
DT\891883CS.doc PE480.893v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro regionální rozvoj

10. 2. 2012

PRACOVNÍ DOKUMENT
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 
o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, 
zjednodušení a zlepšení zřizování a správy takovýchto seskupení

Výbor pro regionální rozvoj

Zpravodaj: Joachim Zeller



PE480.893v01-00 2/5 DT\891883CS.doc

CS

Od roku 2007 mohou místní a regionální orgány z alespoň dvou členských států založit 
evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS). Tato seskupení mají vlastní právní 
subjektivitu a jejich cílem je zjednodušit přeshraniční, mezinárodní a meziregionální 
spolupráci, a tím posílit spolupráci v rámci Evropské unie. 

Příkladem úspěchu takovéto spolupráce může být např. zřízení přeshraniční infrastruktury 
a služeb v oblasti zdravotnictví či dopravy, jakož i provedení některého z programů či 
projektů spolufinancovaných EU. 

V minulých 5 letech bylo založeno 26 takovýchto seskupení, které zahrnují více než 550 
orgánů v 15 členských státech a ovlivňují život více než 28 milionů lidí. 20 dalších ESÚS 
je ve fázi plánování.

Přesto jsou reakce v evropském měřítku velmi rozdílné. Celé oblasti, jako je např. 
Skandinávie, jsou dosud „zónami bez ESÚS“, a tam, kde ESÚS bylo či má být založeno, 
se aktéři v praxi setkávají s poměrně různorodými problémy.  

1. Účel a cíle přezkumu: zjednodušení a rozšíření

Účelem přepracování nařízení je posílení nástroje, který ESÚS představuje. Územní 
spolupráce je ztěžována různými vnitrostátními strukturami právního, účetního i správního 
odvětví. V rámci rozsáhlého postupu konzultací si zúčastněné a zainteresované strany navíc 
často stěžovaly na překážky a odpor ze strany vnitrostátních ministerstev, která stojí v cestě 
založení a bezproblémovému fungování ESÚS. Přezkum nařízení proto musí přijít 
s potřebnými zlepšeními, odstranit stávající právní překážky a ozřejmit nejasnosti, v jejichž 
důsledku členské státy uplatňují nařízení nejednotným a částečně i nesprávným způsobem,  
jelikož jen zjednodušená spolupráce zakládající se na právní jistotě vytváří více pobídek pro 
intenzivnější meziregionální spolupráci.   

Institucionalizovaná spolupráce 
ESÚS mají nesmírný potenciál stát se nejdůležitějším nástrojem územní spolupráce v Evropě 
a na jejích hranicích a tuto spolupráci zároveň institucionalizovat.   

Současné zachování dobrovolnosti
Přesto i v budoucnosti zůstane volba ESÚS coby forma spolupráce dobrovolná a žádný orgán 
nebude zbaven možnosti zvolit si jakoukoli jinou formu územní spolupráce. 

Není třeba dodatečných finančních pobídek
Navzdory požadavkům, které byly v několika případech vyjádřeny ohledně poskytnutí 
dodatečných prostředků z rozpočtu EU, se zpravodaj domnívá, že jako vlastní pobídka pro 
založení takového seskupení postačí mnohonásobná přidaná hodnota ESÚS. Účel i motivace 
k založení ESÚS musí být nezávislé na zvláštních zdrojích financování, a sice i proto, aby 
nedocházelo k vedlejším účinkům s tím spojeným. Seskupení ESÚS není samoúčelné, nýbrž 
je nástrojem k dosažení definovaných cílů. Čím přesněji a konkrétněji jsou tyto cíle určeny, 
tím účinnější a měřitelnější jsou pak dosažené výsledky. 
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2. Nejdůležitější inovace vyplývající z návrhu Komise 

Mnohé z požadavků a přání zúčastněných stran týkajících se zlepšení Komise ve svém návrhu 
nařízení zohlednila. V tomto pracovním dokumentu budou nejprve objasněny podstatné 
změny, které návrh přináší, jakož i návrhy zpravodaje, jež mohou sloužit jako podklad pro 
další diskusi. 

2.1 Usnadnění povolení a založení seskupení ESÚS

Pokud jde o stávající ESÚS, byly nejčastěji předmětem stížností dlouhé a někdy i svévolné
postupy schvalování. Dosud tříměsíční lhůta pro schválení stanov a úmluvy členskými státy 
byla málokdy dodržena. Revidovaný návrh tuto lhůtu nyní prodlužuje na 6 měsíců. Poté se 
úmluva považuje za konkludentně schválenou. Tato domněnka schválení vytváří pro 
žadatele potřebnou právní jistotu. 

Nad rámec návrhu Komise se z části požaduje, aby každý členský stát jmenoval jen jeden 
úřad příslušný ke schvalování (tzv. „One-stop-shop“). V současné době rozhoduje o povolení 
79 příslušných úřadů 27 členských států. V některých členských státech tak musejí s jednou 
žádostí vyjádřit souhlas až čtyři ministerstva, což může vést k nežádoucím zpožděním a 
nesrovnalostem. Je však dále třeba vyjasnit, zda je možné takový „One-Stop-Shop“ zavést ve 
státech, v nichž povolení není udělováno na úrovni ústřední vlády, ale na federální úrovni. Ve 
smyslu uvedeného požadavku je myslitelné povolení příslušného federálního úřadu, pokud je 
tento orgán jediným úřadem zmocněným k rozhodování. 

Dalším požadavkem Výboru regionů je v nařízení jasně stanovit kritéria pro zamítnutí
žádosti. Není však jasné, zda je takový omezený výčet vůbec možný a smysluplný, jelikož 
právní cesta soudního přezkoumání svévolných rozhodnutí je otevřená již dnes, průtahům při 
zakládání však nezabránila.  

2.2 Zjednodušení a upřesnění provozních pravidel

Jasnější rozlišení mezi úmluvou, která stanovuje zakládající prvky ESÚS, a stanovami, které 
obsahují prováděcí prvky, by mělo rovněž přispět k vyšší právní jistotě. V budoucnosti by pak 
bylo zapotřebí schvalovat pouze úmluvu. 
Je třeba rovněž uvítat zjednodušené přistoupení nových členů k již existujícímu ESÚS, jakož 
i zjednodušený postup v případě změn. 

2.3 Rozšířený předmět a okruh účastníků seskupení ESÚS 

Předmět
ESÚS mají být otevřená vůči všem oblastem územní spolupráce.V tomto ohledu návrh uvádí, 
že je možné na ESÚS přenést jednu či více složek územní spolupráce. 
Původní znění omezovalo účel ESÚS výhradně na posílení hospodářské a sociální 
soudržnosti. Nyní je účelem posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti. V souladu 
s tím se úkoly ESÚS již neomezují na zjednodušení a podporu územní spolupráce s cílem 
posílit hospodářskou a sociální soudržnost, nýbrž mají být zaměřeny na příslušné politiky.  
ESÚS by v budoucnu měla rovněž přispět k provádění strategie Evropa 2020 
a makroregionálních strategií. 
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Členové
Je třeba podpořit návrh Komise spočívající v rozšíření rozsahu působnosti na veřejné podniky 
ve smyslu směrnice 2004/17/ES. Díky tomu by se mohly členy ESÚS stát i podniky 
zajišťující dodávky vody, energie, jakož i poštovní služby a dopravu. 

2.4 Jasnější personální řízení a způsob náboru zaměstnanců

Rovněž často vznášenou stížností je, že zaměstnanci seskupení ESÚS dosud podléhají 
rozdílným systémům platového ohodnocení, sociálního pojištění a zdanění (dvojí zdanění).  
V přepracovaném návrhu se proto předpokládá, že tito pracovníci mohou podléhat právním 
předpisům státu, ve kterém jsou skutečně činní, a nikoli předpisům státu, ve kterém má 
ESÚS sídlo.Toto nové ustanovení je důležité, nikoli však postačující. V dalších ojedinělých 
případech se jedná o požadavky v souvislosti se stávajícími ESÚS, aby jejich zaměstnanci 
získali personální status obdobný evropským agenturám. Tento návrh se však jeví jako 
nepřiměřený již proto, že agentury jsou zakládány Komisí a nikoli členskými státy. De facto 
by musela tedy Komise rovněž povolat a vyslat zaměstnance ESÚS, což by ale bylo v rozporu 
se zásadami subsidiarity a přiměřenosti.  

2.5 ESÚS za účasti regionů mimo území EU

Je třeba vysloveně přivítat návrh, že členy ESÚS se mohou stát pouze regiony a zařízení ze 
třetích zemí, nezávisle na tom, zda ostatní členové pocházejí z jednoho nebo více členských 
států. Kromě toho jsou zahrnuty i nejvzdálenější regiony (zámořská území). Avšak i zde je 
třeba blíže určit, zda by měla být stanovena objektivní kritéria pro povolení či zamítnutí 
v případě žádosti o založení seskupení ESÚS, které zahrnuje členy pouze z jednoho členského 
státu a jedné třetí země, popř. zámořského území. Jinak by bylo založení tohoto typu ESÚS 
ponecháno uvážení konkrétního členského státu, bez možnosti takové rozhodnutí prověřit.

2.6 Pojistné řešení k vyjasnění odpovědnosti

V důsledku rozdílných pravidel ručení v členských státech (omezené / neomezené ručení 
seskupení ESÚS) vznikala právní nejistota, zejména v případě smluvních partnerů a věřitelů.  
Nyní mohou členské státy od ESÚS, jejichž členové ručí omezeně, vyžadovat uzavření
pojištění k pokrytí rizik. Tak se zaručí, že členský stát je v každém případě zproštěn ručení 
za svého člena ESÚS, a tudíž důvody souvisejícími s ručením nemůže odůvodnit zamítnutí 
žádosti. 

2.7 Zveřejnění ESÚS v Úředním věstníku 

V zájmu transparentnosti a zviditelnění se doporučuje zveřejňovat seskupení ESÚS 
v Úředním věstníku Evropské unie (řada C). 

3. Potřeba dalších zlepšení a výhled 

Navzdory v mnoha ohledech správným a důležitým návrhům na revizi zůstávají některé 
otázky stále nedořešeny a některá přání nesplněna:  
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Vedle čistě technických zlepšení má zásadní význam, aby bylo seskupení ESÚS mnohem 
silněji a na všech úrovních zohledněno a uznáváno jako prvořadý nástroj pro realizaci 
územní spolupráce. To by se mělo mj. projevit tak, že ESÚS bude mnohem lépe začleněno 
do legislativních opatření politiky soudržnosti od roku 2014.  

S cílem usnadnit prostřednictvím ESÚS správu různých hranice přesahujících projektů je 
zapotřebí lepší koordinace mezi různými nařízeními (Evropský fond pro regionální rozvoj,
evropský nástroj sousedství a partnerství, nástroj předvstupní pomoci).

Je myslitelné a žádoucí výslovně začlenit ESÚS do dohod o přidružení a partnerství EU.  

Ve všech oblastech evropského i vnitrostátního zákonodárství je třeba brát na existenci ESÚS 
větší ohled.   

Pro výměnu odborných znalostí a zkušeností i jako grémium pro podporu a poradenství ESÚS 
by měla fungovat platforma založená pro tyto účely Výborem regionů. 

Oprávněný a smysluplný je rovněž požadavek přiznat seskupením ESÚS nárok v rámci 
programů EU a umožnit jim účast na iniciativách a výběrových řízeních, jež tomu budou 
přizpůsobena. 

V této souvislosti je zapotřebí lepšího zakotvení ESÚS v odvětvových politických oblastech
EU. Z tohoto důvodu je třeba nejprve zvýšit povědomí v rámci útvarů Komise 
(Mainstreaming). Zdá se neudržitelné, že zaměstnanci jiných generálních ředitelství než GŘ 
REGIO, jsou-li dotázáni, uvádějí, že se dosud o nástroji ESÚS nedozvěděli, jak potvrdili 
zástupci různých ESÚS. 

Ještě je třeba vyřešit z právního hlediska sporné otázky, jako je prosazování smluvních 
nároků seskupení ESÚS v jiném členském státě.  

Evropská komise vypracovala však celkově dobrý a fundovaný návrh, aby v rámci územní 
spolupráce seskupení ESÚS ještě zviditelnila a posílila jejich působení.   

Členským státům je pak určena výzva, aby své vnitrostátní prováděcí opatření vzájemně 
logickým a účinným způsobem sladily. Již nesmí docházet ke svévolným či rozporuplným 
právním interpretacím. Vnitrostátní správní orgány členských států musí pochopit, že 
seskupení ESÚS neprovozuje zahraniční politiku, a není ani monstrem, ve kterém mizí 
kompetence i finanční prostředky. ESÚS je seskupením vytvořeným sui generis za účelem 
plnění úkolů, které nevykonává ani pravomoci veřejného orgánu, ani nezatěžuje vnitrostátní 
rozpočty, nýbrž naopak usnadňuje ministerstvům jejich úkoly díky „outsourcingu“ v oblasti 
správy. Podaří-li se tento poznatek v členských státech prosadit, mnoho zúčastněných stran 
a budoucích žadatelů tím mnoho získá. 


