállamnak a joga,
amelyben az EGTC bejegyzett székhelye található. A tagok eldönthetik, hogy az EGTC-t önálló
jogalanyként hozzák létre, vagy a feladatokkal az egyik tagot bízzák meg.
A tagok megállapítják az EGTC várható éves költségvetését, amelyről független szakértők
által hitelesített éves jelentést készítenek. Tartozás esetén a tagok a hozzájárulásuk arányában
tartoznak pénzügyi felelősséggel.

EREDMÉNYEK

Eddig 18 uniós tagállamban 46 európai területi együttműködési csoportosulás jött létre, és
a számuk folyamatosan nő: 2011-ben hét, 2013-ban pedig tizenegy új EGTC-t hoztak létre.
További 19 EGTC létesítése van jelenleg folyamatban. Az EGTC-k nyilvántartását a Régiók
Bizottsága vezeti.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

Az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendelet figyelembe
vette a Parlament kéréseit a területi együttműködés egyértelmű meghatározása, a tagállamok
pénzügyi felelőssége, joghatósága, valamint az EGTC alapszabályának közzététele és/vagy
nyilvántartásba vétele pontos meghatározásának szükségessége tekintetében. Ezenkívül a
Tanács elfogadta a Parlament arra irányuló javaslatát, hogy az EGTC-re a székhely szerinti
tagállam jogszabályait alkalmazzák.
Az EGTC-kről szóló rendeletet 2013 végén a Parlament és a Tanács módosította. E módosítás
célja, hogy egyértelműsítsék a hatályos szabályokat és egyszerűsítsék az EGTC-k létrehozását
és működését. A felülvizsgált EGTC-rendelet 2014. június 22-én lép hatályba. A kohéziós
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politikához kapcsolódó jogszabály lévén a rendeletet rendes jogalkotási eljárás keretében
dolgozták át, amiben a Parlament és a Tanács azonos súllyal vett részt.
A Parlament szorosan figyelemmel követi az új EGTC-k létrehozásának hatékonyságát.
Emellett a nemzeti és regionális szintű kormányzásról és partnerségről, valamint a
regionális politika terén projektek megalapozásáról szóló, 2008. október 21-i állásfoglalásában
(P6_TA(2008)0492)[1] a Parlament arra kérte azokat a tagállamokat, amelyek még nem
módosították nemzeti jogszabályaikat az európai területi együttműködési csoportosulások
megvalósításának lehetővé tétele érdekében, hogy azt a lehető leghamarabb tegyék meg.
Jacques Lecarte
11/2017

[1]HL C 15. E, 2010.21.1., 10. o.

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