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INDOKLÁS 

Figyelembe véve azokat a komoly nehézségeket, amelyekkel a tagállamok, a régiók és a helyi 
önkormányzatok szembetalálják magukat a határokon átnyúló, a nemzetek és régiók közötti 
együttműködési akciók megvalósítása és irányítása során, és amely a nemzetek szintjén eltérő 
nemzeti jogszabályi keretből és eljárásrendből fakad, a nehézségek enyhítése érdekében 
szükséges közösségi szinten alkalmazandó intézkedéseket bevezetni. 

A Közösség egészének összehangolt fejlődése és a gazdasági, szociális és területi kohézió 
erősítése egyben magába foglalja a határokon átnyúló együttműködés erősítését, valamint 
azon intézkedések adaptációját is, amelyek elengedhetetlenek a határokon átnyúló 
együttműködési akciók kivitelezési feltételeinek javításához. 

Ebből az okból kifolyólag, a szerződés 159. cikke harmadik bekezdése meghatározza, hogy a 
cikk első bekezdésében említett alapokon kívül specifikus akciókat is meg lehet határozni a 
szerződésben meghatározott gazdasági és szociális kohézió megvalósítása érdekében. 

A határokon átnyúló együttműködést akadályozó tényezőkön való felülemelkedés érdekében 
szükségszerű a közösség szintjén egy olyan együttműködési intézmény létrehozása, amely 
lehetővé teszi a Közösség területén jogi személyiséggel felruházott együttműködési 
csoportosulások, név szerint „európai határokon átnyúló együttműködési csoportosulások” 
(GECT) létrehozását. A GECT-hez történő csatlakozás önkéntes. 

A GECT-t olyan joggal kell felruházni, mely szerint a tagok nevében és számára eljárhat, 
különös tekintettel a GECT-et alkotó regionális és helyi önkormányzatokra. A GECT feladat- 
és hatáskörét a tagoknak kell megállapítaniuk egy európai határokon átnyúló együttműködési 
egyezményben. 

A GECT-nek egyrészt a Közösséggel együtt, különös tekintettel a strukturális alapok 
keretében finanszírozott, határokon átnyúló, valamint nemzetek és régiók közötti 
együttműködési programok megvalósításában kellene közreműködnie, másrészt a tagállamok, 
illetve régióik és helyi önkormányzataik egyéni kezdeményezése alapján, közösségi 
támogatás nélkül, határokon átnyúló együttműködések kivitelezésében. 

A regionális és helyi önkormányzatok, valamint a tagállamok pénzügyi felelősséggel nem 
tartoznak a GECT megalakításáért, sem pedig a közösségi, illetve nemzeti alapok kezeléséért. 

Azok a jogosítványok, amelyeket a regionális vagy helyi önkormányzat a köz feletti 
hatalomként gyakorol, különös tekintettel a rendőrségi és jogszabályi eszközökre, nem 
képezheti egyezmény tárgyát. 
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2004/0168 (COD) 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE 

javaslata 

egy európai határokon átnyúló együttműködési csoportosulás létrehozásáról (GECT)  

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösképpen annak 159. cikke 
harmadik bekezdésére, 

tekintettel a Bizottság javaslatára1, 

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére2, 

tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére3, 

a szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak4 megfelelően 

mivel: 

(1) A szerződés 159. cikke harmadik bekezdése meghatározza, hogy a szóban forgó cikk 
első bekezdésében említett alapokon kívül, a szerződésben meghatározott gazdasági és 
szociális kohézió megvalósítása érdekében specifikus cselekvési programokat lehet 
meghatározni. A Közösség egészének összehangolt fejlődése és a gazdasági, szociális 
és területi kohézió erősítése egyben magába foglalja a határokon átnyúló 
együttműködés erősítését is. E célból helyénvaló a határokon átnyúló együttműködési 
cselekvési programok kivitelezési feltételeinek javításához szükséges intézkedések 
adaptációja. 

(2) Figyelembe véve azokat a komoly nehézségeket, amelyekkel a tagállamok, a régiók és 
a helyi önkormányzatok szembetalálják magukat a határokon átnyúló, a nemzetek és 
régiók közötti együttműködési cselekvési programok megvalósítása és irányítása 
során, és amely a nemzetek szintjén eltérő nemzeti jogszabályi keretből és 
eljárásrendből fakad, a nehézségek enyhítése érdekében szükséges közösségi szinten 
alkalmazandó intézkedéseket bevezetni. 

(3) Különösen figyelembe véve a bővítés következményeképpen a Közösség szárazföldi 
és tengeri határai számának növekedését, szükségszerű megkönnyíteni a Közösségen 

                                                 
1 HL C […] […]. szám, […] o. 
2 HL C […] […]. szám, […] o. 
3 HL C […] […]. szám, […] o. 
4 HL C […] […]. szám, […] o. 
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belül, a határokon átnyúló, a nemzetek, valamint a régiók közötti együttműködés 
erősítését.  

(4) A már létező intézmények, úgy, mint az európai gazdasági érdekcsoport, kevésbé 
bizonyultak alkalmasnak az INTERREG közösségi kezdeményezés alapján a 
2000-2006-os programozási időszakra a Strukturális Alapok Programjainak keretében 
a strukturált együttműködés megszervezésére. 

(5) A Regionális Fejlesztési Regionális Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós 
Alap általános rendelkezéseiről szóló …../…/EK tanácsi rendelet bővíti az európai 
területi együttműködések előmozdítására fordítható eszközök számát. 

(6) Ugyancsak szükségszerű megkönnyíteni, és figyelemmel kísérni a Közösségi 
támogatások nélkül megvalósuló határokon átnyúló együttműködési cselekvési 
programokat.  

(7) A határokon átnyúló együttműködést akadályozó tényezőkön való felülemelkedés 
érdekében, szükségszerű a közösség szintjén egy olyan együttműködési intézmény 
létrehozása, amely lehetővé teszi a Közösség területén, jogi személyiséggel felruházott 
együttműködési csoportosulások, név szerint „európai határokon átnyúló 
együttműködési csoportosulások” (GECT) létrehozását. A GECT-hez történő 
csatlakozás önkéntes. 

(8) Helyénvaló a GECT-t olyan joggal felruházni, mely szerint a tagok nevében és 
számára eljárhat, különös tekintettel a GECT-et alkotó regionális és helyi 
önkormányzatokra. 

(9) A GECT feladat- és hatáskörét a tagoknak kell megállapítaniuk egy európai határokon 
átnyúló együttműködési egyezményben, a továbbiakban: egyezményben.  

(10) A tagok eldönthetik, hogy a GECT-t mint önálló jogalanyt hozzák létre vagy 
feladatkörével a tagok egyikét bízzák meg. 

(11) A GECT-nek egyrészt összhangban az…./…/EK rendelettel és az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapról szóló …./…/EK rendelettel, a Közösséggel együtt, különös 
tekintettel a Strukturális Alapok keretében finanszírozott, határokon átnyúló, valamint 
a nemzetek és a régiók közötti együttműködési programok megvalósításában kellene 
közreműködnie, másrészt a tagállamok, illetve régióik és helyi önkormányzataik 
egyéni kezdeményezésére, közösségi támogatás nélkül tervezett határokon átnyúló 
együttműködések kivitelezésében. 

(12) Helyénvaló pontosítani, hogy a regionális és helyi önkormányzatok, valamint a 
tagállamok pénzügyi felelősséggel nem tartoznak a GECT megalakításáért, sem pedig 
a közösségi, illetve nemzeti alapok kezeléséért. 

(13) Helyénvaló pontosítani, hogy azok a jogosítványok, amelyeket a regionális vagy helyi 
önkormányzat a köz feletti hatalomként gyakorol, különös tekintettel a rendőrségi és a 
jogszabályi eszközökre, nem képezheti egyezmény tárgyát.  

(14) Szükségszerű, hogy a GECT kidolgozza saját alapszabályzatát, létrehozza szerveit, 
valamint, hogy a költségvetésére és a pénzügyi felelősséggyakorlásra vonatkozó 
szabályrendszerét megállapítsa. 
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(15) Adott, hogy a határokon átnyúló együttműködés feltételeit, amelyek ezen rendeletben 
meghatározásra kerültek, a tagállamok nem tudják hathatós módon megteremteni, így 
azok a közösségi szinten jobban biztosíthatók, a Közösség a szerződés 5. cikkében 
említett szubszidiaritás elvével összhangban, intézkedéseket hozhat. A fent említett 
cikk által meghatározott arányosság elvével összhangban, ez a rendelet nem tér ki arra, 
ami ezeknek a célkitűzések eléréséhez szükséges, továbbá a GECT-hez történő 
csatlakozás a tagállamok alkotmányos rendjét tiszteletben tartva önkéntes, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk 

Európai Határokon Átnyúló Együttműködési Csoportosulás 

1. E rendeletben meghatározott feltételekkel és módok szerint a Közösség területén egy 
együttműködési csoportosulást lehet létrehozni, európai határokon átnyúló 
együttműködési csoportosulás formájában, a továbbiakban: GECT.  

2. A GECT jogi személyiséggel rendelkező intézmény.  

3. A GECT célja, hogy megkönnyítse és segítse a tagállamok, valamint a regionális és 
helyi önkormányzatok határokon átnyúló együttműködését a gazdasági, szociális és 
területi kohézió erősítése érdekében.  

Ugyanebből a célból, célkitűzései között szerepelhet a nemzetek és régiók közötti 
együttműködések megkönnyítése és segítése is. 

2. cikk 

Összetétel 

1. A GECT tagállamokból, regionális és helyi önkormányzatokból vagy más helyi 
közintézményből, a továbbiakban: tagokból állhat. 

2. A GECT megalapítását a tagok kezdeményezik.  

3. A tagok eldönthetik, hogy a GECT-t mint önálló jogalanyt hozzák létre vagy 
feladatkörével a tagok egyikét bízzák meg. 

3. cikk 

Hatáskör 

1. A GECT végrehajtja azokat a feladatokat, amelyeket e rendelettel összhangban a 
tagok a hatáskörébe utalnak. Hatásköreit a tagok által megkötött európai határokon 
átnyúló együttműködési szerződés, a továbbiakban: szerződés állapítja meg, a 4. 
cikkel összhangban.  
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2. Feladatkörében, a GECT a tagok nevében és számára jár el. Ezért a GECT a nemzeti 
törvények által a jogi személyek esetében elismert jogképességgel rendelkezik. 

3. A GECT-et meg lehet bízni egyrészt a Közösséggel együtt, különös tekintettel a 
strukturális alapok keretében finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési 
programok, másrészt minden egyéb a Közösség támogatásával vagy anélkül működő 
határokon átnyúló együttműködési cselekvési programok megvalósításával. 
 
A GECT felállásánál fogva, a tagok, valamint a tagállamok pénzügyi felelősséggel 
nem tartoznak sem a közösségi, sem pedig a nemzeti alapok kezeléséért. 

4. A köz feletti hatalomgyakorlás eszközei, különösképpen a rendőrségi és jogszabályi 
eszközök átadásáról nem készülhet szerződés.  

4. cikk  

Európai Határokon Átnyúló Együttműködési Szerződés 

1. A GECT szerződés tárgyát képezi. 

2. A szerződés pontosítja a GECT feladatkörét, működési időtartamát és 
felszámolásának feltételeit.  

3. A szerződés csak a tagok által meghatározott határokon átnyúló együttműködésről 
rendelkezik.  

4. A szerződés pontosítja valamennyi tag felelősségét a GECT-tel és harmadik felekkel 
szemben. 

5. A szerződés meghatározza, hogy értelmezése és alkalmazása esetén mely jog az 
irányadó. Az alkalmazandó jognak az érintett tagországok egyike jogszabályának 
kell lennie. A tagországok közötti vitás ügyek esetében annak a tagországnak a 
jogszolgáltatása az irányadó, amelynek jogrendszere kiválasztásra került. 

6. A szerződés az ellenőrzések esetében megállapítja a kölcsönös elismerés módjait. 

7. Azokat a feltételeket, amelyek a határokon átnyúló együttműködés címén a GECT 
számára engedélyezett közszolgáltatások koncessziója vagy átruházása esetében 
alkalmazandók, az alkalmazandó nemzeti jogszabályok alapján határozza meg a 
szerződés. 

8. A szerződésről értesítik valamennyi csatlakozó tagot, valamint a tagállamokat. 

5. cikk 

Alapokmány 

1. A GECT a szerződés alapján elkészíti az alapokmányt. 
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2. A GECT alapokmánya az alábbiakkal kapcsolatban rendelkezik:  

a) tagjainak listája;  

b) a GECT rendeltetése és feladatköre, valamint kapcsolata a tagokkal;  

c) elnevezés és székhely;  

d) szervei és hatáskörük, működése, tagok képviselőinek száma a szervekben;  

e) a GECT határozathozatali mechanizmusa; 

f) a munkanyelv vagy munkanyelvek meghatározása;  

g) működésének módja, különös tekintettel a személyzeti ügyek irányítására, a 
személyfelvétel módjára, az együttműködési cselekvési programok stabilitását 
garantáló munkaszerződés természetére;  

h) a tagok pénzügyi hozzájárulása, valamint az alkalmazandó költségvetési és 
számviteli szabályok;  

i) egy független pénzügyi ellenőrzési és külső ellenőrzési szerv megbízása. 

3. Amennyiben egy tagnak kell ellátnia a GECT feladatait összhangban a 2. cikk (3) 
bekezdésével, úgy az alapokmány tartalma a szerződés részét képezheti. 

4. Az alapokmány jóváhagyásától kezdődően a GECT-nek jogában áll eljárni 
összhangban a 3. cikk (2) bekezdésével. 

6. cikk 

Szervek 

1. A GECT-et egy igazgató képviseli, aki a GECT nevében és számára jár el. 

2. A GECT a tagok képviselőiből álló közgyűlést hozhat létre.  

3. Az alapokmány meghatározhat segédszerveket. 

7. cikk 

Költségvetés 

1. A GECT egy költségvetési tervezetet készít, amelyet a tagok fogadnak el. A GECT 
éves tevékenységi jelentést készít, amelyet a tagoktól független szakértők igazolnak. 

2. A tagok a költségvetési hozzájárulásuk arányában a GECT adósságának szintjéig 
tartoznak pénzügyi felelősséggel. 
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8. cikk 

Kihirdetés 

Az 5. cikk (4) bekezdésével összhangban lévő, működőképes GECT létrehozásáról szóló 
szerződés kihirdetésre kerül az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Ettől az időponttól 
kezdődően a GECT jogképességét minden egyes tagállamban elismeri. 

A kihirdetésben szerepelnie kell a GECT elnevezésének, rendeltetésének, tagjai listájának és a 
székhely címének. 

9. cikk 

Hatálybalépés 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetést követő huszadik napon lép 
hatályba. 

Ez a rendelet 2007. január 1-től alkalmazandó. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt Brüsszelben, ……-án/-én. 

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről 
az elnök az elnök 
[…] […] 


