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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre regionálny rozvoj

10.2.2012

PRACOVNÝ DOKUMENT
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 
o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), pokiaľ ide o vyjasnenie, 
zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení 

Výbor pre regionálny rozvoj

Spravodajca: Joachim Zeller



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

SK

Od roku 2007 sa môžu miestne a regionálne orgány z najmenej dvoch členských štátov 
združiť do európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS). Tieto zoskupenia majú 
právnu subjektivitu a ich cieľom je uľahčovanie cezhraničnej, nadnárodnej 
a medziregionálnej spolupráce a z toho vyplývajúca podpora súdržnosti Európskej únie.

Úspešnými príkladmi takejto spolupráce sú realizácia cezhraničných infraštruktúr a služieb 
v oblasti zdravotnej starostlivosti alebo dopravy, ako aj realizácia projektov alebo programov 
spolufinancovaných EÚ.

Za ostatných 5 rokov bolo založených 26 takýchto zoskupení, ktoré zahŕňajú viac než 550 
orgánov v 15 členských štátoch a týkajú sa života 28 miliónov ľudí. Plánuje sa 20 ďalších 
EZÚS.

Ohlasy v celej Európe sú napriek tomu veľmi rôznorodé. Celé oblasti, ako napríklad 
Škandinávia, sú aj naďalej „bez EZÚS“ a tam, kde bolo alebo bude zriadené EZÚS sú aktéri 
v praxi často konfrontovaní z mnohými problémami.

1. Cieľ a účel revízie: zjednodušenie a rozšírenie

Prepracovanie nariadenia má za cieľ posilniť nástroj EZÚS. Územnú spoluprácu sťažujú 
rôzne vnútroštátne právne, účtovné a správne štruktúry. V rámci rozsiahleho konzultačného 
procesu sa zúčastnené strany okrem toho často sťažovali na prekážky a odpor vnútroštátnych 
ministerstiev, ktoré stoja v ceste založeniu a hladkému fungovaniu EZÚS. Revízia nariadenia 
sa preto musí týkať potrebných zlepšení, zrušenia zostávajúcich právnych prekážok 
a nejasností, ktoré viedli k tomu, že členské štáty neuplatňovali nariadenie jednotne 
a uplatňovali ho sčasti chybne. Iba zjednodušená spolupráca založená na právnej istote totiž 
vytvorí silnejšie stimuly na intenzívnejšiu spoluprácu medzi regiónmi. 

Inštitucionalizácia spolupráce
EZÚS majú veľký potenciál stať sa najdôležitejším nástrojom územnej spolupráce v Európe 
a na jej hraniciach a zároveň túto spoluprácu inštitucionalizovať.

Ale: zachovanie dobrovoľnosti
Aj v budúcnosti však voľba EZÚS ako formy spolupráce ostane dobrovoľná a žiadnemu 
orgánu nebude brániť v tom, aby sa rozhodol pre akúkoľvek inú formu územnej spolupráce. 

Nie sú potrebné žiadne dodatočné finančné stimuly
Napriek ojedinelým požiadavkám poskytnutia dodatočných prostriedkov z rozpočtu EÚ sa 
spravodajca nazdáva, že mnohoraká pridaná hodnota EZÚS postačuje ako prvotný stimul na 
založenie takéhoto zoskupenia. Aj z dôvodu zamedzenia efektu mŕtvej váhy (keď by sa želaný 
účinok dosiahol aj bez poskytnutia prostriedkov) musia byť účel, ako aj motivácia na 
založenie EZÚS nezávislé od osobitného financovania. EZÚS nie je samoúčelné, ale je 
nástrojom na dosiahnutie vymedzených cieľov. Čím presnejšie a konkrétnejšie sú tieto ciele 
stanovené, tým efektívnejšie a merateľnejšie sú jeho výsledky.

2. Najdôležitejšie inovácie návrhu Komisie
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Komisia do svojho návrhu nariadenia prevzala mnohé požiadavky a návrhy na zlepšenie zo 
strany zúčastnených subjektov. V tomto pracovnom dokumente sa zatiaľ ozrejmia zásadné 
zmeny návrhu, ako aj podnety spravodajcu, ktoré by mohli slúžiť ako podklad na ďalšiu 
diskusiu.

2.1 Uľahčenie založenia a povolenia EZÚS

Zo strany jestvujúcich EZÚS boli najčastejšími sťažnosťami dlhé a sčasti svojvoľné postupy 
schvaľovania. Doterajšia trojmesačná lehota na schválenie stanov a dohody členských štátov 
sa zriedkakedy dodržala. Návrh revízie predlžuje túto lehotu na šesť mesiacov. Po uplynutí 
tejto lehoty sa dohoda považuje za automaticky schválenú. Tento predpoklad schválenia
vytvára pre žiadateľov potrebnú právnu istotu.

Nad rámec návrhu Komisie sa sčasti požaduje, aby každý členský štát požiadal o vydanie 
povolania iba jeden príslušný orgán (jednotné miesto kontaktu – One-stop-shop). 
V súčasnosti o schválení v 27 členských štátoch rozhoduje 79 príslušných orgánov. A tak 
v niektorých členských štátoch musia jednu žiadosť schváliť až štyri vnútroštátne 
ministerstvá, čo môže viesť k neželaným prieťahom a námietkam. Objasniť však treba ešte 
otázku, ako takéto jednotné miesta kontaktu vytvoriť v štátoch,  ktorých sa povolenie 
neudeľuje na centrálnej ale na federálnej úrovni. V súlade s požiadavkou si pritom možno 
predstaviť povolenie federálne príslušného úradu, pokiaľ by takýto úrad mal výhradnú 
právomoc rozhodnúť.

Ďalšou požiadavkou Výboru regiónov je, aby sa v nariadení jasne pomenovali kritériá 
zamietnutia žiadosti. Je však nejasné, či je takého záverečné vymenovanie vôbec možné a či 
sa ním niečo dosiahne. Právna cesta súdneho preskúmania svojvoľného rozhodnutia je totiž 
možná už dnes, ale nebolo možné zabrániť ňou prieťahom v procese zakladania.

2.2 Zjednodušenie a spresnenie pravidiel fungovania

Jasné oddelenie dohody, ktorá určí podstatné prvky EZÚS, a stanov, ktoré obsahujú prvky 
realizácie, má tiež prispieť k väčšej právnej istote. V budúcnosti sa povolenie bude musieť 
udeľovať už iba na dohodu.
Ďalej možno privítať zjednodušenie pristúpenia nových členov k jestvujúcemu EZÚS, ako aj 
zjednodušené postupy zmien.

2.3. Rozšírený predmet a okruh účastníkov EZÚS 

Predmet
EZÚS majú byť otvorené pre všetky oblasti územnej spolupráce. V tomto ohľade sa v návrhu 
objasňuje, že na EZÚS možno preniesť jeden alebo viacero prvkov územnej spolupráce.
Pôvodné znenie obmedzovalo účel EZÚS výhradne na posilňovanie hospodárskej a sociálnej 
súdržnosti. Teraz je účelom posilňovanie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. 
Primerane sa úlohy EZÚS neobmedzujú iba na uľahčovanie a podporu územnej spolupráce 
s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu a súdržnosť, ale jeho úlohy majú byť na tieto 
politiky zamerané. EZÚS majú v budúcnosti prispieť aj k realizácii stratégie Európa 2020 
a makroregionálnych stratégií.
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Členovia
Treba podporiť návrh Komisie, aby sa rozsah pôsobnosti rozšíril na štátne podniky v zmysle 
smernice č. 2004/17/ES. Členmi EZÚS by sa tak mohli stať aj podniky v oblasti služieb
zásobovania vodou, energiou, správy ciest, ako aj pošty.

2.4 Zvýšenie zrozumiteľnosti riadenia personálu a postupov náboru pracovníkov 

Veľmi častou sťažnosťou je tiež, že pracovníci EZÚS doposiaľ podliehali často rôznym 
systémom odmeňovania, sociálneho poistenia a zdaňovania (dvojité zdaňovanie). V novele sa 
teraz predpokladá, že pracovníci by mohli podliehať právu štátu, v ktorom v skutočnosti 
pracujú, a nie právu štátu, v ktorom má EZÚS sídlo. Táto nová úprava je dôležitá, ale aj 
postačujúca. Ojedinele zo strany jestvujúcich EZÚS zaznievali ďalekosiahlejšie požiadavky 
zaviesť pre pracovníkov štatút zamestnancov podobne, ako v prípade európskych agentúr. 
Tento návrh sa však javí neprimeraný už aj preto, že agentúry zriaďuje Komisia a nie členské 
štáty. De facto by musela pracovníkov EZÚS povolať a vyslať tiež Komisia, čo by však bolo 
v rozpore so zásadami subsidiarity a primeranosti.

2.5 EZÚS za účasti regiónov mimo EÚ

Treba vyslovene privítať návrh, aby sa členmi EZÚS mohli odteraz stať aj regióny a orgány 
z tretích štátov bez ohľadu na to, či sú ostatní členovia z jedného alebo z viacerých členských 
štátov. Okrem toho sa zahŕňajú aj najokrajovejšie regióny (zámorské územia). Treba však 
bližšie vymedziť, či by sa mali stanoviť objektívne kritériá povolenia alebo zamietnutia 
v prípade, keď je vydaná žiadosť na založenie EZÚS, ktoré pozostáva len z členov jedného 
členského štátu a jedného tretieho štátu, prípadne zámorského územia. V opačnom prípade by 
sa založenie tohto druhu EZÚS prenechalo neoveriteľnému posúdeniu jednotlivého členského 
štátu.

2.6 Riešenie poistenia na objasnenie ručenia

Právnu neistotu spôsobovali rozličné pravidlá ručenia v členských štátoch 
(obmedzené/neobmedzené ručenie EZÚS), a to predovšetkým u zmluvných partnerov a 
veriteľov. Teraz môžu členské štáty požadovať od EZÚS, ktorého členovia ručia obmedzene, 
aby uzavreli poistenie na pokrytie rizika. Tým sa zaručí, aby členský štát bol aj naďalej 
vyňatý z ručenia za svojho člena v EZÚS, a aby tak tento dôvod nemohol uvádzať ako dôvod 
zamietnutia.

2.7 Zverejnenie EZÚS v úradnom vestníku

Zverejnenie EZÚS v Úradnom vestníku Európskej únie (oddiel C) treba privítať v zmysle 
transparentnosti a väčšej viditeľnosti.

3. Potreby ďalšieho zlepšenia a výhľad

Napriek mnohým správnym a dôležitým návrhom na revíziu však ostávajú niektoré otázky 
nevyjasnené a niektoré želania nesplnené:
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Okrem čisto technických zlepšení má zásadný význam, aby bol EZÚS na všetkých úrovniach 
oveľa viac ako doposiaľ zohľadňovaný a uznávaný ako prvotný nástroj presadzovania 
územnej spolupráce. Malo by sa to odraziť aj v tom, aby sa EZÚS lepšie začlenil do 
legislatívnych opatrení politiky súdržnosti od roku 2014. 

V záujme uľahčenia riadenia rôznych cezhraničných projektov prostredníctvom EZÚS je 
okrem toho potrebná lepšia koordinácia medzi rôznymi nariadeniami (EFRR, IPA, ENPI).

Mysliteľné a želateľné by bolo výslovne začleniť EZÚS do dohôd o pridružení a partnerských 
dohôd EÚ.  

Vo všetkých oblastiach európskeho a vnútroštátneho zákonodarstva treba existenciu EZÚS 
zohľadňovať viac ako doposiaľ.

Platforma EZÚS vytvorená Výborom regiónov by mala slúžiť na výmenu odborných znalostí 
a skúseností, a tiež ako podporné a poradenské grémium pre EZÚS.

Oprávnená a zmysluplná je požiadavka umožniť EZÚS nárok v rámci programov EÚ 
a schváliť ho ako účastníka iniciatív a výberových konaní, ktoré by sa mali primerane 
zorganizovať.

V súvislosti s tým je potrebné lepšie zakotvenie EZÚS do sektorových oblastí politiky EÚ. 
Na to treba najprv vytvoriť väčšie povedomie v úradoch Komisie (mainstreaming). Zdá sa 
byť neprijateľné, aby spolupracovníci generálnych riaditeľstiev, okrem GR REGIO, pri 
otázke, či už počuli o nástroji EZÚS, odpovedali záporne, ako potvrdili zástupcovia rôznych 
EZÚS.

Objasnenie si ešte vyžadujú právne sporné otázky, ako napríklad presadzovanie zmluvných 
nárokov EZÚS v inom členskom štáte. 

Európska komisia však poskytla celkom dobrý a fundovaný návrh, ako zvýšiť účinnosť 
a viditeľnosť EZÚS pri územnej spolupráci. 

Členským štátom je adresovaná výzva, aby logicky a účinne zladili svoje vnútroštátne 
vykonávacie opatrenia. Už nesmie jestvovať priestor na svojvoľné právne výklady. 
Vnútroštátne administratívy v členských štátoch musia pochopiť, že EZÚS nie je politickým 
subjektom ani monštrom opleteným kompetenciami a finančnými prostriedkami. EZÚS  je 
účelovým zoskupením s úlohami svojho druhu, ktoré nevykonáva výsostné právomoci, ani 
nezaťažuje vnútroštátne rozpočty, ale naopak, uľahčuje ministerstvám ich úlohy pomocou 
administratívneho „outsourcingu“. Z presadenia tohto poznatku v členských štátoch získajú 
mnohé zúčastnené strany i budúci žiadatelia.


