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2007 óta  legalább két tagállam helyi és regionális hatóságai európai területi együttműködési 
csoportosulást (EGTC) alapíthatnak. E csoportosulások önálló jogi személyiséggel 
rendelkeznek, és céljuk a határokon átnyúló, országok közötti és régióközi együttműködés 
megkönnyítése, és ezáltal a kohézió előmozdítása az Európai Unióban.

Ilyen együttműködés sikeres példájaként említhető a határokon átnyúló infrastruktúra és 
szolgáltatások megvalósítása az egészségügy vagy a közlekedés terén, illetve az EU által 
társfinanszírozott projektek vagy programok végrehajtása.

Az elmúlt 5 év folyamán 15 tagállam több mint 550 hatóságának részvételével 25 ilyen 
csoportosulás alakult, amelyek mintegy 28 millió ember életére voltak kihatással. Emellett 20 
további európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC) létrehozását tervezik.

E csoportosulások fogadtatása Európa-szerte azonban rendkívül eltérő. Egész térségek – mint 
például Skandinávia – továbbra is „EGTC-mentesek”, ahol pedig egyetlen európai területi 
együttműködési csoportosulás alapítására került vagy kerül sor, a résztvevőknek olykor 
számos gyakorlati problémával kell szembesülniük.

1. A felülvizsgálat célja: egyszerűsítés és szélesítés

A rendelet átdolgozása az EGTC-eszköz megerősítését szolgálja. A területi együttműködést 
az egymástól eltérő nemzeti jogi, számviteli és intézményi struktúrák nehezítik. A kiterjedt 
konzultációs folyamat keretei között a résztvevők és az érdekelt felek ezenfelül arra is 
panaszkodtak, hogy a nemzeti minisztériumok gyakran akadályokat támasztanak és ellenállást 
fejtenek ki az európai területi együttműködési csoportosulás alapításával és zökkenőmentes
működésével szemben.  A rendelet felülvizsgálata során tehát el kell végezni a szükséges 
javításokat, fel kell számolni a még meglévő jogi akadályokat, és el kell oszlatni a 
bizonytalanságokat, amelyek odáig vezettek, hogy a tagállamok a rendeletet nem egységesen, 
és részben hibásan hajtották végre.  Csak egy egyszerűsített és jogbiztonságon alapuló 
együttműködés adhat még nagyobb ösztönzést a régiók közötti erőteljesebb együttműködés 
számára. 

Az együttműködés intézményesítése
Az európai területi együttműködési csoportosulások komoly lehetőséget jelentenek ahhoz, 
hogy a területi együttműködés legfontosabb eszközévé váljanak Európában és az európai 
határokon, és hogy ezt az együttműködést mintegy intézményesítsék.

Azonban: Az önkéntesség fenntartása
Az európai területi együttműködési csoportosulás együttműködési formául választása 
mindazonáltal a jövőben is opcionális marad, és egyetlen hatóságot sem tartanak vissza attól, 
hogy a területi együttműködés bármely egyéb formája mellett döntsön.  

Kiegészítő pénzügyi ösztönzőkre nincs szükség
Annak ellenére, hogy olykor felmerül az igény kiegészítő uniós költségvetési forrás 
létrehozására, az előadónak az a véleménye, hogy egy EGTC – mint eredeti ösztönző –
sokféle többletértéke elegendő egy ilyen társulás megalapításához. A mellékhatások 
elkerülése végett is fontos, hogy egy EGTC megalapításának célja és indokolása egy külön 
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finanszírozástól független legyen. Egy EGTC nem öncélú csoportosulás, hanem 
meghatározott célok elérését szolgáló eszköz. Minél pontosabbak és kézzelfoghatóbbak ezek 
a célok, annál hatékonyabbak és mérhetőbbek az EGTC eredményei.

2. A Bizottság javaslatában szereplő fontosabb újítások

A Bizottság az érintett felek számos követelését és javítási kívánságát  felvette a 
rendelettervezetbe. Ez a munkadokumentum elsősorban a javaslatban szereplő lényeges 
változtatásokat világítja meg, valamint az előadó indítványait tartalmazza, amelyek a további 
viták alapjait képezhetik. 

2.1 Egy EGTC alapításának és jóváhagyásának egyszerűsítése

A jelenlegi EGTC-kal kapcsolatban a leggyakrabban felemlegetett panasz a jóváhagyás 
hosszúsága és részben önkényes mivolta volt. Az alapszabály és az egyezmény jóváhagyására 
korábban előírt három hónapos határidőt ritkán tartották be. Az átdolgozás tervezete ezt a 
határidőt most hat hónapra meghosszabbítja. Ennek lejártával az egyezményt 
hallgatólagosan jóváhagyottnak tekintik. Ez a „vélelmezett engedélyezés” megteremti a 
megfelelő jogbiztonságot az engedélyért folyamodó kérelmező számára. 

Ezen túlmenően szükség lesz arra, hogy minden tagállam csupán egyetlen illetékes hatóságot 
nevezzen ki a jóváhagyás megadására (one-stop-shop/egyablakos ügyintézés). Jelenleg 27 
tagállamban 79 illetékes hatóság határoz az engedély megadásáról. Így több tagállamban akár 
négy minisztériumnak is hozzá kell járulnia a kérelemhez, ami nemkívánatos késedelmekhez 
és ellentmondásokhoz vezethet.   Továbbra is tisztázásra vár mindazonáltal  a kérdés, hogy 
egy ilyen „egyablakos” engedélyezés miként alkalmazható azon tagállamokban, amelyekben
a jóváhagyást nem a központi kormányzat, hanem szövetségi szintű szerv bocsátja ki.  
Elképzelhető – és az elvárásoknak megfelel –, hogy az engedélyt a mindenkori szövetségi 
illetékes irányító hatóság adja ki, amennyiben ez az egyetlen határozathozatalra jogosult 
hatóság.

A Régiók Bizottságának egy további igénye, hogy a kérelem elutasítására vonatkozó 
kritériumokat a rendeletben egyértelműen meg kell határozni.  Nem világos azonban, hogy 
egy ilyen, kimerítő jellegű felsorolás egyáltalán lehetséges és célravezető-e. Az önkényes 
határozatokkal szembeni bírósági jogorvoslat lehetősége ugyanis ma is nyitott, de az alapítási 
folyamat késedelmeit ez nem volt képes kiküszöbölni.

2.2 Az operatív szabályozás egyszerűsítése és pontosítása

Ugyancsak nagyobb jogbiztonságot hoz magával, hogy világosabbá vált a különbség a 
megalakítandó EGTC alkotóelemeit lefektető egyezmény és a végrehajtási elemeket 
meghatározó alapszabály között. A jövőben csak az egyezményt kell engedélyeztetni.
Üdvözlendő  továbbá, hogy egyszerűbb lett mind az új tagok csatlakozása a már létező 
csoportosuláshoz, mind pedig az egyezmény módosítására vonatkozó eljárás is.

2.3. Az EGTC tárgyának és résztvevői körének szélesítése 



PE480.893v01-00 4/6 DT\891883HU.doc

HU

Tárgy
Az EGTC lehetőségének nyitva kell állnia a területi együttműködés minden szférája előtt. A 
javaslat továbbá egyértelművé teszi, hogy a területi együttműködés egy vagy több összetevője 
valamely EGTC-re ruházható.
A régi megszövegezés az EGTC-k célját kizárólag a gazdasági és társadalmi kohézió 
megerősítésére korlátozta.  Mostantól a cél a gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
megerősítése. Ennek megfelelően az EGTC rendeltetése már nem pusztán a gazdasági és 
társadalmi kohéziót célzó területi együttműködés megkönnyítése és előmozdítása, hanem 
feladatai magukra e politikákra irányulnak. Az EGTC-k feladata a jövőben, hogy 
hozzájárulást nyújtsanak az Európa 2020 stratégia és a makroregionális stratégiák 
végrehajtásához.

Tagság
Támogatandó a Bizottság azon javaslata, hogy a rendelet hatályát ki kell terjeszteni a 
2004/17/EK irányelv értelmében vett közvállalkozásokra. Ezáltal EGTC tagjai lehetnek a 
vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő szolgáltató vállalkozások is. 

2.4 Nagyobb egyértelműség a személyzeti ügyek irányítása és a személyzetfelvételi 
eljárások tekintetében

Ugyancsak rendkívül gyakran emlegetett panasz, hogy az EGTC munkavállalóit különböző 
bérezési, társadalombiztosítási és adózási rendszerek (kettős adóztatás) alá vetik. A 
jogszabály kiegészítése most előírja, hogy a munkavállalók azon ország joga alá tartozzanak, 
amelyben tényleges tevékenységüket folytatják, és ne azon ország joga alá, amelyben az 
EGTC székhelye található.  Ez az új szabály fontos, ugyanakkor elégséges is. Egyes 
esetekben további igény merül fel meglévő EGTC-k részéről, amelyek a munkavállalóik 
számára az európai ügynökségekéhez hasonló személyzeti szabályzatot kívánnak bevezetni.   
Ez a javaslat már csak azért is szakszerűtlennek tűnik, mivel az ügynökségeket a Bizottság, 
nem pedig a tagállamok alapítják. De facto tehát a Bizottságnak kellene egy EGTC 
munkavállalóit felvennie és elbocsátania, ez azonban összeütközésben állna a szubszidiaritás 
és az arányosság elvével. 

2.5 EGTC az EU-n kívüli régiók részvételével

Hangsúlyozotton üdvözlendő az a javaslat, hogy a jövőben harmadik országok régiói és 
intézményei és egy EGTC tagjává válhassanak, függetlenül attól, hogy a többi tag  egy vagy 
több tagállamból származik. Ezen túlmenően bevonásra kerülnek a legkülső régiók 
(tengerentúli területek) is.  Mindazonáltal e tekintetben is meghatározásra szorul még, hogy 
szükség van-e a kérelem jóváhagyására vagy elutasítására vonatkozó objektív kritériumok 
előírására, amennyiben olyan EGTC alapítására irányuló kérelemről van szó, amelynek 
tagságát csupán egyetlen tagállam és egyetlen harmadik ország (például tengerentúli terület) 
alkotja.  Az ilyen típusú EGTC-k alapítása ugyanis egyébként az egyedüli részt vevő tagállam 
ellenőrizhetetlen belátására lenne bízva.

2.6 Biztosítási megoldás a felelősség tisztázására

A tagállamokban a felelősség tekintetében eltérőek a szabályok (az EGTC-k 
korlátolt/korlátlan felelőssége), ami jogi bizonytalansághoz vezet, mindenekelőtt a szerződő 
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felek és a hitelezők számára.    A korlátolt felelősségű tagokból álló EGTC-k esetében a 
tagállamok most előírhatják a csoportosulás számára a kockázatokat fedező biztosítás
megkötését. Ezáltal biztosított, hogy egy tagállam a csoportosulásban részt vevő tagjáért való 
előzetes vagy utólagos felelősség alól egyaránt mentesüljön, így erre hivatkozva nem 
utasíthatja el a kérelmet.

2.7 Az EGTC nyilvánosságra hozatala a Hivatalos Lapban

Az átláthatóság és a nagyobb láthatóság szellemében helyeselni kell az EGTC-k létrejöttének 
közzétételét az Európai Unió Hivatalos Lapjában (C sorozat).

3. További szükséges javítások és kitekintés

Jóllehet a felülvizsgálatra vonatkozó javaslatok sok vonatkozásban helyesek és fontosak, 
egyes kérdések még tisztázatlanok, és néhány igény kielégítetlenül maradt.

A tisztán technikai javítások mellett elementáris jelentősége van, hogy az EGTC-t a 
korábbinál  sokkal erőteljesebben – és minden szinten a területi együttműködés 
végrehajtásának kiemelt eszközeként – kell figyelembe venni és elismerni.  Ennek azzal a 
következménnyel is kell járnia, hogy az EGTC-k 2014-től jobban beépülnek a kohéziós 
politika keretében foganatosított jogszabályi intézkedésekbe.  

A határokon átnyúló különböző projektek kezelésének az EGTC-k keretében történő 
megkönnyítése érdekében szükség van a különböző rendeletek (EFRE, IPA, ENPI) jobb 
összehangolására is. 

Elképzelhető és kívánatos volna, ha az EGTC-t kifejezetten beillesztenék az EU társulási és 
partnerségi megállapodásaiba.  

Az EGTC-ket az európai és nemzeti jogalkotás során egyaránt az eddigieknél jobban 
figyelembe kellene venni.  

Az EGTC-kkel kapcsolatos szakmai ismeretek és tapasztalatok cseréjéhez, valamint 
támogatási és tanácsadói fórum gyanánt a Régiók Bizottsága által létrehozott EGTC-
Platformot kellene felhasználni.   

Jogos és helyes igény, hogy az EGTC-k jogosultságát minden uniós programon belül 
biztosítani kell, hogy részt vehessenek kezdeményezésekben és pályázatokon, amelyeket 
ennek megfelelően kell kidolgozni.

Mindezek alapján szükséges, hogy az EGTC-k jobban gyökeret verjenek az EU ágazati 
politikáinak területein. Ennek érdekében a jövőben a Bizottság szervezeti egységeiben 
nagyobb tudatosságot kell kialakítani (mainstreaming).  Tarthatatlannak tűnik, hogy más 
főigazgatóságok, például a DG REGIO munkatársai – miként azt különböző EGTC-k 
képviselői állítják – még csak hallomásból sem ismerik az EGTC eszközt. 

Okkal vitatott  kérdések – például az EGTC-vel összefüggő szerződéses követelések egy 
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másik tagállamban történő végrehajtása – még válaszra várnak.  

Az Európai Bizottság ugyanakkor összességében jó és megalapozott tervezetet terjesztett elő 
annak érdekében, hogy az EGTC-k a területi együttműködés tekintetében még hatékonyabbak 
és láthatóbbak legyenek. 

A tagállamok felkérést kapnak arra, hogy nemzeti végrehajtási intézkedetéseiket határozottan
és hatékonyan hangolják össze. Az önkényes vagy ellentmondásos jogi értelmezés számára a 
jövőben nem nyílhat tér. A tagállamok nemzeti hatóságainak fel kell fogniuk, hogy az EGTC 
se nem külpolitikai célokat szolgál, se nem hatáskör- és pénzigényes monstrum. Az EGTC 
egy konkrét feladatra létrejövő „sui generis” célcsoportosulás, amelynek működtetéséhez nem 
kellenek magas szintű hatáskörök, és nem terheli a nemzeti költségvetést sem, hanem éppen 
ellenkezőleg, a tagállamok minisztériumai számára az „outsoursing” (az intézkedések 
kiszervezése) révén megkönnyíti feladataik ellátását.. Ha a tagállamok mindezt jól megértik, 
már ezzel számos érintett fél és leendő kérelmező sokat nyer.


