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Predmet: Nedostatak volje Vijeća za postizanjem napretka u pogledu europskog prekograničnog 
mehanizma

Prijedlogom uredbe o europskom prekograničnom mehanizmu koji je Komisija objavila u svibnju 
2018. na preporuku bivšeg luksemburškog predsjedništva Vijeća (COM(2018)0373) uspostavio bi se 
mehanizam kojim bi se u prekograničnoj regiji jedne države članice omogućila primjena pravnih 
odredaba druge države članice, u slučaju da bi provedba pravnih odredaba prve države članice 
predstavljala pravnu prepreku za provedbu zajedničkog projekta.

To bi se primjenjivalo na određene vremenski ograničene projekte ili mjere koje su pokrenula lokalna 
i/ili regionalna javna tijela, a odvijaju se u graničnoj regiji. Prema internoj analizi slučaja koju je provela 
Komisija i prema vanjskoj studiji u području primijenjene znanosti koju su proveli Medeiros i drugi 
autori, a koja je objavljena u časopisu Regional Studies, donošenje prijedloga uredbe o kojem je riječ 
moglo bi pomoći u prevladavanju najmanje 30 %, a vjerojatno čak i 50 % analiziranih prepreka 
prekograničnoj suradnji.

Nakon usvajanja u prvom čitanju Parlament je 2. listopada 2019. izglasao otvaranje pregovora s 
ciljem postizanja dogovora. Njegovo stajalište uključivalo je posebne formulacije kojima bi se 
osigurala dobrovoljna primjena prethodno opisanih rješenja kako bi se otklonila moguća zabrinutost 
država članica.

U Vijeću je, s druge strane, Radna skupina za strukturne mjere održala niz razmjena mišljenja o 
prijedlogu prije i nakon što je razmotrila mišljenje pravne službe Vijeća. Radna je skupina 10. svibnja 
2021. odlučila da Vijeće neće nastaviti s radom na prijedlogu.

1. Kada će Vijeće deblokirati zakonodavni postupak za europski prekogranični mehanizam i koji je 
točan razlog njegove odluke da de facto blokira donošenje predložene uredbe o europskom 
prekograničnom mehanizmu s obzirom na otvorenost i spremnost Parlamenta da je usvoji?

2. Je li Vijeće upoznato s analizama i studijama koje jasno pokazuju negativne posljedice 
nedonošenja predložene Uredbe o europskom prekograničnom mehanizmu?

3. S obzirom na to da usvajanje europskog prekograničnog mehanizma ima potencijal za 
prevladavanje najmanje 30 % prepreka u prekograničnoj suradnji, čime bi se doprinijelo 
poboljšanju života mnogih građana EU-a, koju alternativu tom mehanizmu predlaže Vijeće kako 
bi se prevladale te prepreke?
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