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GRUPAREA EUROPEANĂ DE
COOPERARE TERITORIALĂ (GECT)

Grupările europene de cooperare teritorială (GECT) au fost instituite cu scopul de a
facilita cooperarea transfrontalieră, transnațională și interregională dintre statele membre sau
autoritățile regionale și locale din cadrul acestora. Ele permit partenerilor să pună în aplicare
proiecte comune, să facă schimb de experiență și să își îmbunătățească coordonarea cu privire
la amenajarea teritoriului.

TEMEI JURIDIC

Regulamentul (CE) nr. 1082/2006, având la bază articolul 175 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene (TFUE)
Regulamentul (UE) nr. 1302/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din
17 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 privind o grupare
europeană de cooperare teritorială (GECT) în ceea ce privește clarificarea, simplificarea și
îmbunătățirea constituirii și funcționării unor astfel de grupări

CONTEXT

Gruparea europeană de cooperare teritorială are drept obiectiv facilitarea și promovarea
cooperării transfrontaliere, transnaționale și interregionale la nivelul statelor membre sau al
autorităților regionale și locale de pe teritoriul acestora. GECT poate primi sarcina fie de a pune
în aplicare programe cofinanțate de către Uniunea Europeană, fie orice alt proiect de cooperare
transfrontalieră cu sau fără finanțare din partea Uniunii. Printre exemplele de astfel de activități
se numără:
— gestionarea unor spitale sau sisteme de transport transfrontaliere;

— punerea în aplicare sau gestionarea proiectelor de dezvoltare transfrontalieră;

— schimburi de experiență și de bune practici;

— gestionarea programelor transfrontaliere comune care pot finanța proiecte de interes comun
pentru partenerii GECT.

În prezent, există o grupare europeană de cooperare teritorială (Rețeaua Europeană de
Cunoștințe în Urbanism) ai cărei membri nu au o graniță geografică comună. Aceasta este o
platformă destinată schimburilor de idei și de experiență în domeniul dezvoltării urbane.
Crearea unei grupări europene de cooperare teritorială prezintă mai multe avantaje membrilor
săi:
— permite membrilor să constituie o persoană juridică unică și să utilizeze un set unic de

norme pentru a pune în aplicare inițiative comune în două sau mai multe state membre;
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— permite părților interesate din două sau mai multe state membre să coopereze în cadrul unor
inițiative comune fără a fi nevoite să semneze un acord internațional supus spre ratificare
parlamentelor naționale;

— permite statelor membre să răspundă împreună și în mod direct cererilor de propuneri
lansate în cadrul programelor teritoriale ale UE și să acționeze în acest context în calitate
de autoritate de management unică.

STRUCTURĂ

O grupare europeană de cooperare teritorială poate fi formată din parteneri situați pe teritoriul
a cel puțin două state membre, aparținând uneia sau mai multora dintre categoriile următoare:
— state membre;

— autorități regionale;

— autorități locale;

— organisme publice;

— asociații compuse din organisme care aparțin uneia sau mai multora dintre aceste categorii.

Grupările europene de cooperare teritorială acționează în numele membrilor lor, care adoptă
statutele prin intermediul unor convenții speciale, care descriu organizarea și activitățile
GECT. Domeniul de aplicare a acestor activități se limitează la domeniul cooperării ales de
membri. De asemenea, competențele grupărilor europene de cooperare teritorială sunt limitate
de competențele respective ale membrilor lor. Competențele autorităților publice, în special
competențele de reglementare și în materie de politici, nu pot fi transferate unei grupări europene
de cooperare teritorială.
Dreptul aplicabil pentru interpretarea și aplicarea convenției este cel al statului membru în care
este stabilit sediul social al GECT. Membrii decid dacă GECT este o persoană juridică separată
sau dacă sarcinile acesteia sunt delegate unuia dintre membri.
Membrii adoptă bugetul anual estimativ al GECT, care face obiectul unui raport anual de
activitate redactat și certificat de experți independenți. Membrii răspund din punct de vedere
financiar pentru eventualele datorii în mod proporțional cu contribuția lor.

REALIZĂRI

Până în prezent, au fost create 46 de grupări europene de cooperare teritorială în 18 state membre
ale Uniunii, iar numărul lor continuă să crească: în 2011 și 2013 au fost create șapte, respectiv
11 noi grupări europene de cooperare teritorială. 19 GECT suplimentare sunt în prezent în curs
de constituire. Registrul GECT este gestionat de Comitetul Regiunilor.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT)
a luat în considerare solicitările formulate de Parlamentul European în ceea ce privește
definirea clară a cooperării teritoriale, necesitatea de a se preciza responsabilitatea financiară a
statelor membre, precum și jurisdicția și dispozițiile referitoare la publicarea și/sau înregistrarea
statutelor GECT. De asemenea, Consiliul a decis să reia ideea exprimată de Parlament, și anume
să aplice GECT dreptul statului membru în care aceasta își are sediul.
La sfârșitul anului 2013, Regulamentul privind GECT a fost modificat de către Parlament și
Consiliu. Scopul acestei modificări este de a clarifica normele existente și de a simplifica crearea
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și funcționarea GECT. Regulamentul privind GECT revizuit se va aplica de la 22 iunie 2014.
Având în vedere că este un act legislativ referitor la politica de coeziune, acesta a fost elaborat
în cadrul procedurii legislative ordinare, Parlamentul European și Consiliul având, astfel, un
cuvânt egal de spus.
Parlamentul urmărește îndeaproape eficacitatea creării unor noi grupări europene de cooperare
teritorială. De altfel, în Rezoluția sa din 21 octombrie 2008 referitoare la guvernarea și
parteneriatul la nivel național, regional și la nivel de proiect în domeniul politicii regionale
(P6_TA(2008)0492)[1], Parlamentul European a solicitat statelor membre care nu și-au adaptat
încă legislația națională astfel încât să permită punerea în aplicare a grupării europene de
cooperare teritorială (GECT) să ia această măsură în cel mai scurt termen.
Jacques Lecarte
11/2017

[1]JO C 15 E, 21.1.2010, p. 10.

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