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a aprovação do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
criação de um agrupamento europeu de cooperação territorial (AECT)
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I. INTRODUÇÃO

1. Em 14 de Julho de 2004 a Comissão aprovou uma proposta de regulamento do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativo à criação de um agrupamento europeu de cooperação 

transfronteiriça (AECT) 1.

2. O Comité Económico e Social emitiu o seu parecer em 6 de Abril de 2005 2.

3. O Comité das Regiões emitiu o seu parecer em 18 de Novembro de 2004 3.

4. O Parlamento Europeu emitiu o seu parecer em primeira leitura em 6 de Julho de 2005 4.

5. A Comissão aprovou a sua proposta alterada em 7 de Março de 2006 5.

6. Em 5 de Maio de 2006, o Conselho alcançou um acordo político tendo em vista a adopção de 

uma posição comum em conformidade com o artigo 251.º do Tratado.

7. Em 12 de Junho de 2006, o Conselho adoptou a sua posição comum sobre a proposta como 

consta do doc. 9062/06.

II. OBJECTIVOS

8. A proposta da Comissão tinha por objectivo introduzir um instrumento de cooperação a nível 

comunitário, o qual permitiria a criação de agrupamentos cooperativos entre os parceiros

nacionais locais e regionais na Comunidade, dotados de personalidade jurídica, designados 

por "agrupamentos europeus de cooperação transfronteiriça" (AECT).

  
1 COM(2004) 496 final.
2 JO C 255, de 14.10.2005, p. 76.
3 JO C 71, de 22.3.2005, p. 46.
4 10806/05/ CODEC 587 REGIO 43 CADREFIN 144.
5 COM(2006) 94 final.
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III. POSIÇÃO COMUM

Generalidades

9. O Conselho, que concorda com os objectivos da proposta, procurou no entanto melhorar 

algumas disposições e aditar novos elementos a fim de garantir maior segurança e coerência 

jurídicas e em especial:

– disposições relativas ao controlo (artigo 4.º),

– aquisição de personalidade jurídica (artigo 5.º),

– desenvolvimento e maior clarificação das funções (artigo 7.º),

– reforço das disposições sobre a responsabilidade, a fim de melhorar a protecção de 

terceiros (artigo 12.º),

– aditamento de um período transitório para que os Estados-Membros possam adaptar a 

legislação nacional aos requisitos do regulamento (artigo 18.º).

Durante a leitura pormenorizada da proposta (Julho de 2004 – Maio de 2006), foram

introduzidas algumas alterações redaccionais para tornar o texto mais claro, resolver questões 

jurídico/linguísticas e assegurar a coerência global do regulamento. Estas alterações não são 

mencionadas na presente nota, a não ser que incorporem alterações do Parlamento Europeu.

10. Na votação em sessão plenária de 6 de Julho de 2005, o Parlamento Europeu aprovou 41

alterações à proposta, das quais cerca de 85% foram incorporadas na posição comum do 

Conselho.

11. Ao preparar a sua posição comum, o Conselho analisou atentamente a proposta alterada da  

Comissão. A posição comum incorpora toadas as alterações propostas pelo Parlamento

Europeu aceites ou aceites em princípio pela Comissão na sua proposta alterada.

12. Na ultimação jurídico-linguística do texto foi alterada a numeração de alguns considerandos e 

artigos. O presente documento segue a numeração utilizada na posição comum, pelo que aqui 

e ali difere da dos textos do parecer do Parlamento Europeu e da proposta alterada.
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Título

13. O Conselho decidiu aceitar a sugestão do Parlamento Europeu de substituir, em todo o 
documento, o nome do instrumento "agrupamento europeu de cooperação transfronteiriça" 
por "agrupamento europeu de cooperação territorial". Esta modificação foi introduzida em 
todo o texto da posição comum, que consequentemente incorpora na totalidade ou nas partes 
pertinentes as alterações 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 35, 37, 41.

Considerandos

14. A definição de "cooperação territorial" no sentido de abranger as três formas de cooperação –
"transfronteiriça", "transnacional" e "inter-regional" – não foi incluída no considerando 6
como proposto na alteração 42/3, mas no n.º 2 do artigo 1.º.

15. No considerando 5, o Conselho integrou as alterações 6 e 10 (em parte) do PE uma vez que 
abrange acordos entre Estados-Membros e/ou autoridades locais e regionais e esclarece que o 
regulamento não tem por objectivo contornar outros quadros de cooperação.

16. O Parlamento Europeu propôs algumas clarificações na alteração 8. Enquanto que a posição 
comum suprimiu este considerando, o n.º 5 do artigo 4.º estipula que os membros de um 
AECT podem confiar a execução das suas funções a um dos membros.

17. O Conselho não pôde incorporar as alterações:
- 12, contendo a alínea b) do n.º 2 do artigo 9.º uma disposição mais pormenorizada sobre 

a tomada de decisões;
- 13, dado que a posição comum reformula a cláusula se subsidiariedade 

(considerando 16).

Artigo 1.º - Natureza do AECT

18. A alteração 17 foi integrada nos n.ºs 3 e 4 do artigo 4.º, onde foram introduzidas disposições 
pormenorizadas relativas ao controlo.

19. Após de uma análise aprofundada, o Conselho não pôde incorporar a alteraçãoº18 por 
extravasar do âmbito do reforço da coesão económica e social.



9062/2/06 REV 2 ADD 1 /jcc 5
DG G I PT

Artigo 2.º - Direito aplicável

20. O Conselho decidiu seguir neste artigo a ideia do Parlamento Europeu expressa na 

alteração 32, ou seja, aplicar ao AECT a legislação do Estado-Membro onde tem a sua sede 

social.

21. O Conselho decidiu introduzir na posição comum uma definição mais precisa, já existente no 

direito comunitário, dos "organismos locais" da proposta inicial. Considera que pode abranger 

"organismos sem fins lucrativos nos quais participem autoridades regionais /locais e Estados-

-Membros" como sugerido pela alteração 20.

22. A posição comum integra também as alterações 21 e 24, tendo no entanto o Conselho optado 

por introduzir esta disposição no n.º 5 do artigo 7.º.

Artigo 5.º - Aquisição de personalidade jurídica e publicação no Jornal Oficial

23. Este artigo integra e desenvolve o essencial da alteração 41 do PE.

Artigo 7.º - Funções

24. O Conselho optou por uma das sugestões do PE incluída na alteração 22, ou seja, estipular no 

artigo 7.º as funções do AECT. No entanto, não considerou adequado falar de competências 

do AECT.

25. O artigo 7.º da posição comum é inteiramente dedicado à questão das funções que o AECT 

pode desempenhar, bem como aos seus limites. Neste contexto, incorpora a alteração 24 do 

Parlamento Europeu.

Artigo 8.º - Convenção

26. O Conselho decidiu simplificar os títulos deste artigo, pelo que a alteração 27 se tornou 

redundante.



9062/2/06 REV 2 ADD 1 /jcc 6
DG G I PT

27. A posição comum tem em conta todas as alterações introduzidas em diferentes partes do texto 

e tende a reflectir com precisão o conteúdo do AECT. Ao redigir este artigo, o Conselho 

concordou total ou parcialmente com as alterações 29, 31 e 33 do PE.

28. Após análise aprofundada, o Conselho concluiu que não podia incorporar a alteração 34 do 

PE, essencialmente devido aos diversos sistemas legais nos Estados-Membros, nos quais não 

existe necessariamente uma lei específica que governe o funcionamento das associações.

29. O Conselho não pôde incorporar inteiramente a alteração 36 relativa à obrigatoriedade de 

notificação da Convenção à Comissão e de a Comissão registar a Convenção num registo 

público de todas as convenções relativas aos AECT. No entanto, previu no n.º 1 do artigo 5.º

que o Comité das Regiões será informado pelos membros do AECT sobre a Convenção e o 

registo e/ou publicação dos estatutos.

Artigo 9.º- Estatutos

30. As alterações 37, 38 e 39 do PE relativas ao conteúdo dos estatutos fora incorporadas noutros 

artigos da posição comum (a alteração 37 no artigo 10.º, a alteração 38 no artigo 14.º e a 

alteração 39 neste artigo). A única excepção é uma parte da alteração 37 relativa ao 

estabelecimento de um secretariado que foi rejeitada pelo Conselho. Consequentemente, a 

alteração 40 não foi aceite, uma vez que o Conselho optou por manter um artigo separado 

(art. 10.º) relativo aos órgãos.

Artigo 12.º- Liquidação, insolvência, cessação de pagamento e responsabilidade

31. O Conselho considerou que a questão da liquidação, insolvência, cessação de pagamento e 

responsabilidade de um AECT era crucial e carecia de mais desenvolvimento no regulamento. 

Considerou que só disposições muito precisas, como as introduzidas no artigo 12.º, poderiam 

garantir certeza jurídica e assegurar uma protecção jurídica suficiente de terceiros. Ao fazê-lo, 

o Conselho incorporou a alteração 26.
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IV. CONCLUSÃO

32. O Conselho incorporou na sua posição comum a grande maioria das alterações do Parlamento 

Europeu, que são plenamente consentâneas com os objectivos da proposta da Comissão.

33. A posição comum do Conselho tem como principal objectivo o estabelecimento de um 

instrumento que facilite a cooperação entre as regiões. A Comissão reconheceu que a posição 

comum do Conselho consegue esse equilíbrio global e acolheu com satisfação o acordo 

político alcançado no Conselho de 5 de Maio de 2006.


