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Od leta 2007 lahko lokalne in regionalne ozemeljske skupnosti iz najmanj dveh držav članic 
ustanovijo evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS). Ta združenja imajo status 
pravne osebe, njihov cilj pa je olajšati čezmejno, transnacionalno in medregionalno 
sodelovanje ter tako spodbujati kohezijo v Evropski uniji.

Uspešni primeri takega sodelovanja so lahko gradnja čezmejne infrastrukture in čezmejno 
zagotavljanje storitev na področju zdravstva ali prometa ter izvajanje projektov ali 
programov, ki jih sofinancira EU.

V preteklih petih letih je bilo ustanovljenih 26 tovrstnih združenj, pri čemer je sodelovalo 550 
ozemeljskih skupnosti iz 15 držav članic, ta združenja pa vplivajo na življenja 28 milijonov 
ljudi. Načrtovanih je še 20 evropskih združenj za teritorialno sodelovanje.

Vendar se odziv po Evropi zelo razlikuje. Na nekaterih območjih, kot je Skandinavija, ni 
nobenega takega združenja, tam, kjer pa se že kako ustanovi, se njegovi člani v praksi soočajo 
s precej raznolikimi težavami.

1. Cilj in namen revizije: poenostavitev in razširitev

Namen revizije uredbe je okrepitev instrumenta evropskega združenja za teritorialno 
sodelovanje. Teritorialno sodelovanje je zaradi različnih nacionalnih pravnih, računovodskih 
in upravnih struktur oteženo. Pri postopku splošnega posvetovanja so se udeležene in 
zainteresirane strani pogosto pritoževale nad ovirami in nasprotovanjem nacionalnih 
ministrstev, kar preprečuje neovirano delovanje evropskega združenja za teritorialno 
sodelovanje. Zato je treba pri pregledu uredbe uvesti potrebne izboljšave ter odpraviti 
obstoječe pravne ovire in nejasnosti, zaradi katerih so države članice različno in deloma 
nepravilno izvajale to uredbo. Samo s poenostavljenim sodelovanjem, ki bo temeljilo na 
pravni varnosti, je namreč mogoče spodbuditi tesnejše medregionalno sodelovanje. 

Institucionalizacija sodelovanja
Evropska združenja za teritorialno sodelovanje imajo velik potencial, da postanejo 
najpomembnejše orodje za teritorialno sodelovanje v Evropi in na evropskih mejah ter to 
sodelovanje hkrati institucionalizirajo.

Vendar: ohranitev prostovoljnosti
Vendar bo sodelovanje v obliki takega združenja tudi v prihodnje prostovoljno, ozemeljske 
skupnosti pa se bodo lahko odločile tudi za katero koli drugo obliko teritorialnega 
sodelovanja. 

Dodatne finančne spodbude niso potrebne
Kljub posameznim zahtevam po dodatnih proračunskih sredstvih poročevalec meni, da je že 
večstranska dodana vrednost evropskega združenja za teritorialno sodelovanje zadostna 
spodbuda za njegovo ustanovitev. Poleg tega morata biti namen in spodbuda za njegovo 
ustanovitev neodvisna od posebnega financiranja, da se preprečijo stranski učinki. Tako 
združenje ni samo sebi namen, ampak je orodje za doseganje določenih ciljev. Bolj ko bodo ti 
cilji oblikovani natančno in konkretno, bolj učinkoviti in primerljivi bodo rezultati.
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2. Pomembne novosti v predlogu Komisije

Komisija je v svoj osnutek uredbe vključila veliko zahtev in izboljšav, ki so jih predlagali 
udeleženci. V tem delovnem dokumentu se zaenkrat obravnavajo bistvene spremembe ter 
pobude poročevalca, ki so lahko podlaga za nadaljnje razprave.

Lažja ustanovitev in odobritev evropskega združenja za teritorialno sodelovanje

Obstoječa združenja so se najpogosteje pritoževala zaradi dolgotrajnih in deloma samovoljnih 
postopkov odobritve. Države članice so redko spoštovale dosedanji trimesečni rok za 
odobritev statuta in konvencije. V predlogu prenovitve se ta rok podaljša na šest mesecev. Po 
preteku tega obdobja pa konvencija velja kot odobrena. Ta navidezna odobritev bo 
omogočila ustrezno pravno varnost za predlagatelje.

V predlogu Komisije se od držav članic zahteva, da imenujejo le en organ, ki bo pristojen za 
odobritev (vse na enem mestu). Trenutno je za odobritev v 27 državah članicah pristojnih 79 
organov. Tako morajo v nekaterih državah članicah prošnjo odobriti tudi do štiri ministrstva, 
kar lahko privede do neželenega zavlačevanja in protislovja. Pojasniti pa je treba, kako se bo 
lahko oblikoval organ za vse na enem mestu v državah, kjer o odobritvah ne odločajo na ravni 
centralne vlade, temveč na zvezni ravni. Pri tem je možna in skladna z zahtevo tudi odobritev 
posameznega zveznega pristojnega upravnega organa, če je ta edini pristojen za odločanje o 
tem.

Odbor regij tudi poziva, da je treba v uredbi jasno navesti merila za zavrnitev pogodbe. Ni 
pa jasno, ali je sploh mogoče našteti vsa merila in ali bi to imelo želene učinke. Že zdaj 
namreč obstaja pravno sredstvo, ki omogoča sodno presojo samovoljnih odločitev, vendar se 
pri tem ni mogoče izogniti zavlačevanju postopka ustanovitve.

2.2 Poenostavitev in natančna pojasnitev operativnih predpisov

K večji pravni varnosti bi prispevalo tudi jasno ločevanje med konvencijo, ki določa sestavne 
elemente evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, in statutom, ki vsebuje elemente 
za izvajanje. V prihodnje bi bilo treba odobriti le še konvencijo.
Pozdraviti je treba enostavnejše vključevanje novih članov k že obstoječemu združenju ter 
poenostavljen postopek za spremembe.

2.3. Širitev področja in skupine udeležencev evropskega združenja za teritorialno 
sodelovanje 

Področje
Evropska združenja za teritorialno sodelovanje bi morali omogočiti na vseh področjih 
teritorialnega sodelovanja. Zato se v predlogu pojasni, da je mogoče v tovrstna združenja 
prenesti enega ali več elementov teritorialnega sodelovanja.
V prejšnji različici uredbe so bila ta združenja namenjena izključno krepitvi ekonomske in 
socialne kohezije. V sedanji pa je njihov namen krepitev ekonomske, socialne in teritorialne
kohezije. V skladu s tem njihove naloge niso več omejene na lajšanje in spodbujanje 
teritorialnega sodelovanja za krepitev ekonomske in socialne kohezije, temveč so usmerjene k 
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tem politikam. Evropska združenja za teritorialno sodelovanje bi morala v prihodnje 
prispevati tudi k uresničevanju strategije Evropa 2020 in makroregionalnih strategij.

Člani
Podpreti bi bilo treba predlog Komisije za širitev področja uporabe na javna podjetja iz 
Direktive 2004/14/ES. Tako bi se lahko v evropsko združenje za teritorialno sodelovanje 
včlanila tudi podjetja v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter na področju 
poštnih storitev.

2.4 Večja jasnost v kadrovskih zadevah in postopku zaposlovanja

Zelo pogosta pritožba je, da so za zaposlene evropskega združenja za teritorialno sodelovanje 
doslej veljali različni sistemi plač in socialnega varstva ter davčni sistemi (dvojna 
obdavčitev). V novem predlogu pa je predvideno, da lahko za zaposlene velja zakonodaja 
države, v kateri dejansko delajo, na pa zakonodaja države, kjer ima združenje sedež. Ta 
sprememba je pomembna in tudi zadostna. Obstoječa evropska združenja za teritorialno 
sodelovanje v posameznih primerih pozivajo k uvedbi podobnega statuta za zaposlene, kot 
velja za evropske agencije. Ta predlog pa se zdi neustrezen, saj agencije ustanovi Komisija in 
ne države članice. Na podlagi tega bi morala Komisija imenovati zaposlene združenja in jih 
odposlati, kar bi že bilo v nasprotju z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti.

2.5 Evropska združenja za teritorialno sodelovanje, v katerih sodelujejo regije zunaj EU

Zlasti je treba pozdraviti predlog, da bi se lahko odslej v ta združenja vključile tudi regije in 
ustanove iz tretjih držav, ne glede na to, ali so drugi člani iz ene ali več držav članic. Tako se 
bodo lahko vključile tudi najbolj oddaljene regije (čezmorska ozemlja). Vendar je treba pri 
tem tudi podrobneje opredeliti, ali bi bilo treba določiti objektivna merila za odobritev ali 
zavrnitev, kadar gre za prošnjo za ustanovitev združenja, v katerega bodo vključeni člani iz 
samo ene države članice in ene tretje države oziroma čezmorskega ozemlja. Sicer bi bila 
ustanovitev tovrstnega evropskega združenja za teritorialno sodelovanje prepuščena presoji 
ene same države članice, česar ne bi bilo mogoče preverjati.

2.6 Zavarovanje kot rešitev vprašanja odgovornosti

Različna pravila o odgovornosti v državah članicah (omejena/neomejena odgovornost 
evropskega združenja za teritorialno sodelovanje) povzročajo pravno negotovost, zlasti pri 
pogodbenih strankah in upnikih. Po novem bodo lahko države članice od evropskega 
združenja za teritorialno sodelovanje, katerega člani imajo omejeno odgovornost, zahtevale 
sklenitev zavarovanja za kritje tveganj. S tem se bo zagotovilo, da država članica še naprej 
ne bo nosila nobene odgovornosti za svoje člane v tem evropskem združenju in tega tudi ne 
bo mogla navesti kot razlog za zavrnitev vloge.

2.7 Objava Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje v Uradnem listu

Za večjo preglednost in prepoznavnost je treba zagovarjati objavo evropskega združenja za 
teritorialno sodelovanje v Uradnem listu Evropske unije.
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3. Potrebe po nadaljnjih izboljšavah in obeti

Čeprav so predlogi za revizijo v marsičem pravi in pomembni, pa je še vedno veliko odprtih 
vprašanj in neizpolnjenih želja. 

Poleg zgolj tehničnih izboljšav je poglavitno, da se evropsko združenje za teritorialno 
sodelovanje v precej večji meri kot doslej na vseh ravneh upošteva in priznava kot 
prednostni instrument za izvajanje teritorialnega sodelovanja. To naj bi se odrazilo tudi 
tako, da bo evropsko združenje za teritorialno sodelovanje po letu 2014 bolje vključeno v 
zakonodajne ukrepe kohezijske politike. 

Za lažje upravljanje različnih čezmejnih projektov prek teh združenj, bi bilo treba tudi bolje 
medsebojno uskladiti različne uredbe (Evropski sklad za regionalni razvoj, instrument za 
predpristopno pomoč, Evropski instrument sosedstva in partnerstva).

Vključitev teh združenj v sporazume o pridružitvi in partnerstvu bi bilo možna, pa tudi 
zaželena. 

Evropska združenja za teritorialno sodelovanje je treba v večji meri kot doslej upoštevati na 
vseh zakonodajnih področjih na evropski in nacionalni ravni.

Platforma evropskih združenj za teritorialno sodelovanje, ki bi jo vzpostavil Odbor regij, pa 
naj bi omogočila izmenjavo znanja in izkušenj ter zagotovila podporo in svetovanje tem 
združenjem.

Smiselna in utemeljena je zahteva, da se tem združenjem prizna pravica, da zaprosijo za 
financiranje v okviru katerega koli programa EU, ter da se jim omogoči sodelovanje pri 
pobudah in javnih naročilih, ki jih je treba temu primerno oblikovati.

Na podlagi tega morajo biti ta združenja bolj vključena v sektorska področja politik. Zato je 
treba najprej poskrbeti za večjo ozaveščenost služb Komisije (vključevanje). Ni sprejemljivo, 
da zaposleni v drugem generalnem direktoratu razen GD REGIO sploh še niso slišali za 
instrument teh združenj, kar so potrdili predstavniki različnih tovrstnih združenj.

Rešiti je treba še nekatera pravno sporna vprašanja, na primer izvrševanje pogodbenih 
obveznosti teh združenj v drugi državi članici.  

Na splošno je Evropska komisija podala dober in utemeljen predlog za še večjo učinkovitost 
in prepoznavnost teh združenj pri teritorialnem sodelovanju. 

Države članice se poziva, naj popolnoma in učinkovito uskladijo nacionalne izvedbene 
ukrepe. Ne bi smeli več dopustiti poljubne in nasprotujoče si pravne razlage. Nacionalne 
uprave v državah članicah morajo razumeti, da tako združenje ni niti instrument za izvajanje 
zunanje politike niti „pošast“, ki izrablja zmogljivosti in finančna sredstva.  Evropsko 
združenje za teritorialno sodelovanje je sui generis združenje s posebnim namenom in nima 
javnih pooblastil niti ne obremenjuje nacionalnih proračunov, temveč ministrstvom z zunanjo 
administrativno podporo pomaga pri izvajanju njihovih nalog. Veliko udeleženih in 
prihodnjih predlagateljev bo veliko pridobilo že, če bodo države članice to spoznale.


