
Справочник за Европейския съюз - 2023 1
www.europarl.europa.eu/factsheets/bg

ЕВРОПЕЙСКИ ГРУПИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО (ЕГТС)

Европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС) бяха създадени,
за да се улесни трансграничното, транснационалното и междурегионалното
сътрудничество между държавите членки или техните регионални и местни
органи. ЕГТС дават възможност на тези партньори да осъществяват съвместни
проекти, да обменят експертен опит и да подобряват координацията на
териториалното устройство.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Регламент (EО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от
5 юли 2006 r. относно Европейската група за териториално сътрудничество
(ЕГТС).
Регламент (ЕС) № 1302/2013 на Европейския парламент и на Съвета
от 17 декември 2013 r. за изменение на Регламент (ЕО) № 1082/2006
относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) с цел по-
голяма яснота, опростяване и усъвършенстване на процеса на създаване и
функциониране на такива групи.

КОНТЕКСТ

Целта на ЕГТС е да улеснява и насърчава териториалното сътрудничество,
по-специално между неговите членове, включително в едно или повече от
направленията на трансграничното, транснационалното и междурегионалното
сътрудничество, с цел засилване на икономическото, социалното и
териториалното сближаване в ЕС.
Като цяло задачите на ЕГТС са съгласувани с посочените по-горе цели.
Задачите могат да включват конкретни действия на териториално сътрудничество
между неговите членове, със или без финансова подкрепа от Съюза. На
ЕГТС могат да бъдат възложени задачи по изпълнението на програми,
съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд и/или Кохезионния фонд, или чрез други
проекти за трансгранично сътрудничество, които може да са или да не са
финансирани от ЕС. Сред примерите за такива дейности са управлението
на трансгранични транспортни съоръжения или болници, изпълнението или
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управлението на проекти за трансгранично развитие и споделянето на експертен
опит и добри практики.

СТРУКТУРА

ЕГТС може да бъде създадена от партньори, установени на територията на поне
две държави членки (или една държава членка и една или повече държави извън
ЕС) и спадащи към една или няколко от следните категории:
— държави членки или органи на национално равнище;

— регионални органи;

— местни органи;

— публични предприятия или публичноправни организации;

— предприятия, натоварени с изпълнението на услуги от общ икономически
интерес;

— национални, регионални или местни органи или органи или предприятия от
трети държави (при определени условия);

— сдружения, състоящи се от органи, принадлежащи към една или няколко от
тези категории.

ЕГТС имат статут на юридическо лице и се регулират от конвенция, приета
единодушно от нейните членове. ЕГТС действат от името на своите членове,
които приемат своя устав с помощта на специални конвенции, в които се
определят организацията и дейностите на ЕГТС. ЕГТС трябва да има най-малко
два органа: събрание, съставено от представители на членовете ѝ, и директор,
който представлява ЕГТС и действа от нейно име.
Освен това правомощията на ЕГТС са ограничени от съответните правомощия
на техните членове. Правомощията на публичните органи, като например
правомощията за създаване на политики и правомощията на регулиращите
органи, не могат да бъдат прехвърляни на ЕГТС.
Събранието приема годишната бюджетна прогноза на ЕГТС, която е предмет на
годишен отчет за дейността, удостоверен от независими експерти. В случай на
дългове членовете носят финансова отговорност пропорционално на вноската си
в бюджета.

ПОСТИЖЕНИЯ

Комитетът на регионите управлява регистъра на ЕГТС. Списъкът съдържа 79
ЕГТС, една от които е закрита.
Съществува една ЕГТС — Европейската мрежа за обмен на знания в областта на
градското развитие — чиито членове нямат обща географска граница. Тази ЕГТС
е платформа за споделяне на експертен опит и идеи в областта на градското
развитие.
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В своя доклад от април 2018 r. относно прилагането на Регламент (ЕО)
№ 1082/2006 (Регламент за ЕГТС) Комисията потвърди европейската добавена
стойност на инструмента: сътрудничеството между членовете на ЕГТС от
различни държави членки и трети държави улеснява вземането на решения
и допринася за съвместното определяне на целите и стратегиите отвъд
националните граници. В ЕС броят на ЕГТС и на членствата в ЕГТС
непрекъснато нараства, а тяхната употреба се разширява. В резултат на
промените в Регламента за ЕГТС през 2013 r. ЕГТС понастоящем участват
в различни програми и проекти по линия на Европейското териториално
сътрудничество (INTERREG), както и в изпълнението на други програми на
политиката на сближаване, например в областта на развитието на селските
райони.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Регламентът за ЕГТС попада в обхвата на обикновената законодателна
процедура; поради това Парламентът действаше като съзаконодател на равна
основа със Съвета. Регламентът отчете исканията на Парламента за ясно
определение на териториалното сътрудничество, необходимостта от уточняване
на финансовата отговорност на държавите членки, както и юрисдикцията и
разпоредбите относно публикуването и/или регистрирането на устави на ЕГТС. В
допълнение към това Съветът прие предложението на Парламента спрямо ЕГТС
да се прилага правото на държавата членка, в която е установено седалището
на групата.
В края на 2013 r. Регламентът за ЕГТС беше изменен. Изменението имаше
за цел да се изяснят действащите правила, да се опрости създаването
и функционирането на ЕГТС и да се изясни участието на трети държави.
Преразгледаният Регламент за ЕГТС се прилага от 22 юни 2014 r.
С цел да се улесни използването на инструмента, Парламентът постави акцент
върху създаването на връзки към ЕГТС в различни инструменти на политиката,
например политиката на сближаване. Парламентът успя също да гарантира, че
съгласно законодателната рамка, уреждаща програмния период 2014—2020 r.,
представители на ЕГТС могат да участват в мониторинговите комитети на
програмите.
Въпреки положителното развитие в използването на тези инструменти
Парламентът счита, че има възможност за подобрение: В своята резолюция
от 11 септември 2018 r. относно насърчаването на растежа и сближаването в
граничните региони[1] на ЕС Парламентът изразява съжаление, че потенциалът
на ЕГТС не се използва пълноценно. Това може да се дължи отчасти на резервите
на регионалните и местните органи и отчасти на техните опасения за прехвърляне
на правомощия и на недостатъчна осведоменост относно съответните им
правомощия. Освен това Парламентът призовава Комисията да предложи мерки

[1]Приети текстове, P8_TA(2018)0327
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за преодоляване на пречките пред по-ефективното прилагане на инструмента
ЕГТС.

Frédéric Gouardères
04/2023
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