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EVROPSKÁ SESKUPENÍ PRO
ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS)

Evropská seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) byla vytvořena s cílem usnadnit
přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci mezi členskými státy či
jejich regionálními a místními orgány. ESÚS těmto partnerům umožňují realizovat
společné projekty, sdílet odborné znalosti a zlepšovat koordinaci územního
plánování.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006
o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013,
kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní
spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování
a fungování takovýchto seskupení.

SOUVISLOSTI

Cílem ESÚS je především usnadnit a podpořit územní spolupráci mezi svými členy,
včetně spolupráce přeshraničního, nadnárodního a meziregionálního charakteru, za
účelem posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti v EU.
Obecně lze říci, že úkoly ESÚS se odvíjejí od výše uvedených cílů. Mohou zahrnovat
konkrétní projevy územní spolupráce mezi členy, ať již s finanční podporou Unie, nebo
bez ní. ESÚS může být svěřen úkol provádět programy spolufinancované Evropskou
unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního
fondu a/nebo Fondu soudržnosti, nebo realizovat jiné projekty přeshraniční spolupráce,
které mohou, nebo nemusí dostávat finanční prostředky EU. Příkladem takovýchto
činností je zajišťování přeshraniční dopravy nebo přeshraničního provozu nemocnic,
provádění nebo řízení přeshraničních rozvojových projektů a sdílení odborných
znalostí a osvědčených postupů.

STRUKTURA

ESÚS může být vytvořeno partnery usazenými na území nejméně dvou členských
států (nebo jednoho členského státu a jednoho nebo více států, jež nejsou členy EU)
a náležejícími do jedné nebo více z následujících kategorií:
— členské státy nebo orgány na vnitrostátní úrovni,
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— regionální orgány,

— místní orgány,

— veřejné podniky nebo veřejnoprávní subjekty,

— podniky pověřené poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu,

— vnitrostátní, regionální nebo místní orgány nebo subjekty či podniky z třetích zemí
(za splnění určitých podmínek),

— sdružení tvořená subjekty patřícími do jedné nebo více z těchto kategorií.

ESÚS má právní subjektivitu a řídí se úmluvou, kterou mezi sebou jednomyslně
uzavřou jeho členové. ESÚS jedná jménem svých členů, kteří na základě zvláštní
úmluvy přijmou jeho stanovy, jež popisují organizaci a činnost daného sdružení.
ESÚS musí mít minimálně dva orgány: shromáždění, které tvoří zástupci jeho členů,
a ředitele, který ESÚS zastupuje a jedná jeho jménem.
Pravomoci ESÚS jsou také omezeny pravomocemi jeho jednotlivých členů. Na ESÚS
nemohou být přeneseny pravomoci spojené s veřejnou mocí, např. tvorba politik
a regulační pravomoci.
Shromáždění schvaluje roční odhad rozpočtu ESÚS, podle něhož je vypracována
výroční zpráva o činnosti, kterou ověřují nezávislí odborníci. V případě dluhů členové
finančně odpovídají podílem úměrným jejich příspěvku do rozpočtu.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

Registr ESÚS je spravován Výborem regionů. Seznam obsahuje 79 ESÚS, přičemž
činnost jednoho ESÚS byla ukončena.
Členové jednoho ESÚS – Evropské sítě znalostí městských záležitostí – nemají
společnou zeměpisnou hranici. Toto ESÚS je platformou pro sdílení odborných znalostí
a nápadů v oblasti rozvoje měst.
Komise ve své zprávě z dubna 2018 o uplatňování nařízení (ES) č. 1082/2006 (nařízení
o ESÚS) potvrdila evropskou přidanou hodnotu tohoto nástroje: spolupráce mezi členy
ESÚS z jednotlivých členských států a třetích zemí usnadňuje přijímání rozhodnutí
a přispívá ke společnému vypracovávání cílů a strategií napříč státními hranicemi.
Počet těchto sdružení i členství v nich v celé EU vytrvale narůstá a znásobuje se i jejich
využívání. V důsledku změn, které byly v nařízení o ESÚS provedeny v roce 2013,
se tato sdružení nyní zapojují do různých programů a projektů evropské územní
spolupráce (INTERREG), jakož i do provádění dalších programů politiky soudržnosti,
např. v oblasti rozvoje venkova.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Na nařízení o ESÚS se vztahuje řádný legislativní postup, Parlament proto v souvislosti
s ním působí jako spolunormotvůrce a má rovné postavení s Radou. V nařízení
byly zohledněny požadavky Parlamentu týkající se jasné definice územní spolupráce,
nutnosti stanovit finanční odpovědnost členských států, jakož i jurisdikce a pravidel pro
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zveřejnění a/nebo registraci stanov ESÚS. Rada navíc přijala návrh Parlamentu, aby
se ESÚS řídilo právními předpisy členského státu, v němž má své sídlo.
Nařízení o ESÚS bylo pozměněno na konci roku 2013. Cílem úpravy bylo vyjasnit
stávající pravidla, zjednodušit zakládání a fungování ESÚS a objasnit zapojení třetích
zemí. Revidované nařízení o ESÚS je v platnosti od 22. června 2014.
Parlament ve snaze usnadnit používání tohoto nástroje kladl důraz na vytváření vazeb
na ESÚS v rámci různých politických nástrojů, např. politiky soudržnosti. Podařilo
se mu také zajistit, že zástupci ESÚS mohou podle legislativního rámce, kterým se
řídí programové období 2014–2020, zasedat v monitorovacích výborech jednotlivých
programů.
Parlament se však navzdory pozitivnímu vývoji při využívání těchto nástrojů domnívá,
že existuje prostor ke zlepšení: ve svém usnesení ze dne 11. září 2018 o podpoře
růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU[1] vyjádřil politování nad skutečností,
že potenciál ESÚS není plně využíván. Důvodem pro tuto situaci mohou být zčásti
výhrady regionálních a místních orgánů a zčásti obavy těchto orgánů z přesunu
pravomocí, jakož i nedostatečná informovanost o tom, jaké jejich příslušné pravomoci
jsou. Parlament navíc vyzývá Komisi, aby navrhla opatření pro překonání překážek
bránících účinnějšímu uplatňování nástroje ESÚS.

Frédéric Gouardères
04/2023

[1]Přijaté texty, P8_TA(2018)0327.
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