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I. SISSEJUHATUS

1. Komisjon võttis 14. juulil 2004 vastu ettepaneku, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrust Euroopa piiriülese koostöö rühmituse (EPKR) asutamise kohta.1

2. Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis oma arvamuse vastu 6. aprillil 2005.2

3. Regioonide Komitee esitas oma arvamuse 18. novembril 2004.3

4. Euroopa Parlament võttis oma esimese lugemise arvamuse vastu 6. juulil 2005.4

5. Komisjon võttis muudetud ettepaneku vastu 7. märtsil 2006.5

6. Nõukogu jõudis 5. mail 2006 ettepaneku suhtes poliitilisele kokkuleppele, eesmärgiga võtta 

vastu ühine seisukoht vastavalt asutamislepingu artiklile 251.

7. Nõukogu võttis 12. juunil 2006 ettepaneku suhtes vastu ühise seisukoha, mis on esitatud 

dokumendis 9062/06.

II. EESMÄRGID

8. Komisjoni ettepaneku eesmärk oli võtta ühenduse tasandil kasutusele koostöövahend, mis 

võimaldaks luua ühenduse riiklike, kohalike ja piirkondlike partnerite vahelisi 

koostöörühmitusi, millel oleks juriidilise isiku staatus ja mida nimetataks Euroopa 

territoriaalse koostöö rühmitusteks (ETKR).

  
1 KOM (2004) 496 lõplik.
2 ELT C 255, 14.10.2005, lk 76.
3 ELT C 71, 22.3.2005, lk 46.
4 10806/05/ CODEC 587 REGIO 43 CADREFIN 144.
5 KOM (2006) 94 lõplik.



9062/2/06 REV 2 ADD 1 tva/tva 3
DG G I ET

III. ÜHINE SEISUKOHT

Üldist

9. Nõukogu nõustub ettepaneku eesmärkidega, kuid püüdis mõningaid sätteid siiski parandada 

ning täiendusi teha, et tagada suurem õiguskindlus ja järjepidevus, eelkõige järgneva osas:

- kontrollsätted (artikkel 4);

- juriidilise isiku staatuse omandamine (artikkel 5);

- arendati edasi ja täpsustati ülesandeid (artikkel 7);

- tugevdati vastutust käsitlevaid sätteid, et paremini kaitsta kolmandaid osapooli 

(artikkel 12);

- lisati üleminekuperiood, mille vältel liikmesriigid kohandavad oma õigusakte 

käesoleva määruse nõuetele vastavaks (artikkel 18).

Ettepaneku üksikasjaliku läbivaatamise käigus (2004. aasta juulist 2006. aasta maini) tehti 

mitmeid redaktsioonilisi parandusi, et muuta tekst selgemaks, lahendada õiguskeelelised 

küsimused ning tagada määruse üldine sidusus. Nimetatud parandusi käesolevas märkuses ei 

mainita, välja arvatud juhul, kui need tulenevad Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekutest.

10. Euroopa Parlament võttis 6. juuli 2005. aasta täiskogu hääletusel vastu 41 ettepaneku 

muudatusettepanekut, millest peaaegu 85% lülitati nõukogu ühisesse seisukohta.

11. Ühise seisukoha koostamisel vaatas nõukogu põhjalikult läbi komisjoni muudetud 

ettepaneku. Ühine seisukoht sisaldab kõiki Euroopa Parlamendi tehtud 

muudatusettepanekuid, mis komisjon oma muudetud ettepanekus vastu võttis või

põhimõtteliselt vastu võttis.

12. Ühise seisukoha teksti õiguskeelelise viimistlemise käigus nummerdati osa põhjendusi ja 

artikleid ümber. Käesolevas dokumendis järgitakse ühises seisukohas kasutatud 

numeratsiooni, mistõttu see võib kohati erineda parlamendi arvamuses ja muudetud 

ettepanekus kasutatud numeratsioonist.
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Nimetus

13. Nõukogu otsustas järgida Euroopa Parlamendi soovitust asendada kogu dokumendis nimetus 

"Euroopa piiriülese koostöö rühmitus" nimetusega "Euroopa territoriaalse koostöö 

rühmitus". Selline muudatus viidi sisse kogu ühise seisukoha teksti, millesse on seega 

lülitatud muudatusettepanekud nr 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 

35, 37 ja 41 kas tervikuna või siis nende asjakohased osad.

Põhjendused

14. Mõistet "territoriaalne koostöö", mis hõlmab koostöö kolme – piiriülest, riikidevahelist ja 

piirkondadevahelist –vormi, ei kasutatud põhjenduses 6, nagu soovitati 

muudatusettepanekus nr 42/3, vaid artikli 1 lõikes 2.

15. Põhjendusse 5 lisas nõukogu Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud nr 6 ja 10 

(osaliselt), sest nimetatud põhjendus hõlmab liikmesriikide ja/või piirkondlike ning kohalike 

omavalitsuste vahelisi kokkuleppeid ja selgitab, et määrus ei ole mõeldud muude 

koostööraamistike vältimiseks.

16. Euroopa Parlament pakkus muudatusettepanekus 8 välja mõned selgitused. Kuigi ühisest 

seisukohast on nimetatud põhjendus välja jäetud, sätestatakse artikli 4 lõikes 5, et ETKR 

liikmed võivad anda ühele liikmele õiguse täita rühmituse ülesandeid.

17. Nõukogu ei saanud arvestada järgmisi muudatusettepanekuid:

- nr 12 (üksikasjalikum säte otsustusprotsessi kohta leidub artikli 9 lõike 2 punktis b);

- nr 13, sest ühises seisukohas sõnastatakse ümber subsidiaarsusklausel (põhjendus 16).

Artikkel 1 – ETKRi olemus

18. Muudatusettepanekut nr 17 arvestati artikli 4 lõigetes 3 ja 4, kuhu lisati üksikasjalikud sätted 

kontrolli kohta.

19. Põhjaliku läbivaatamise järel ei saanud nõukogu arvestada muudatusettepanekut nr 18, sest 

see väljub majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamise eesmärgi piirest.
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Artikkel 2 – Kohaldatavad õigusnormid

20. Nõukogu otsustas selles artiklis järgida Euroopa Parlamendi muudatusettepanekus nr 32 

väljendatud ideed, st kohaldada ETKRi suhtes selle liikmesriigi õigust, kus on ETKRi 

registrijärgne asukoht.

21. Nõukogu otsustas ühisesse seisukohta sisse viia esialgses ettepanekus kasutatuga võrreldes 

täpsema, ühenduse õigusaktides juba kasutatava "kohalike asutuste" mõiste. Nõukogu 

arvates võib see hõlmata "mittetulunduslikel eesmärkidel tegutsevaid asutusi, milles 

osalevad piirkondlikud/kohalikud omavalitsused ja liikmesriigid", nagu sooviti 

muudatusettepanekus nr 20.

22. Ühises seisukohas leiavad kajastamist ka muudatusettepanekud nr 21 ja 24, kuigi nõukogu 

otsustas lisada selle sätte artikli 7 lõikesse 5.

Artikkel 5 – Juriidiliseks isikuks saamine ja avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

23. Selles artiklis võetakse üle Euroopa Parlamendi parandusettepanek nr 41 ja arendatakse 

edasi selle sisu.

Artikkel 7 – Ülesanded

24. Nõukogu valis välja ühe muudatusettepanekus nr 22 sisalduva Euroopa Parlamendi 

soovituse, st sätestada artiklis 7 ETKRi ülesanded. ETKRi pädevuse käsitlemist seevastu ei 

peetud asjakohaseks.

25. Ühise seisukoha artikkel 7 on tervikuna pühendatud ülesannetele, mida ETKRi võib täita 

ning nende ülesannete piiridele. Sellega seoses võetakse arvesse Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekut nr 24.

Artikkel 8 – Kokkulepe

26. Nõukogu otsustas lihtsustada selle artikli pealkirja, mistõttu muudatusettepanek nr 27 

muutus üleliigseks.
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27. Ühises seisukohas võetakse arvesse kõiki teksti erinevatesse osadesse tehtud muudatusi ja 

püütakse täpselt kajastada ETKRi sisu. Selle artikli koostamisel nõustus nõukogu täielikult 

või osaliselt Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutega nr 29, 31 ja 33.

28. Põhjaliku kaalumise järel mõistis nõukogu, et ei saa arvesse võtta Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekut nr 34. Selle peamine põhjus oli õigussüsteemide erinevus 

liikmesriikides, kus ei pruugi olla ühingute tegevust reguleerivaid konkreetseid õigusakte.

29. Nõukogu ei saanud arvesse võtta muudatusettepaneku nr 36 seda osa, mis käsitleb 

kohustust teatada kokkuleppest komisjonile ja komisjoni kohustust lisada kokkulepe kõigi 

ETKRi kokkulepete avalikku registrisse. Artikli 5 lõikes 1 nähakse siiski ette, et ETKRi 

liikmed teatavad kokkuleppest ning põhikirja registreerimisest ja/või avaldamisest 

Regioonide Komiteele.

Artikkel 9 – Põhikiri

30. Põhikirja sisu käsitlevaid Euroopa Parlamendi muudatusettepanekuid nr 37, 38 ja 39 võeti 

arvesse ühise seisukoha muudes artiklites (muudatusettepanekut nr 37 artiklis 10, 

muudatusettepanekut nr 38 artiklis 14 ja muudatusettepanekut nr 39 käesolevas artiklis). 

Ainsaks erandiks on muudatusettepaneku nr 37 sekretariaadi loomist käsitlev osa, mille 

nõukogu kõrvale jättis. Kõrvale jäeti ka muudatusettepanek nr 40, sest nõukogu otsustas 

säilitada organeid käsitleva eraldi artikli 10.

Artikkel 12 – Likvideerimine, maksejõuetus, maksete peatamine ja vastutus

31. Nõukogu leidis, et ETKRi likvideerimise, maksejõuetuse, maksete peatamise ja vastutuse 

küsimus on otsustava tähtsusega ning vajab määruses edasiarendamist. Nõukogu leidis, et 

õiguskindluse ja kolmandate osapoolte piisava kaitse suudavad tagada vaid väga täpsed, 

artiklisse 12 lisatutega sarnased sätted. Seda tehes võttis nõukogu arvesse 

muudatusettepanekut nr 26.
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IV. JÄRELDUS

32. Nõukogu lisas enamuse Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutest oma ühisesse 

seisukohta, mis on täielikult kooskõlas komisjoni ettepaneku eesmärkidega.

33. Nõukogu ühise seisukoha peamine eesmärk on piirkondadevahelist koostööd soodustava 

vahendi loomine. Komisjon tunnustas nõukogu ühise seisukoha üldist tasakaalustatust ja 

tervitas nõukogus 5. mail 2006 saavutatud poliitilist kokkulepet.

___________________


