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EURÓPSKE ZOSKUPENIE ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE (EZÚS)

Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) boli zriadené s cieľom uľahčiť
cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu medzi členskými štátmi a ich
regionálnymi a miestnymi orgánmi. EZÚS umožňujú týmto partnerom realizovať spoločné
projekty, vymieňať si skúsenosti a zlepšovať koordináciu priestorového plánovania.

PRÁVNY ZÁKLAD

Nariadenie (ES) č. 1082/2006 podľa článku 175 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým
sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS),
pokiaľ ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení

SÚVISLOSTI

Cieľom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce je uľahčovať a podporovať cezhraničnú,
nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu medzi členskými štátmi alebo ich regionálnymi
a miestnymi orgánmi. EZÚS je možné poveriť realizáciou programov spolufinancovaných
Európskou úniou alebo iných projektov cezhraničnej spolupráce s finančnou podporou EÚ alebo
bez nej. Príkladmi takýchto činností sú:
— prevádzkovanie cezhraničných dopravných zariadení alebo nemocníc;

— realizovanie alebo riadenie cezhraničných rozvojových projektov;

— vymieňanie si skúseností a osvedčených postupov;

— riadenie spoločných cezhraničných programov, prostredníctvom ktorých môžu byť
financované projekty spoločného záujmu partnerov EZÚS.

V súčasnosti existuje jedno EZÚS (Európska sieť informácií o urbanistických otázkach –
European Urban Knowledge Network), ktorého členovia nemajú spoločné zemepisné hranice.
Je to platforma na výmenu myšlienok a skúseností v oblasti rozvoja miest.
Vytvorenie EZÚS svojim členom prináša množstvo výhod:
— umožňuje svojim členom vytvoriť jeden právny subjekt a používať jednotný súbor

pravidiel na vykonávanie spoločných iniciatív v dvoch alebo viacerých členských štátoch;

— umožňuje zúčastneným stranám v dvoch alebo viacerých členských štátoch spolupracovať
na spoločných iniciatívach bez toho, aby bolo potrebné podpísať medzinárodnú dohodu,
ktorú by museli ratifikovať národné parlamenty;

— umožňuje členským štátom, aby spoločne a priamo reagovali na výzvy na predkladanie
návrhov vyhlásené v rámci územných programov EÚ a konali v ich prípade ako jediný
riadiaci orgán.
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ŠTRUKTÚRA

EZÚS môžu vytvoriť partneri, ktorí sú usadení najmenej v dvoch členských štátoch a patria
do jednej alebo viacerých z týchto kategórií:
— členské štáty;

— regionálne orgány;

— miestne orgány;

— verejnoprávne inštitúcie;

— združenia subjektov z jednej alebo viacerých uvedených kategórií.

EZÚS konajú v mene svojich členov, ktorí prijímajú ich stanovy prostredníctvom osobitných
dohovorov, ktoré popisujú organizáciu a činnosti EZÚS. Rozsah týchto činností sa obmedzuje
na oblasť spolupráce zvolenú členmi. Okrem toho sú právomoci EZÚS obmedzené príslušnými
právomocami ich členov. Právomoci orgánov verejnej moci, ako napr. právomoci týkajúce sa
politík a regulačné právomoci, sa na EZÚS nemôžu preniesť.
Právom uplatniteľným na výklad a presadzovanie dohovoru je právo členského štátu, v ktorom
má EZÚS úradné sídlo. Členovia môžu rozhodnúť, či EZÚS bude samostatným právnym
subjektom alebo či jeho úlohami poveria jedného z členov.
Členovia prijímajú ročné rozpočtové odhady EZÚS, na základe ktorých sa vypracúvajú výročné
správy o činnosti, ktoré overujú nezávislí experti. V prípade dlhov sú členovia finančne
zodpovední pomerným dielom podľa svojho príspevku.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

Dodnes bolo vytvorených 46 európskych zoskupení územnej spolupráce v 18 členských štátoch
EÚ a tento počet sa neustále zvyšuje. V roku 2012 bolo vytvorených sedem nových EZÚS
a v roku 2013 pribudlo ďalších jedenásť. V súčasnosti sa vytvára 19 dodatočných EZÚS.
Register EZÚS vedie Výbor regiónov.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Nariadenie (ES) č. 1082/2006 o EZÚS zohľadnilo požiadavky Parlamentu týkajúce sa jasného
vymedzenia územnej spolupráce, potreby určiť finančnú zodpovednosť členských štátov, ako aj
súdnej právomoci a pravidiel upravujúcich zverejňovanie a/alebo registrovanie stanov EZÚS.
Okrem toho Rada prijala návrh Parlamentu, podľa ktorého by sa EZÚS malo riadiť právom
členského štátu, v ktorom má úradné sídlo.
Koncom roka 2013 bolo nariadenie o EZÚS Parlamentom a Radou zmenené. Cieľom tejto
zmeny bolo objasniť existujúce pravidlá a zjednodušiť vytváranie a fungovanie EZÚS.
Zrevidované nariadenie o EZÚS sa bude uplatňovať od 22. júna 2014. Keďže ide o právny
predpis týkajúci sa politiky súdržnosti, bol pripravovaný v rámci riadneho legislatívneho
postupu, v rámci ktorého Parlament a Rada mali rovnaké právomoci.
Parlament pozorne sleduje účinnosť vytvárania nových EZÚS. Vo svojom uznesení
z 21. októbra 2008 o riadení a partnerstve na národnej a regionálnej úrovni a o základe pre
projekty v oblasti regionálnej politiky (P6_TA(2008)0492)[1] Parlament tiež vyzval tie členské

[1]Ú. v. EÚ 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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štáty, ktoré ešte neupravili svoje vnútroštátne právne predpisy s cieľom umožňovať vytváranie
EZÚS, aby tak urobili čo najskôr.
Jacques Lecarte
11/2017
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