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Alates 2007. aastast saavad vähemalt kahe liikmesriigi kohalikud ja regionaalsed 
ametiasutused luua Euroopa territoriaalse koostöö rühmitusi (ETKR). Need rühmitused on 
juriidilised isikud ning nende eesmärk on lihtsustada piiriülest, riikide ja piirkondade vahelist 
koostööd ning edendada seeläbi koostööd Euroopa Liidus.

Sellise koostöö edukateks näideteks võivad olla näiteks piiriülesed infrastruktuurid ja 
teenused tervishoiu- ja liiklusvaldkonnas, samuti ELi kaasfinantseeritud projektide ja 
programmide elluviimine.

Viimasel viiel aastal on asutatud 26 sellist rühmitust, mis hõlmavad enam kui 550 
ametiasutust 15 liikmesriigis ja puudutavad 28 miljoni inimese elu. Kavas on asutada veel 20 
ETKRi.

Vastukaja on üleeuroopaliselt siiski väga erinev. Terved piirkonnad, näiteks Skandinaavia on 
veel ETKRi-vabad ning kohtades, kus ETKRe on loodud, puutuvad tegijad kokku 
mitmesuguste probleemidega.

1. Läbivaatamise eesmärk ja otstarve: lihtsustamine ja laiendamine

Määruse muutmise eesmärk on tugevdada ETKRi instrumenti. Territoriaalset koostööd 
raskendavad erinevad riiklikud õigus-, raamatupidamislikud ja haldusstruktuurid. Põhjaliku 
konsulteerimisprotsessi raames on osalejad ja sidusrühmad kaevanud sageli riiklike
ministeeriumide tekitatud takistuste ja vastuseisu üle, mis ei lase EKTRe luua ega neil 
sujuvalt toimida. Määruse läbivaatamise käigus tuleb seetõttu teha vajalikke parandusi ning 
kaotada järelejäänud takistused ja ebaselgused, mis on põhjustanud selle, et liikmesriigid on 
määrust ebaühtlaselt ja osaliselt valesti rakendanud. Vaid lihtsustatud koostöö, mis põhineb 
õiguskindlusel, loob rohkem stiimuleid piirkondade vahelisele intensiivsemale koostööle.

Koostöö institutsionaliseerimine
ETKRidel on suur potentsiaal saada olulisimaks territoriaalse koostöö instrumendiks 
Euroopas ja Euroopa piirialadel ning seda koostööd samaväärselt institutsionaliseerida.

Kuid: vabatahtlikkuse säilimine
Siiski jääb ETKRi valimine koostöö vormiks ka tulevikus vabatahtlikuks ega takista ühelgi 
ametiasutusel otsustada territoriaalse koostöö mis tahes muu vormi kasuks.

Täiendavad finantsstiimulid ei ole vajalikud
Ning erinevalt üksikutele nõudmistele eraldada ELi eelarvest täiendavaid vahendeid, on 
raportöör seisukohal, et ETKRi mitmekülgsed lisaväärtused on piisavaks stiimuliks selliste 
rühmituste loomiseks. Ka juhuslike osalejate efekti vältimiseks ei tohi ETKRi otstarve ja 
asutamise motiiv sõltuda eraldi rahastamisest. ETKR ei ole eesmärk omaette, vaid vahend 
kindlate eesmärkide saavutamiseks. Mida täpsemad ja konkreetsemad need eesmärgid on, 
seda tõhusamad ja mõõdetavamad on selle eesmärgid.

2. Komisjoni ettepanekus sisalduvad olulisimad uuendused
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Komisjon on määruse ettepanekus võtnud arvesse paljusid osalejate nõudmisi ja 
parandamissoove. Käesolevas töödokumendis selgitatakse esmalt ettepaneku olulisimaid 
muudatusi ning tutvustatakse raportööri mõtteid, mis võiksid olla edasise arutelu aluseks.

2.1 ETKRi loomine ja heakskiitmine on lihtsam

Olemasolevad ETKRid kaebasid kõige sagedamini pikkade ja osaliselt meelevaldsete 
heakskiidumenetluste üle. Senisest kolmekuulisest tähtajast põhikirja heakskiitmiseks ja 
kokkuleppele jõudmiseks liikmesriikide vahel peeti harva kinni. Ettepanekus pikendatakse 
seda tähtaega nüüd kuue kuuni. Seejärel loetakse kokkulepe vaikimisi saavutatuks. Selline 
heakskiidufiktsioon loob taotlejatele vajaliku õiguskindluse.

Lisaks komisjoni ettepanekus sisalduvale nõutakse osaliselt, et iga liikmesriik peaks 
heakskiitmiseks nimetama vaid ühe ametiasutuse (one-stop-shop). Praegu otsustab 27 
liikmesriigis heakskiitmise üle 79 pädevat asutust. Nii peab mõnes liikmesriigis taotluse heaks 
kiitma kuni neli riiklikku ministeeriumi, mis võib kaasa tuua soovimatuid viivitusi ja 
vasturääkivusi. Sellisel juhul vajab siiski selgitamist küsimus, kuidas selline asutus peaks 
tegutsema riikides, kus heakskiitu ei anna mitte keskvalitsus, vaid föderaaltasandi asutus.
Mõeldav on ja nõudmise ideega langeb kokku heakskiit föderaalse pädeva haldusasutuse 
poolt, mis on ainus otsustuspädevusega asutus.

Regioonide Komitee nõuab ka taotluse tagasilükkamise kriteeriumide selget nimetamist 
määruses. Ebaselgeks jääb siiski, kas selline lõplik loend on üldse võimalik ja 
eesmärgipärane. Võimalus kaevata meelevaldne otsus kohtusse on olemas ka täna, kuid ei ole 
aidanud vältida loomisprotsessis tekkivaid viivitusi.

2.2 Tegevusreeglite lihtsustamine ja täpsustamine

Kokkuleppe – mis määrab ETKRi asutamise elemendid – ja põhikirja – mis sisaldab 
rakendamise elemente – selge eristamine peaks samuti suurendama õiguskindlust. Tulevikus 
tuleks heaks kiita üksnes kokkulepe.
Peale selle on tervitatav uute liikmete olemasolevasse ETKRi astumise lihtsustamine ning 
lihtsam muutmismenetlus.

2.3. ETKRi laiendatud reguleerimisese ja osalejatering

Reguleerimisese
ETKRid tuleks avada territoriaalse koostöö kõigile valdkondadele. Selleks öeldakse 
ettepanekus selgelt, et ETKR peaks hõlmama ühte või mitut territoriaalse koostöö 
komponenti.
Vanas redaktsioonis piirdus ETKRi otstarve eranditult majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse tugevdamisega. Nüüd on eesmärgiks majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse
ühtekuuluvuse tugevdamine. Sellest tulenevalt ei ole ETKRi ülesanne enam mitte 
territoriaalse koostöö lihtsustamine ja edendamine majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
tugevdamiseks, vaid ülesanded peavad olema ka nendele poliitikatele suunatud. ETKRid 
peavad tulevikus andma panuse ka Euroopa 2020. aasta strateegia ja makroregionaalsete 
strateegiate rakendamisse.
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Liikmed
Toetamist väärib ka komisjoni ettepanek laiendada direktiivi 2004/17/EÜ tähenduses riigi 
osalusega äriühingute rakendusala. See võimaldaks ka vee-, energeetika-, transpordi- ja 
postiteenuste sektori ettevõtetel ETKRi liikmeks saada.

2.4 Rohkem selgust personalihalduses ja värbamismenetluses

Väga tihti heidetakse ette ka seda, et ETKRi töötajatele on siiani sageli kehtinud väga 
erinevad palga-, sotsiaalkindlustus- ja maksustamissüsteemid. Uus redaktsioon näeb nüüd 
ette, et töötajatele võidakse kohaldada selle riigi õigust, kus nad tegelikult tegutsevad, mitte 
selle riigi õigust, kus on ETKRi registrijärgne asukoht. See uuendus on tähtis, aga ka piisav.
Harvemini kõlavad olemasolevate ETKRide poolt nõuded kehtestada töötajatele Euroopa 
agentuuridele sarnane personalistatuut. See ettepanek tundub aga olevat juba ainuüksi 
sellepärast mitteasjakohane, sest agentuure loob komisjon, mitte liikmesriigid. Faktiliselt 
peaks seega ka komisjon ETKRi töötajaid tööle võtma ja töölt vabastama, mis läheks aga 
vastuollu subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetega.

2.5 ETKR ELi väliste regioonide osalusel

Ainult tervitada tuleb ettepanekut, et nüüd saavad ETKRi liikmeks ka kolmandate riikide 
regioonid ja asutused sõltumata sellest, kas teised liikmed on pärit ühest või mitmest 
liikmesriigist. Peale selle kaasatakse ka äärepoolseimate piirkondade regioone 
(ülemereterritooriumid). Kuid ka siin tuleb täpsemalt määratleda, kas heakskiitmiseks ja 
tagasilükkamiseks tuleb kehtestada objektiivsed kriteeriumid, kui EKTRi loomise taotlus 
tuleb vaid ühest liikmesriigist, vaid ühest kolmandast riigist või ülemereterritooriumilt. Muidu 
loodaks sellist tüüpi ETKRe üksikute liikmesriikide äranägemise järgi, mille üle pole 
võimalik kontrolli teostada.

2.6 Kindlustuslahendus vastutuse selgemaks muutmiseks

Liikmesriikides kehtivad erinevad vastutuseeskirjad (ETKRi piiratud/piiramata vastutus) 
tekitasid õiguskindlusetuse, eeskätt lepingupartnerite ja võlausaldajate jaoks. Nüüd saavad 
liikmesriigid nõuda ETKRidelt, mille liikmed vastutavad piiratud ulatuses, et nad sõlmiksid 
riskide katmiseks kindlustuslepingu. Seeläbi on tagatud, et liikmesriik on endiselt 
vabastatud vastutusest oma ETKRi liikme eest ning ei saa seda tuua ka tagasilükkamise 
põhjuseks.

2.7 ETKRide avaldamine ELTs

ETKRide avaldamist Euroopa Liidu Teatajas (seeria C) tuleb läbipaistvuse ja parema 
nähtavuse huvides ainult pooldada.

3. Täiendav parandamisvajadus ja väljavaated

Hoolimata paljuski õigetest ja olulistest parandusettepanekutest jäävad mõned küsimused 
siiski ebaselgeks ja mõnigi soov täitmata:
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Lisaks puhttehnilistele parandustele on elementaarse tähtsusega see, et ETKRiga arvestataks 
senisest tugevamini kõigil tasanditel kui territoriaalse koostöö elluviimise eelistatava 
instrumendiga ja sellisena ka tunnustataks. See peaks väljenduma ka selles, et ETKRid 
kaasataks alates 2014. aastast paremini ühtekuuluvuspoliitika õigusmeetmetesse.

Selleks et lihtsustada, kuidas ETKRid eri piiriüleseid projekte haldavad, on lisaks vaja eri 
määruste (EFRE, IPA, ENPI) vahelist paremat koordineerimist.

Mõeldav ja soovitav oleks kaasata ETKR selgelt ELi assotsiatsiooni- ja 
partnerluslepingutesse.

Kõigis Euroopa ja siseriikliku seadusandluse valdkondades tuleb senisest rohkem arvesse 
võtta ETKRide olemasolu.

Teadmiste ja kogemuste vahetamiseks ning toetava ja nõustava organina ETKRide jaoks 
peaks toimima Regioonide Komitee poolt loodav ETKRide platvorm.

Õigustatud ja mõistlik on nõue anda ETKRidele õigus osaleda kõigis ELi programmides ning 
lubada neil osaleda algatustes ja hankekonkurssidel ning neid vastavalt kujundada.

Selle taustal on vaja ETKRide paremat kinnistumist ELi sektorispetsiifilistesse 
poliitikavaldkondadesse. Selleks tuleb esmalt parandada komisjoni teenistuste teadlikkust 
(süvalaiendamine). Paika ei näi pidavat see, et teiste peadirektoraatide töötajad peale 
regionaalpoliitika peadirektoraadi töötajate, kui neilt seda küsiti, ei olnud midagi kuulnud 
ETKRi instrumendist, nagu mitmete ETKRide esindajad kinnitasid.

Õiguslikult vaieldavad küsimused, näiteks ETKRi lepinguliste õiguste rakendamine teises 
liikmesriigis, vajavad veel selgitamist.

Üldkokkuvõttes on Euroopa Komisjon aga esitanud hea ja põhjendatud kavandi, mis muudab 
ETKRid regionaalses koostöös veel efektiivsemaks ja nähtavamaks.

Liikmesriikidele on suunatud ka üleskutse kooskõlastada üksteisega sidusalt ja efektiivselt 
oma riiklikud rakendusmeetmed. Meelevaldseks ja vastuoluliseks õiguslikuks tõlgenduseks ei 
tohi enam ruumi olla. Liikmesriikide riiklikud haldusorganid peavad aru saama, et ETKR ei 
tegele välispoliitikaga ega ole ka pädevust ja rahalisi vahendeid neelav monstrum. ETKR on 
konkreetsete ülesannetega seotud sihtühendus sui generis, millel pole suveräänset pädevust, 
samuti ei koorma see ka riikide eelarveid, vaid hoopis kergendab ministeeriumide ülesannete 
koormat tänu halduslikule nn teenuse sisseostmisele. Kui see aruaam liikmesriikides 
kinnistub, on paljud praegused osalejad ja tulevased taotlejad juba palju võitnud.


