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1. Üldine kontekst 

Liikmesriikide piiride olemasolu eraldab piiriäärseid kogukondi majanduslikus, sotsiaalses ja 
kultuurilises mõttes ning kujutab endast tõket, mis takistab nende maa-alade ühest haldamist. 
Siiani on liikmesriigid oma poliitikas need piirkonnad, mida peetakse riigi territooriumi 
äärealadeks, sageli hooletusse jätnud. Ühtne turg ning majandus- ja rahaliit (UEM) muudavad 
laienemise käigus siiski järk-järgult seda arengusuunda ning piiriülesest koostööst on saanud 
Euroopa integratsiooni suur lahendamist vajav ülesanne.

Euroopa Liidu põhieesmärkide hulka kuulub majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse tugevdamine piiriülese, riigiülese ja piirkondadevahelise koostöö abil. See 
soodustab samal ajal Euroopa territooriumi tasakaalustatud ja harmoonilist integratsiooni ja 
arengut.

Et saavutada asutamislepingus ette nähtud majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse eesmärki, 
lubab EÜ asutamislepingu artikli 159 kolmas lõik võtta väljaspool fonde teatud meetmeid, 
mis osutuvad vajalikuks, ilma et see piiraks meetmete võtmist ühenduse teistes 
poliitikavaldkondades.

Sellel õiguslikul alusel ja vastavalt struktuurifondide põhimäärusele loodi 1989. aastal 
ühenduse algatus INTERREG. See on tegevuskava, mis täiendab struktuurifondide meetmeid, 
et soodustada piiriülest, riigiülest ja piirkondadevahelist koostööd. INTRERREG III on 
praegu ühenduse Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) algatus, mis peab soodustama 
koostööd Euroopa Liidu piirkondade vahel ajavahemikul 2000–2006. INTERREG III 
koosneb kolmest osast: osa A (piiriülene koostöö), osa B (riigiülene koostöö) ja osa C 
(piirkondadevaheline koostöö). Osa A eesmärk on piiriülene koostöö külgnevate 
territoriaalühenduste vahel ja selle käigus püütakse säästva piirkondliku arengu 
ühisstrateegiate abil arendada piiriüleseid majanduslikke ja sotsiaalseid poolusi. Osaga B, mis 
puudutab riigiülest koostööd liikmesriikide ametiasutuste vahel, püütakse edendada 
territoriaalse integratsiooni kõrgemat taset Euroopa piirkondade suurte inimrühmituste vahel, 
eesmärgiga saavutada ühenduse säästev, harmooniline ja tasakaalustatud areng ning parem 
piirkondlik integratsioon kandidaatriikide ja teiste naaberriikidega. Viimane osa, osa C, 
keskendub piirkondadevahelisele koostööle ja selle eesmärk on parandada poliitika ning 
regionaalarengu ja ühtekuuluvuse saavutamise vahendite tõhusust sellega, et luuakse 
piirkondade võrk, eelkõige mis puudutab kohanevaid ja arengus maha jäänud piirkondi.

Oma kolmandas majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust käsitlevas aruandes1 tegi Euroopa 
Komisjon 2007.–2013. aastaks ettepaneku keskendada ühtekuuluvuspoliitika prioriteedid 
kolmele põhieesmärgile: konvergents, konkurentsivõime ja koostöö. “Piirkondlik koostöö” 
rajaneb INTERREGi kolme osa (A, B ja C) kogemustel, et soodustada kogu Euroopa Liidu 
territooriumi harmoonilist ja tasakaalustatud arengut, toetades koostööd selle erinevate osade 
vahel piiriülesel, riigiülesel ja piirkondadevahelisel tasemel küsimustes, mis on ühendusele 
tähtsad (loogika, mida nimetatakse "mainstream"). Selles kontekstis pakkus komisjon välja 
õigusliku vahendi Euroopa koostööstruktuuri vormis ("piiriülene piirkondlik omavalitsus”), et 
võimaldada liikmesriikidel, piirkondadel ja kohalikel ametiasutustel tegeleda nii ühenduse 
programmide raames kui ka väljaspool neid õigus- ja haldusprobleemidega, mis tulevad 

  
1 Euroopa Komisjoni teatis. Kolmas majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust käsitlev aruanne. KOM (2004) 
107 (lõplik), 17.2.2004.
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tavaliselt ette piiriüleste kavade ja projektide juhtimisel. Eesmärk on anda sellele uuele 
õiguslikule struktuurile üle õigus tegutseda riigiasutuste nimel selleks, et nad saaksid 
korraldada koostöötegevusi.

Euroopa Parlament on alati rõhutanud piiriülese, riigiülese ja piirkondadevahelise koostöö 
tähtsust Euroopa ülesehitamisel1, samuti seda, kui oluline on luua piirkondlikuks koostööks 
eraldi eesmärk, võttes aluseks algatuse INTERREG edu, mis aitas kaasa koostöökultuuri 
loomisele ja tugevdamisele. Ta kiitis heaks ka selle, et loodi ainulaadne õiguslik vahend, mis 
võimaldab liikmesriikidel, piirkondadel ja kohalikel ametiasutustel piiriüleseid programme 
paremini juhtida2. 

Territoriaalset ühtekuuluvust, mis ei ole enam ainult majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus, 
on Euroopa põhiseaduse eelnõus mitmel puhul nimetatud ning see on tunnistatud üheks liidu 
eesmärgiks ja jagatud pädevusalaks3. Erilise tähelepanu osutamise piiriülestele piirkondadele 
näeb muuhulgas ette põhiseaduse eelnõu artikkel III-220 (EÜ asutamislepingu praegune 
artikkel 158).

Teine vahend, mille eesmärgiks on hõlbustada ja edendada vastastikust piiriülest koostööd, on 
Euroopa majandusliku huvi rühm. Ühenduse õiguses tunnustatud õigussubjektsusega rühma 
eesmärgiks on hõlbustada ja soodustada oma liikmete majandustegevust vahendite, tegevuste 
ja oskuste ühendamise kaudu. Niisugune liit annab paremaid tulemusi kui need, mida liikmed 
saavutaksid eraldi tegutsedes.

2. Euroopa piiriülese koostöö rühma (GECT) asutamismääruse kirjeldus 

Võttes arvesse, et piiriülese, riigiülese ja piirkondadevahelise koostöö tegemisel ja juhtimisel 
tuleb liikmesriikide õigussüsteemide ja menetluste erinevuse tõttu ette tõsiseid raskusi, on 
nende raskuste ületamiseks tarvis võtta sobivad meetmed ühenduse tasemel.

Struktuurifondide ja -vahendite ajakohastamist aastatel 2007–2013 käsitlevate määruste 
ettepanekute raames esitas Euroopa Komisjon eelmise aasta 14. juulil uue määruse, mis näeb 
liikmesriikidele, piirkondadele ja kohalikele omavalitsustele ette võimaluse luua 
organisatsioone, mille eesmärk on piiriülene koostöö ja mida nimetatakse Euroopa piiriülese 
koostöö rühmaks (GECT)4. Euroopa piiriülese koostöö rühma käsitleva määruse ettepanek on 
inspireeritud sellestsamast loogikast, millest on kantud komisjoni ettepanek luua uus eesmärk 
3 (piirkondlik koostöö). See on kantud ka samast vaimust nagu määruse ettepanek, millega 
kehtestatakse struktuurifonde (ERF ja ESF), samuti ühtekuuluvusfondi käsitlevad üldsätted. 

  
1 Resolutsioon piiriülese ja piirkondadevahelise koostöö kohta, 16.5.1997 (A4-161/1997, raportöör: M. Miller); 
resolutsioon piiriülese ja piirkondadevahelise koostöö kohta, 9.6.1992 (A3-188/92, raportöör: M. Cushnahan); 
resolutsioon piiriülese koostöö kohta Euroopa Ühenduse sisepiiridel, 12.3.1987 (A2-170/86, raportöör: M. 
Poetschki).
2 Resolutsioon komisjoni teatise kohta, mis käsitleb kolmandat majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust 
käsitlevat aruannet, 22.4.2004 (A5-272/2004, raportöör: M. Hatzidakis), punktid 40-47.
3 Artiklid I-3.3, I- 14 ja II-96. Nimetatud põhiseaduse eelnõu artiklid on võetud viimasest olemasolevast 
versioonist : CIG 87/04, Brüssel, 6 august 2004.
4 Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu määruse ettepanek, mis käsitleb Euroopa piiriülese koostöö rühma 
(GECT) loomist. KOM (2004) 496 (lõplik).
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Arvestades seda, et liikmesriigid ei saa piiriülese koostöö tingimusi niisugustena, nagu neid 
on käesolevas määruses kirjeldatud, tõhusalt luua ning neid on seega kergem luua ühenduse 
tasemel, võib ühendus võtta meetmeid vastavalt EÜ asutamislepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuspõhimõttele. Vastavalt proportsionaalsuspõhimõttele, mida on samuti nimetatud 
artiklis kirjeldatud, ei ületa määrus seda, mis on nende eesmärkide saavutamiseks vajalik, 
kusjuures Euroopa piiriülese koostöö rühma loomine on valikuline ja seda tuleb teha, austades 
iga liikmesriigi põhiseaduslikku korda.

See uus õiguslik vahend, mis põhineb EÜ asutamislepingu artikli 159 kolmandal lõigul, loob 
fakultatiivse raamistiku, et asutada Euroopas organisatsioone, mille eesmärgiks on piiriülene 
koostöö olemasolevate takistuste ületamiseks. Uue vahendina mõjutab see liikmesriikide 
õigust. Lisaks tuleb rõhutada, et rühm ei ole kohustuslik, vaid kõigest valikuline, mis 
väljendab selle koostööeesmärke: määruse eelnõu preambuli põhjenduse 7 kohaselt peab 
“abiotsimine Euroopa piiriülese koostöö rühmast olema vabatahtlik”. Organisatsioonidel on 
õigussubjektsus, et nad saaksid oma piiriülese koostöö kavu liikmetevahelise kokkuleppe 
alusel ellu viia, olgu need liikmed siis riigi-, piirkondlikud või kohalikud asutused, avalikust 
sektorist või mõnda muud tüüpi. Vahend võimaldab niisiis edendada ja hõlbustada piiriülest 
koostööd piirkondlike ja kohalike omavalitsuste vahel mõlemalt poolt piiri ning vähendada 
õiguslikke ja institutsionaalseid raskusi, mis sellel pinnal ette tulevad.

Üks uus aspekt, võrreldes olemasolevate rahaliste vahenditega, on asjaolu, et Euroopa 
piiriülese koostöö rühmale võidakse usaldada mitte ainult osaliselt Euroopa Liidu 
finantseeritud piiriülese koostöö kavade elluviimine, vaid ka kõikide muude tegevuste 
korraldamine kas liidu institutsioonide finantseerimisega või ilma nende sekkumiseta.
Euroopa piiriülese koostöö rühma üldeesmärgid, millest kõneleb määruse eelnõu preambuli 
põhjendus 6 (piiriülese koostöö tegevused ilma ühenduse rahalise sekkumiseta), annavad 
mõista, et see võib olla kasulik mitte ainult struktuuripoliitika eesmärkidele, vaid ka 
mitmesugustel teistel põhjustel.

Määruse eelnõu muud äramärkimist väärivad aspektid on järgmised. 

- Euroopa piiriülese koostöö rühma koosseis (artikkel 2) : Euroopa piiriülese koostöö 
rühm võib koosneda liikmesriikidest ning piirkondlikest ja kohalikest omavalitsustest ja/või 
kohalikest ametiasutustest. Selle koosseis määratakse kindlaks liikmete algatusel, kes võivad 
niisiis otsustada, kas luua eraldi juriidiline isik või siis usaldada juhtimine ühele endi hulgast. 

- Euroopa piiriülese koostöö rühma volitused (artikkel 3) : Euroopa piiriülese koostöö 
rühma volitused määratakse kindlaks liikmete vahel sõlmitava Euroopa piiriülese koostöö 
konventsiooniga. Selleks on rühmal õigussubjektsus, mis on liikmesriigi õiguse kohaselt 
juriidilistel isikutel. Euroopa piiriülese koostöö rühmale võidakse usaldada järgmised 
ülesanded:

• nende piiriülese koostöö kavade elluviimine, mida ühendus rahastab peamiselt 
struktuurifondidest;

• kõikide teiste piiriülese koostöö tegevuste korraldamine kas liidu institutsioonide 
finantseerimisega või ilma nende sekkumiseta.

- Euroopa piiriülese koostöö konventsioon (artikkel 4): Euroopa piiriülese koostöö rühm 
tekib, kui sõlmitakse konventsioon, mis peab määrama kindlaks rühma ülesande, kestuse, 
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tingimused ja lõpetamise. Piiriülese koostöö valdkonnaga piirduv konventsioon peab ka 
täpsustama kõikide rühma kuuluvate liikmete kohustused rühma ja kolmandate isikute ees. 
See peab ka määrama kindlaks liikmesriikide staatuse, samuti kohtu, kes on pädev lahendama 
vaidlusi ja kes peab olema selle liikmesriigi kohus, mille õigust otsustati kohaldada. Lõpuks 
tuleb konventsioon teatavaks teha kõikidele liikmetele, samuti osalevatele liikmesriikidele.

- Euroopa piiriülese koostöö rühma põhikiri (artikkel 5) : Euroopa piiriülese koostöö 
rühm võtab konventsiooni alusel vastu oma põhikirja. Põhikiri peab sisaldama sätteid, mis 
käsitlevad järgmisi aspekte:

• liikmete nimekiri
• Euroopa piiriülese koostöö rühma tegevusala ja ülesanded ning tema suhted liikmetega
• nimi ja asukoht
• organid, nende volitused ja töö, liikmete esindajate arv organites
• otsuste tegemise menetlus
• töökeele (-keelte) kindlaksmääramine
• tööviisid
• liikmete rahalise osalemise viisid, samuti kohaldatavad eelarve- ja 

raamatupidamiseeskirjad
• sõltumatu finantskontrolli ja välisauditi asutuse nimetamine

- Euroopa piiriülese koostöö rühma organid (artikkel 6): Euroopa piiriülese koostöö 
rühma esindab direktor, kes tegutseb rühma nimel ja huvides. Euroopa piiriülese koostöö 
rühm võib näha endale ette koosoleku, mis koosneb liikmete esindajatest. Põhikirjaga võib 
ette näha teisigi organeid.

- Euroopa piiriülese koostöö rühma eelarve (artikkel 7): Euroopa piiriülese koostöö rühm 
koostab eelarveprognoosi, mille liikmed kinnitavad. Lisaks koostab ta igal aastal 
tegevusaruande, mille kinnitavad liikmetest sõltumatud eksperdid. Liikmed vastutavad rühma 
kohustuste eest proportsionaalselt oma panusega eelarvesse, kuni rühma võlad on kustutatud. 
Euroopa piiriülese koostöö rühma olemasolu ei saa siiski mõjutada liikmesriikide või muude 
asutuste varalist vastutust.

- Avalikustamine ja jõustumine (artiklid 8 ja 9): konventsioon, millega asutatakse Euroopa 
piiriülese koostöö rühm, avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Sellest hetkest tunnistatakse 
tema teovõimet igas liikmesriigis. Euroopa piiriülese koostöö rühmade moodustamise õigus 
jõustub alates 1. jaanuarist 2007.

3. Vastuolulised punktid 

– Eesmärk: Vastavalt määruse ettepaneku artikli 1 lõikele 2 on Euroopa piiriülese koostöö 
rühma eesmärk hõlbustada ja edendada piiriülest koostööd liikmesriikide vahel ning ka 
piirkondlike ja kohalike asutuste vahel, tugevdamaks majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust. Siiski tekib aga üks küsimus: mis on dokumendi põhieesmärk?
Kaaluda võib kolme võimalust:
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Ø tegemist on juriidilise dokumendiga, mida kasutatakse tõukefondide eesmärgi 3 
raamistikus, mille kohaselt meetmeprogrammis osalevad liikmesriigid võivad 
sellele anda haldusvastutuse ning anda programmile korraldusasutuse ja ühise 
tehnilise sekretariaadi ülesanded; seejuures tuleks märkida, et iga liikmesriik 
jätkab finantsvastutuse võtmist (määruse ettepaneku art 18);

Ø tegemist on Euroopa komisjoni välja pakutud õigusaktiga, mis kujutab endast 
põhiseaduslikku ettepanekut, teenides eespool osutatud eesmärke ilma ühenduse 
finantssekkumiseta;

Ø kolmas võimalus on avalik-õigusliku asutuse asutamine eespool osutatud 
eesmärkide elluviimiseks koos ühenduse finantssekkumisega või ilma selleta.

– Õiguslik alus: kaks võimalust: 

EÜ ASUTAMISLEPINGU ARTIKLI 159 LÕIKEL 3 PÕHINEVAD MEETMED
See artikkel võimaldab võtta konkreetseid meetmeid väljaspool struktuurifondide piiranguid, 
saavutamaks suuremat majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust1. Meetmed tuleb algatada 
komisjoni eraldi ettepanekuga ning kohaldada tuleb kaasotsustamismenetlust (artikkel 251) ja 
kvalifitseeritud häälteenamust. 

TEINE VÕIMALIK ÕIGUSLIK ALUS OLEKS EÜ ASUTAMISLEPINGU ARTIKKEL 308  
Artikkel 308 lubab ühendusel tegutseda ühe oma eesmärgi saavutamiseks, kui 
asutamislepingus ei ole konkreetseid erivolitusi sätestatud. Sellisel juhul peab nõukogu võtma 
tegutsemisotsuse vastu ühehäälselt. Lisaks sellele välistab see kaasotsustamismenetluse 
kohaldamise niisugusel juhul ja – niivõrd, kuivõrd see puudutab menetluse korda – nõuab, et 
komisjon esitaks täiesti uue ettepaneku.

Staatuse probleem: Komisjoni tekstist ei selgu, kas Euroopa piiriülese koostöö rühma 
dokumendiga asutatakse uus juriidiline isik, mis täidab ainult konkreetseid määratletud 
ülesandeid, või asutatakse sellega avalik-õiguslik organ, mis osutab oma liikmete asemel 
avalikke teenuseid. Selleks võidakse välja pakkuda ka vahendeid – niivõrd, kuivõrd see 
puudutab koostöörühmade asutamist.

Liikmed: Liikmesriikide rolli on vaja selgitada. Tundub, et nad võivad olla kas Euroopa 
piiriülese koostöö rühma täisliikmed või osalevad nad ainult uue üksuse asutamislepingu ja 
põhikirja kinnitamisel. Artikli 2 lõikes 1 sätestatakse, et liikmed võivad olla liikmesriigid 
ja/või kohalikud asutused ja/või kohalikud avalik-õiguslikud asutused, kuid tundub, et 
liikmesriikide asutused ei ole kohustatud osalema.
On vaja küsida, kas koostöörühma liikmed peaksid olema nii volituste kui ka pädevuse 
poolest võrdsed partnerid.  

“Kohalike avalik-õiguslike asutuste” kontseptsiooni ei ole ettepanekus üldse määratletud. 
Võimalike avalik-õiguslike asutuste volituste piiramiseks peaks ilmselt väljenduma täpsemalt.

  
1 Põhjendus 1
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“Vabatahtlikkuse” tähendus uues dokumendis: seda küsimust võib tõlgendada kahel 
moel. Mõlemad viitavad koostöörühma asutamise soovile, mida võivad väljendada

kas
Ø rühmituse liikmed 

või
Ø liikmesriigid1

Vastutus
Määruse eelnõu artikli 1 lõikes 2 sätestatakse, et koostöörühm asutatakse iseseisva 
õigusvõimega. Seevastu artikli 3 lõikes 2 viidatakse teistsugusele mõistele: “teovõime”. 
Lisaks sellele muudavad artikli 3 lõike 2 esimeses lauses olevad sätted – “Euroopa piiriülese 
koostöö rühm tegutseb oma liikmete nimel” – ja artikli 7 lõikes 2 olevad sätted (Euroopa 
piiriülese koostöö rühma liikmed kannavad finantsvastutust vastavalt oma panusele asutuse 
eelarvesse) – olukorra veelgi ebaselgemaks, kuna juriidilised isikud tegutsevad tavaliselt 
iseenda nimel. See tekitab koostöörühma ja selle liikmete (Kes vastutab kolmandate isikute 
ees? Milline on koostöörühma vastutus iseenda ees?) staatuse tuvastamisel suuri raskusi. 
Peale selle sätestatakse artikli 3 lõike 3 teises lauses, et koostöörühma asutamine ei mõjuta 
tema liikmete finantsvastutust. Siiski ei ole mainitud sätte sõnastusest selge, millist vastutust 
on mõeldud. Samuti viitab säte sellele, et rahalisi vahendeid võib koostöörühmale üle kanda 
ainult tema liikmete kaudu. Kahtlusi võib tekkida ka õigusliku staatuse ja ühele koostöörühma 
liikmele kõigi sellise rühmituse artikli 3 lõike 3 teises lauses sätestatud ülesannete 
delegeerimise kohaldamise ja eesmärgi puhul, eelkõige seoses pädevuse ja vastutusega.

4. Algsed ettepanekud 

Võttes arvesse solidaarsuspõhimõtet, komisjoni ettepanekut ja käesoleva töödokumendi III 
osas mainitud punkte, tuleb:

Ø Selgesti määratleda koostöörühma eesmärk: raportöör jagab komisjoni seisukohta, et 
koostöörühma dokumenti tuleks kasutada uue eesmärgi 3 kohaste meetmete 
kiirendamiseks programmiperioodil 2007–2013; lisaks näib seetõttu vajalik, et 
komisjon esitaks ettepaneku kohta sellealase üksikasjaliku põhjenduse. 

Nagu eespool osutatud ja nagu komisjon seda toetab, olenevalt sellest, kas ette nähtud 
meetmeid tuleks võtta tõukefonde käsitlevate õigusaktide piires või väljaspool seda, tuleks 
õigusliku alusena alati kasutada artiklit 159, kuna selle puhul kasutatakse 
kaasotsustamismenetlust, millega tagatakse parlamendi täielik osalus ja kvalifitseeritud 
häälteenamus nõukogus.

Sätestada selgesti koostöörühma staatus: raportöör soovitab lugeda koostöörühma  selle 
pädevusega seoses üksnes üldiseks juriidiliseks isikuks (st mitte konkreetselt avalik-
õiguslikuks asutuseks) ning kinnitada asjaolu, et haldusvolitusi ei saa mingil juhul delegeerida 
ning et koostöörühm peaks tegelema kindlate ülesannetega. Lisaks sellele peaks koostöörühm 
eksisteerima juriidilise isikuna (kas iseseisva õigusvõimega või ilma selleta) juba 

  
1 Kom (2004) 495 (lõplik), 14.7.2004, art 18
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olemasolevate riiklike siduvate õigusaktide alusel (nt ühinguõigus). Saavutamaks, et pakutaks 
välja kas kõigile liikmesriikidele ühine koostöörühma registreerimise erisüsteem või 
koostöörühma suhtes kohaldatavate kõigis liikmesriikides olemasolevate õigusaktide 
nimekiri.

Ø Määratleda selgesti koostöörühma liikmesuse kriteeriumid: raportöör soovib rõhutada, 
et koostöörühma dokumendi ühendamine tõukefondidega tähendab, et liikmesriikide 
valitsused omandavad automaatselt selle üle võimu ja kontrolli. Seepärast ei pea 
liikmesriigid uues koostöörühma dokumendis otse osalema. 

Raportööri arvamust toetav lisaargument on, et rahvusvaheliste lepingute sõlmimiseks ei pea 
liikmesriigid tuginema nende jõustamisel ELi määrusele.1

Samuti mainib raportöör, et koostöörühma liikmetel peaksid olema üksteise suhtes võrdsed 
volitused ja võrdne õigusvõime. Raportööri ettepaneku toetamiseks tasub meenutada, et 
nõukogu määruse ettepaneku (milles esitatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi üldsätted)2 artikli 34 lõikes 4 sätestatakse, et “Euroopa 
territoriaalkoostöö” eesmärgi alusel esitatud meetmeprogrammid koostavad asjaomased 
rühmitused tasandil NUTS III. 

Raportööri sõnul tuleks “kohalike avalik-õiguslike asutuste” artikli 2 lõikes 1 määratletud 
liikmekontseptsiooni lõppmääruses täpsemalt määratleda. Selleks peaks komisjon esitama 
asjakohase muudatuse. 

Ø Määratleda selgesti koostöörühma vabatahtlikkuse küsimus: raportöör toetab mõlemat 
eespool osutatud tõlgendust

Ø Määratleda selgesti koostöörühma ja selle liikmete vastutuse liik ja ulatus

Raportöör soovitab kas iseseisva õigusvõime põhimõtete järjepidevat kohaldamist, st 
koostöörühma täielikku vastutust oma kohustuste eest, või selle piiritlemist üksnes 
õigusvõimega, st et koostöörühma liikmed vastutavad tema kohustuste eest kas võrdselt 
või täiendavalt. Kolmandal juhul peaks tegu olema ainult liikmete “nimel” tegutsemisega, 
mis aga ei nõua ei iseseisvat õigusvõimet ega teovõimet.

Ø Selgitada koostöörühma asutamislepingu staatust ja siduvust

Tegemist on üsna iseenesestmõistetava ettepanekuga, mis nõuab määruse eelnõusse 
lisasätete vastuvõtmist vastavalt seaduseandjate tahtele.

Ø Selgitada koostöörühmas osalevate liikmete pädevust ja vastutust

Ka see tundub eespool osutatut arvestades iseenesestmõistetav.

Järeldus:

  
1 Euroopa Piirialade Ühenduse (AEBR) kommentaarid Euroopa Komisjoni ettepanekule Euroopa Parlamendi ja Euroopa 
Nõukogu määruse kohta, millega asutatakse Euroopa piiriülese koostöö rühm, seletuskiri, 6.9.2004
2 Kom (2004) 492 (lõplik), 14.7.2004.
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Ettepanekut ei saa selle praegusel kujul vastuvõetavaks lugeda, kuna liikmesriikide vastutust 
käsitlevad juriidilised määratlused peavad olema selgemad. Raportöör leiab, et ettepanek on 
liiga ebamäärane ning vaja on konkreetseid, paremini määratletud meetmeid.


