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1. Splošno ozadje

Državne meje ločijo mejne skupnosti v gospodarskem, družbenem in kulturnem pogledu in so 
ovire za enotno upravljanje teh območij. Doslej so državne politike redno zapostavljale ta 
področja, saj so jih obravnavale kot zunanja območja državnega ozemlja.  Vendar se v luči 
širitve zaradi enotnega trga in ekonomske in monetarne unije (EMU), ta težnja postopno 
spreminja, tako da je čezmejno sodelovanje postalo eno izmed glavnih izzivov evropske 
integracije.

Med osnovnimi cilji Evropske unije je krepitev gospodarske, socialne in teritorialne kohezije 
skozi čezmejno, nadnacionalnoin medregijsko sodelovanje. Unija spodbuja hkrati intergracijo 
ter uravnotežen in skladen razvoj evropskega ozemlja.

Člen 159.3 Pogodbe o Evropski skupnosti omogoča za doseganje cilja gospodarske in 
socialne kohezije, predvidenega s pogodbo, vpeljavo posebnih ukrepov, potrebnih izven 
skladov, in brez poseganja v ukrepe, sprejete v okviru drugih politik Skupnosti.

Na podlagi teh pravnih temeljev in v skladu s splošnimi uredbami strukturnih skladov, je bila 
leta 1989 ustanovljena pobuda Skupnosti INTERREG. Gre za akcijski program, ki dopolnjuje 
ukrepe strukturnih skladov za spodbujanje čezmejnega, nadnacionalnega in medregijskega 
sodelovanja. INTERREG III je trenutna pobuda Skupnosti v okviru Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (FEDER) za sodelovanje med regijami Evropske unije v obdobju 2000-
2006. INTERREG III ima tri področja:  področje A (čezmejno sodelovanje), področje B 
(nadnacionalno sodelovanje) in področje C (medregijsko sodelovanje). Področje A ima za cilj 
čezmejno sodelovanje med sosednjimi lokalnimi oblastmi in je osredotočeno na razvoj 
gospodarskih in družbenih čezmejnih središč skozi skupne strategije trajnostnega 
teritorialnega razvoja. Področje B, ki zadeva nadnacionalno sodelovanje med državnimi, 
regionalnimi in lokalnimi organi, je osredotočeno na spodbujanje teritorialnega povezovanja 
znotraj širših združenj evropskih regij, in ima za cilj trajen, skladen in uravnotežen razvoj v 
Skupnosti ter boljše teritorialno povezovanje z državami kandidatkami in ostalimi sosednjimi 
državami. Področje C se osredotoča na medregijsko sodelovanje in želi preko mreže  povečati 
učinkovitost politik in sredstev za regionalni razvoj in kohezijo, predvsem za regije v 
preoblikovanju in razvojno zaostale regije.

V svojem tretjem poročilu o gospodarski in socialni koheziji1 je Evropska komisija za 
obdobje 2007-2013 predlagala, da bi prednostne naloge kohezijske politike osredotočili na tri 
temeljne cilje: konvergenco, konkurenčnost in sodelovanje. ''Teritorialno sodelovanje'' temelji 
na izkušnji treh področij INTERREGA (A, B in C) za spodbujanje skladnega in 
uravnoteženega razvoja celotnega ozemlja Evropske unije, s podpiranjem sodelovanja med 
njenimi različnimi sestavnimi skupinami pri pomembnih vprašanjih skupnosti na čezmejnem, 
nadnacionalnem in medregijskem nivoju (t.i. mainstreamovski pristop). V tej zvezi je 
Komisija predlagala nov pravni instrument v obliki ustroja evropskega sodelovanja 
(''čezmejna regionalna skupnost''), da bi se države članice, regije in lokalne oblasti lahko tako 
v okviru programov skupnosti kot izven njih znale soočiti s pravnimi in administrativnimi 

  
1 Poročilo Evropske komisije. Tretje poročilo o gospodarski in socialni koheziji. KOM (2004) 107 končno, z 
17.02.2004.
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težavami, ki jih še vedno srečujemo pri izvajanju čezmejnih programov in projektov. Cilj je, 
da nudimo novi pravni strukturi zmožnost, da bo v imenu javnih organov izvajala dejavnosti
sodelovanja.

Evropski parlament je v evropski izgradnji že od nekdaj zagovarjal pomen čezmejnega, 
nadnacionalnega in medregijskega sodelovanja1 in pomen določitve cilja teritorialnega 
sodelovanja na osnovi uspeha iniciative INTERREG, ki je prispevala k vzpostavitvi in 
krepitvi kulture sodelovanja.
 Iniciativa je potrdila tudi oblikovanje edinstvenega pravnega instrumenta, ki omogoča 

državam članicam, regijam in lokalnim oblastem, da učinkoviteje vodijo čezmejne programe.2

Ozemeljsko kohezijo, in nič več le gospodarsko in socialno kohezijo, se večkrat omenja v 
osnutku evropske ustave in velja za enega izmed ciljev in deljenih pristojnosti Unije.3
V členu III-220 Osnutka ustave (sedanji člen 158 Pogodbe ES) je posebna pozornost 
namenjena tudi čezmejnim regijam.
Evropsko gospodarsko združenje je še en instrument, ki je namenjen lajšanju in spodbujanju 
skupnega sodelovanja čezmejne narave. Ima status pravne osebe, ki jo prizna pravo skupnosti, 
njegov namen pa je, da z združitvijo virov, dejavnosti in pristojnosti lajša in spodbuja 
gospodarske dejavnosti članov. Taka združitev daje boljše rezultate, kot bi jih njeni člani 
dosegali, če bi delovali posamezno.

2. Opis predloge uredbe o ustanovitvi evropskega združenja za čezmejno sodelovanje 
(EGCC)

Ob upoštevanju pomembnih težav, s katerimi se v okviru različnega nacionalnega prava in 
postopkov srečamo pri izvajanju in vodenju dejavnosti čezmejnega, nadnacionalnega in 
medregijskega sodelovanja, potrebujemo primerne ukrepe na ravni Skupnosti za reševanje 
težav .

V okviru novih predlogov uredb za uskladitev strukturnih skladov in instrumentov v obdobju 
2007-2013, je Evropska komisija 14. julija letos predstavila novo uredbo, ki za države članice, 
regije in lokalne skupnosti predvideva možnost ustanovitve organov čezmejnega sodelovanja, 
z imenom Evropsko združenje za čezmejno sodelovanje (EGCC)2

. Predlog uredbe o 
EGCC je napisan v skladu s predlogom Komisije o oblikovanju novega cilja 3 (ozemeljsko 
sodelovanje). Predlog uredbe je napisan tudi na temelju predloga uredbe, ki določa splošna 
načela za dva strukturna sklada (FEDER in FSE) in za kohezijske sklade.

Glede na dejstvo, da države članice ne morejo učinkovito ustvariti pogojev čezmejnega 
  

1 Resolucija o čezmejnem in medregijskem sodelovanju z dne 16.5.1997 (A4-161/1997, poročevalec: g. Miller);
Resolucija o čezmejnem in medregijskem sodelovanju z dne 09.06.1992 (A3-188/92, poročevalec: g. 
Cushnahan); Resolucija o čezmejnem sodelovanju na notranjih mejah Evropskih skupnosti z dne 12.3.1987 (A2-
170/86, poročevalec: g. Poetschki).

2 Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega združenja za čezmejno sodelovanje 
(EGCC). KOM (2004) 496 končno.
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sodelovanja, opredeljenih s trenutno uredbo, in so zato lažje izpolnjivi na ravni Skupnosti, 
lahko Skupnost v skladu z načelom subsidiarnosti uvede ukrepe, opredeljene v 5. členu 
Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz istega člena trenutna uredba ne presega tega, 
kar je potrebno za doseganje teh ciljev ob neobveznem članstvu v EGCC, in, kar je v skladu z 
ustavno ureditvijo vsake države članice.

Novi pravni instrument, ki je utemeljen v 3. odstavku 159. člena Pogodbe, ponuja neobvezen 
okvir za ustanovitev evropskih organov za čezmejno sodelovanje za premostev obstoječih 
ovir.  Za novi instrument bo veljala državna zakonodaja držav članic. Poudariti je tudi treba, 
da združenje ni obvezno, ampak poljubno, kar odraža željo po sodelovanju: po členu 7 
osnutka uredbe: ''pridružitev k EGCC mora biti neobvezna''. Organi bodo imeli status pravne 
osebe, da bo izvajanje programov čezmejnega sodelovanja, naj bodo ti državnega, 
regionalnega, lokalnega, javnega ali drugega tipa, temeljilo na sporazumu med člani.
Instrument bo torej spodbujal in lajšal čezmejno sodelovanje med regionalnimi in lokalnimi 
skupnostmi z vsake strani meje, in blažil pravne in institucionalne ovire na kraju samem.

V primerjavi z obstoječimi finančnimi instrumenti je nekaj novega dejstvo, da lahko EGCC 
ne samo izvaja programe čezmejnega sodelovanja, sofinanciranih s strani Evropske unije, 
ampak tudi izpelje ostale dejavnosti z ali brez posredovanja Unije.
Splošni cilji EGCC iz člena 6 osnutka uredbe (dejavnosti čezmejnega sodelovanja brez 
finančnih ukrepov Skupnosti) predvidevajo, da bo to koristno ne le za cilje strukturne politike, 
ampak tudi za številne druge namene.

Drugi elementi predloga uredbe, ki si zaslužijo omembe:

- Sestava EGCC (člen 2): EGCC bi bil lahko sestavljen iz držav članic, regionalnih in 
lokalnih skupnosti ter/ali drugih lokalnih javnih organov. O njegovi ustanovitvi se odloča s 
pobudo članov, ki se lahko odločijo za ustanovitev ločenega pravnega subjekta ali poverijo 
vodenje enemu izmed sebe.

- Pristojnosti EGCC (člen 3): Pristojnosti EGCC se vzpostavi v skladu s konvencijo o 
evropskem čezmejnem sodelovanju, sklenjeno med člani. V ta namen se EGCC podeli pravna 
sposobnost, ki ga pravnim osebam priznava državna zakonodaja. EGCC lahko prispeva k 
naslednjim nalogam:

• izvedbi programov čezmejnega sodelovanja, sofinanciranih s strani Skupnosti, predvsem 
preko strukturnih skladov, 

• izvedbi vseh ostalih dejavnosti čezmejnega sodelovanja, z ali brez finančnega 
posredovanja Skupnosti.

- Konvencija o evropskem čezmejnem sodelovanju (člen 4): EGCC je rezultat konvencije, 
ki mora podrobno določiti dejavnost, trajanje in pogoje prenehanja delovanja. Konvencija, 
omejena na sektor čezmejnega sodelovanja, mora prav tako podrobno določiti odgovornost 
vsakega člana pri EGCC in pri tretjih osebah. Izbrati mora veljavno zakonodajo, ki velja za 
državo članico, in pristojni organ za primere sporov, ki bo iz države članice, katere pravo je 
bilo izbrano. In končno, vse člane kot tudi sodelujoče države članice je treba obvestiti o 
konvenciji.- Statut EGCC (člen 5): Na osnovi konvenije sprejeme EGCC svoj statut. Statut
mora vsebovati določbe o:
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• seznamu članov,
• ciljih in nalogah EGCC in razmerju s člani, 
• imenu in kraju delovanja, 
• svojih organih, pristojnostih, delovanju, številu predstavnikov članov v organih,
• postopku sprejemanja odločitev, 
• določitvi enega ali več delovnih jezikov,
• pravilih delovanja,
• pravilih o finančnih prispevkih članov kot tudi proračunskih in računovodskih pravilih,
• imenovanju neodvisnega organa za finančni nadzor in zunanji računski nadzor.

- Organi EGCC (člen 6): EGCC bo predstavljal direktor, ki bo deloval v svojem imenu.
EGCC lahko imenuje skupščino, sestavljeno iz predstavnikov članov. Statut lahko predvideva 
dodatne organe.

- Proračun EGCC (člen 7): EGCC ustanovijo začasni letni proračun, ki ga sprejmejo člani.
Med drugim izda letno poročilo o dejavnostih, ki ga potrdijo strokovnjaki, neodvisni od 
članov. Člani so do poravnave dolgov EGCC finančno odgovorni v sorazmerju z svojimi 
proračunskimi prispevki. Obstoj EGCC ne bo v nobenem primeru vplival na finančno 
odgovornost držav članic in drugih organov.

- Objava in začetek veljavnosti (člen 8 in 9): Konvencija, ki bo ustanovila EGCC, bo 
objavljena v Uradnem listu Evropske unije. Od tistega trenutka bo njena pravna sposobnost 
priznana v vseh državah članicah. EGCC bo začela veljati s prvim januarjem 2007.
3. Sporne točke

- Cilj: V skladu s členom 1(2) predlagane uredbe je cilj Evropskega združenja za čezmejno 
sodelovanje vzpostavitev in spodbujanje čezmejnega sodelovanja med državami članicami ter 
regionalnimi in lokalnimi oblastmi, kar naj bi krepilo gospodarsko, socialno in teritorialno 
kohezijo. Kljub temu pa se pojavi naslednje vprašanje: Kateri je glavni cilj tega instrumenta?
Obstajajo tri možnosti:

Ø Gre za pravni instrument, ki mora biti uporabljen znotraj okvira cilja 3 strukturnih 
skladov in ki določa, da lahko države članice, ki sodelujejo v operativnem 
programu, na instrument prenesejo odgovornost za vodenje, programu pa dodelijo 
odgovornosti upravnega organa in skupnega tehničnega sekretariata. Treba je 
omeniti, da v tem kontekstu vsaka država članica tudi nadalje prevzame finančno 
odgovornost (člen 18 predloga uredbe).

Ø Gre za instrument, ki ga predlaga Evropska komisija kot ustavni predlog, ki bi 
služil omenjenim ciljem, njegovo izvajanje pa bi potekalo brez posredovanja 
Skupnosti.

Ø Tretja možnost bi bila ustanovitev javnega organa za izvajanje omenjenih ciljev s 
ali brez finančnega posredovanja Skupnosti.
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- Pravna podlaga: dve možnosti:

-
UKREPI, KI TEMELJIJO NA ČLENU 159(3) POGODBE ES
Ta člen za določene ukrepe dovoljuje izvajanje izven omejitev strukturnih skladov, da bi tako 
dosegli boljšo gospodarsko in socialno kohezijo1. Ukrep bi moral biti predmet ločenega 
predloga Komisije ter predmet postopka soodločanja (člen 251) in kvalificirane večine.

NADOMESTNA PRAVNA PODLAGA BI BIL ČLEN 308 POGODBE ES
Člen 308 Skupnosti dovoljuje, da za dosego enega izmed svojih ciljev ukrepa, ko Pogodba ne 
zagotavlja potrebnih določenih pristojnosti. V takšnem primeru mora biti odločitev o 
ukrepanju Sveta sprejeta s soglasjem. Nadalje to izključuje uporabo postopka soodločanja v 
tem primeru, in - kar zadeva postopke - zahteva popolnoma nov predlog Komisije.

Problem statusa: Iz besedila Komisije ni razvidno, ali instrument EGCC vzpostavlja nov 
pravni subjekt, ki bi lahko izvajal le posebej določene naloge, ali pa vzpostavlja organ 
javnega prava, ki bi namesto članov zagotavljal javne storitve. Prav tako bi lahko bila 
predlagana sredstva za ustanovitev EGCC 

Članstvo: Pojasnjena mora biti vloga držav članic. Zdi se, da so lahko države članice
polnopravne članice EGCC ali pa sodelujejo le pri potrditvi sporazuma in statuta novega 
združenja. Člen 2(1) določa, da so lahko države članice in/ali lokalne oblasti člani, nikjer v 
besedilu pa oblasti držav članic k sodelovanju niso zavezane.
Zastavi se vprašanje, ali morajo biti člani EGCC na ravni pristojnosti enakovredni partnerji.

Zamisel "lokalnih oblasti" v predlogu ni razložena. Za opis pristojnosti potencialnih oblasti bi 
bila mogoče potrebna večja natančnost.

Pomen "možnosti izbire" v novem instrumentu: Obstajata dve razlagi tega pojma. Obe 
se navezujeta na potrebo po ustanovitvi EGCC, izraženo s strani

ali
Ø članov združenja

ali
Ø držav članic1

Odgovornost
Člen 1(2) osnutka uredbe določa, da se EGCC dodeli status pravne osebe. Kljub temu pa člen 
3(2) pojem 'pravne sposobnosti' opredeljuje drugače. Določbe iz člena 3(2) stavek 1 - 'EGCC 
deluje v imenu svojih članov' - in člen 7(2) (o članih EGCC, ki so finančno odgovorni v 
razmerju s prispevkom v njegov proračun) prispevajo k še večji nejasnosti celotnega stanja, 
saj pravne osebe običajno delujejo v svojem imenu. To povzroča občutne težave pri določanju 
statusa EGCC in njegovih članov (kdo je odgovoren tretjim osebam? kakšna je vrsta 

  
1 uvodna izjava 1
1Kom (2004) 495 (končno), 14.07.2004, člen 18
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odgovornosti, ki jo imajo člani EGCC do samega EGCC?). Poleg tega člen 3(3) stavek 2 
določa, da ustanovitev EGCC ne vpliva na finančno odgovornost njegovih članov. Določba 
kljub temu z nobeno besedo ne omenja, kakšna vrsta odgovornosti je tukaj mišljena. Prav tako 
meni, da se lahko finančna sredstva prenesejo na EGCC le preko njegovih članov. Pojavijo se 
lahko dvomi v zvezi s pravnim statusom, uporabnostjo in cilji dodelitve vseh nalog takšnega 
združenja, kot jih določa člen 3(3) stavek 2, enemu članu EGCC, predvsem na področju 
pristojnosti in odgovornosti.

4. Prvotni predlogi

Ob upoštevanju načela solidarnosti, predloga Komisije in točk iz dela III tega delovnega 
dokumenta, je nujno:

Ø jasno opredeliti cilje EGCC: Poročevalec se strinja s Komisijo, da je glavni namen 
instrumenta EGCC pospešitev ukrepov znotraj novega cilja 3 za programsko obdobje 
2007-2013. Poleg tega se Komisiji zato v tem oziru zdi nujno predstaviti obsežno 
obrazložitev predloga.

Kot je bilo omenjeno in potrjeno s strani Komisije: ne glede na to, ali bodo predvideni ukrepi 
izpeljani znotraj ali pa brez omejitev zakonodaje strukturnih skladov, mora člen 159 vedno 
predstavljati pravno podlago, saj bo tako zagotovljeno soodločanje in s tem polno sodelovanje 
Parlamenta ter kvalificirana večina znotraj Sveta.

jasno opredeliti status EGCC: Kar zadeva pristojnosti, poročevalec priporoča razumevanje 
EGCC kot zgolj pravnega subjekta (in ne posebej javnega organa) in okrepitev dejstva, da 
upravne pristojnosti v nobenem primeru ne smejo biti prenešene, ter da mora biti EGCC 
omejen na izvrševanje določenih nalog. EGCC mora obstajati kot pravni subjekt (z ali brez 
pravne osebe) na podlagi že obstoječih zavezujočih zakonov nacionalne zakonodaje (npr. 
zakonodaje na področju združenj). Da bi bilo to doseženo, mora biti vpeljan poseben sistem 
vpisa v EGCC, enak za vse države članice ali seznam pravnih instrumentov, veljavnih v vseh 
državah članicah EGCC.

Ø jasno opredeliti pogoje za članstvo v EGCC: Poročevalec želi poudariti, da bi 
povezava uporabe instrumenta EGCC s strukturnimi skladi pomenila avtomatično 
vodenje in nadzor nacionalnih vlad nad njimi. Zato državam članicam v novem EGCC 
instrumentu ni treba neposredno sodelovati. 

Dodatni razlog za podporo mnenja poročevalca je, da se državam članicam ob sprejetju 
mednarodnih sporazumov ni treba sklicevati na uredbo EU, da bi ti postali veljavni.1

Poročevalec prav tako opozarja, da morajo imeti članice EGCC enaka pooblastila in položaj.  
Da bi podprli mnenje poročevalca, je vredno opozoriti, da člen 34(4) predloga za uredbo 
Sveta, ki vsebuje splošne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 

  
1 Pripombe Združenja evropskih obmejnih regij (AEBR) glede predloga Evropske komisije v zvezi z uredbo 
Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi EGCC, obrazložitveni memorandum, 06.09.2004
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socialnem skladu in Kohezijskem skladu2, določa, da mora operativne programe, predložene v 
okviru "Evropskega območnega sodelovanja" sestaviti ustrezna delovna skupina na ravni 
NUTS III.

Poročevalec meni, da mora biti predlog "lokalne oblasti", ki jo kot članico omenja člen 2(1), 
razložen restriktivno v končni uredbi. Komisija mora k temu predložiti ustrezen predlog 
spremembe.

Ø jasno opredeliti pojem možnosti izbire EGCC: Poročevalec daje jasno prednost obema 
zgoraj omenjenima razlagama

Ø jasno opredeliti vrsto in obseg odgovornosti EGCC in njenih članic

Poročevalec predlaga dosledno uporabo načel pravne osebe, kar pomeni, da EGCC za 
svoje obveznosti nosi polno odgovornost, ali pa omejitev zgolj na pravno sposobnost, pri 
čemer bi bile članice EGCC za svoje obveznosti enako ali dopolnilno odgovorne. Tretja 
možnost bi lahko bilo delovanje 'v imenu' članic, kar pa ne zahteva pravne osebe ali 
sposobnosti.

Ø opredeliti status in obvezujočo naravo konvencije EGCC

Ta predlog je razumljiv sam po sebi in zahteva sprejetje dodatnih določb v osnutku uredbe 

Ø opredeliti pristojnost in odgovornost člana, ki deluje kot EGCC

Tudi to je v okviru zgoraj omenjenega razumljivo samo po sebi.

Zaključek:

Ta predlog v sedanji obliki ne more biti sprejet, ker zahteva natančnejše pravne opredelitve 
odgovornosti držav članic. Poročevalec meni, da je predlog precej nejasen in da zahteva 
jasnejšo opredelitev delovanja.
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