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EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA
TERITORIALNO SODELOVANJE (EZTS)

Evropska združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) so bila ustanovljena za lažje
čezmejno, nadnacionalno in medregionalno sodelovanje med državami članicami ter
njihovimi regionalnimi in lokalnimi organi. Združenja tem partnerjem omogočajo izvajanje
skupnih projektov, izmenjavo izkušenj in boljše usklajevanje prostorskega načrtovanja.

PRAVNA PODLAGA

Uredba (ES) št. 1082/2006, ki temelji na členu 175 Pogodbe o delovanju Evropske unije
(PDEU).
Uredba (EU) št. 1302/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno
sodelovanje (EZTS), kar zadeva razjasnitev, poenostavitev in izboljšanje ustanavljanja in
delovanja takih združenj.

OZADJE

Cilj evropskega združenja za teritorialno sodelovanje je poenostaviti in spodbuditi čezmejno,
nadnacionalno in medregionalno sodelovanje med državami članicami ter njihovimi
regionalnimi in lokalnimi organi. Med njegove naloge lahko sodi izvajanje programov, ki jih
sofinancira Evropska unija, ali drugih projektov čezmejnega sodelovanja, ki lahko prejemajo
sredstva Evropske unije ali ne. Primeri takih dejavnosti zajemajo:
— izvajanje čezmejnih sistemov prevoza ali bolnišnic;

— izvajanje ali upravljanje čezmejnih razvojnih projektov;

— izmenjava izkušenj in zgledov dobre prakse;

— upravljanje skupnih čezmejnih programov, ki lahko financirajo projekte v skupnem
interesu partnerjev v okviru tega združenja.

Trenutno obstaja eno združenje (Evropsko omrežje urbanističnega znanja), čigar člani nimajo
skupne geografske meje. Gre za platformo za izmenjavo idej in izkušenj na področju razvoja
mest.
Ustanovitev evropskega združenja za teritorialno sodelovanje njegovim članom prinaša številne
prednosti:
— omogoča jim, da ustanovijo eno pravno osebo in pri izvajanju skupnih pobud v dveh ali

več državah članicah uporabljajo enoten sklop pravil;

— zainteresiranim stranem v dveh ali več državah članicah omogoča sodelovanje pri skupnih
pobudah, ne da bi jim bilo treba podpisati mednarodni sporazum, ki bi ga morali ratificirati
nacionalni parlamenti;
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— državam članicam omogoča, da se skupaj in neposredno prijavljajo na razpise za zbiranje
predlogov v okviru teritorialnih programov EU in da delujejo kot enotni organ upravljanja.

STRUKTURA

Združenje lahko ustanovijo partnerji z območja najmanj dveh držav članic, ki sodijo v eno ali
več naslednjih kategorij:
— države članice,

— regionalni organi,

— lokalni organi,

— subjekti javnega prava,

— združenja, sestavljena iz organov, ki pripadajo eni ali več teh kategorij.

Evropska združenja za teritorialno sodelovanje delujejo v imenu svojih članov, ki sprejmejo
njihove statute v okviru posebnih konvencij, v kateri so opisane organizacija in dejavnosti
združenj. Obseg dejavnosti je omejen na področje sodelovanja, ki ga izberejo člani. Poleg tega
so pristojnosti združenj omejene glede na pristojnosti njihovih članov. Na združenja ni mogoče
prenesti pristojnosti javnih organov, kot so na primer politične in zakonodajne pristojnosti.
Za razlago in uporabo konvencije se uporablja pravo države članice, v kateri je uradni sedež
združenja. Člani odločijo, ali bo njihovo evropsko združenje za teritorialno sodelovanje ločen
pravni subjekt ali pa bodo njegove naloge prenesene na enega od članov.
Člani združenja sprejmejo letno proračunsko oceno, na podlagi katere se pripravi letno poročilo,
ki ga potrdijo neodvisni strokovnjaki. Člani so finančno odgovorni za dolgove združenja, in
sicer sorazmerno s svojimi prispevki v proračun.

DOSEŽKI

Do sedaj je bilo ustanovljenih 46 evropskih združenj za teritorialno sodelovanje v 18 državah
članicah EU, pri čemer to število nenehno narašča. Leta 2011 je bilo ustanovljenih sedem novih
združenj, leta 2013 enajst, v fazi ustanavljanja pa jih je še dodatnih devetnajst. Register združenj
vodi Odbor regij.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

V uredbi (ES) št. 1082/2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje
so bile upoštevane zahteve Evropskega parlamenta v zvezi z jasno opredelitvijo teritorialnega
sodelovanja, potrebo po natančni določitvi finančne odgovornosti držav članic ter z veljavnimi
predpisi in določbami o objavi in/ali registraciji statutov združenj. Poleg tega je Svet sprejel
predlog Parlamenta, da za združenje velja pravo države članice, v kateri ima sedež.
Konec leta 2013 sta Evropski parlament in Svet spremenila uredbo o evropskih združenjih
za teritorialno sodelovanje. Namen spremembe je bil poenostaviti veljavna pravila ter olajšati
ustanavljanje in delovanje združenj. Prenovljena uredba (o evropskih združenjih za teritorialno
sodelovanje) se uporablja od 22. junija 2014. Enako kot zakonodaja o kohezijski politiki je bila
pripravljena po rednem zakonodajnem postopku, kjer ima Parlament enake pristojnosti kot Svet.
Parlament skrbno spremlja učinkovitost ustanavljanja novih združenj. V resoluciji z dne
21. oktobra 2008 o vodenju in partnerstvu na nacionalni in regionalni ravni ter osnovi za projekte
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regionalne politike (P6_TA(2008)0492)[1] je pozval države članice, ki v svojo zakonodajo še
niso vključile določb o ustanavljanju teh združenj, naj to naredijo čim prej.
Jacques Lecarte
11/2017

[1]UL C 15 E, 21.1.2010, str. 10.

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