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BEVEZETÉS 

 

Az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló, 2006. július 5-i 1082/2006/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31.) a határokon átnyúló, transznacionális és/vagy 

régióközi együttműködés lehetővé tétele és előmozdítása érdekében új jogi személyiséget hozott létre.  

 

18. cikkének értelmében a rendelet 2006. augusztus 1-jén lépett hatályba, és 2007. augusztus 1-jétől 

alkalmazandó. Azóta azonban mindössze 15 csoportosulás jött létre az egész Unióban. Ez a 

várakozásokhoz és a közösségi intézmények, valamint a Régiók Bizottsága erőfeszítéseihez képest 

igen csekély eredmény az európai területi együttműködés célkitűzésének összefüggésében.  

 

Az 1082/2006/EK rendelet 17. cikke értelmében az Európai Bizottságnak jelentést kell benyújtania az 

Európai Parlament és a Tanács részére e rendelet alkalmazásáról, adott esetben módosítási 

javaslatokkal együtt. Ennek nélkülözhetetlen előfeltétele annak alapos elemzése, hogy az elért 

eredmények miért nincsenek összhangban a várakozásokkal. 

 

A rendelet felülvizsgálatának keretében a Régiók Bizottsága május 3-án az Európai Unió Tanácsának 

elnökségi triójával (Spanyolország, Belgium, Magyarország), az Európai Bizottsággal és az Interact 

programmal együtt széles körű, elsősorban az EGTC jelenlegi szabályozásának javításra vagy 

módosításra szoruló jogi aspektusaira fókuszáló konzultációt indított azzal a céllal, hogy 

összegyűjtsék a tagállamok, a már létrejött és előkészítés alatt álló csoportosulások, a helyi és 

regionális önkormányzatok, továbbá más érdekelt felek véleményét. E konzultáció eredményeit 

felhasználják majd a Régiók Bizottsága által 2011 elején az európai területi együttműködési 

csoportosulásokról szóló rendelet felülvizsgálatáról előterjesztendő saját kezdeményezésű 

véleményhez. 

 

Ebben az összefüggésben és a vélemény kidolgozásának támogatása céljából hat vitapontot 

javasolunk. 

 

VITAPONTOK 

 

1. Az Unión belüli területi együttműködés európai stratégiai jelentősége 

 

A helyzet őszinte feltárása szükségképpen arra kötelez minket, hogy újragondoljuk és értékeljük, 

vajon van-e stratégiai fontossága az Unióban az európai területi együttműködésnek, és vajon van-e 

társadalmi igény egy intézményesített és hosszú távra szóló együttműködésre. 

 

Ha abban egyetértünk, hogy az európai területi együttműködés stratégiai értékkel bír, akkor meg kell 

vizsgálnunk, hogy az EGTC lehet-e olyan stratégiai és funkcionális eszköz, amely hozzáadott értéket 

biztosít a gazdasági, szociális és területi kohézió célkitűzéséhez, valamint a többszintű kormányzásra, 

az európai polgárságra és a polgárok életminőségének kézzelfogható javulására irányuló 

törekvésekhez. 
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Kérdések: 

 

 Mutatkozik-e valós igény a különböző területek társadalmi, gazdasági és intézményi szereplői 

körében a határokon átnyúló, transznacionális és/vagy régióközi együttműködésre?  

  Vannak-e apró eltérések a területi együttműködés három formája között? 

  Ezek az apró eltérések eltérő jogi megítélést tesznek-e szükségessé? 

 Milyen lépéseket volna célszerű tenni annak érdekében, hogy az EGTC-t mint a területi 

együttműködés – a kohézió, a többszintű kormányzás és az európai polgárok szolgálata 

számára hozzáadott értéket biztosító – stratégiai és funkcionális eszközét ki lehessen 

használni? 

 

2. Az EGTC létrehozását ellehetetlenítő vagy akadályozó feltételezett okok 

 

Amennyiben feltételezzük, hogy létezik bizonyos társadalmi, gazdasági és intézményi igény a területi 

együttműködés kibővítésére és elmélyítésére az Unión belül, meg kell vizsgálnunk, hogy az ilyen 

együttműködés lehetővé tétele és ösztönzése érdekében eseti jelleggel létrejött közösségi jogi 

intézmény miért nem tudott meggyökeresedni 2006 augusztusa óta. 

 

Kérdések: 

 

 Hatékonyabb-e továbbra is a hagyományos vagy nem tipikus együttműködési 

mechanizmusokat alkalmazni, mint intézményesítésük révén csoportosulást létrehozni?  

 Milyen gyakorlati és jogi nehézségek akadályozzák, gátolják meg EGTC létrehozásának 

kezdeményezését vagy tántorítanak el tőle ott, ahol a területi együttműködés már komoly 

múltra tekint vissza?  

 Be kell-e avatkoznia közösségi hatóságnak az EGTC létrehozásának folyamatába annak 

érdekében, hogy szavatolja: a projekt megfelel a közösségi rendeletnek? 

 

3. Az intézményesített területi együttműködés támogatására irányuló intézkedések   

 

Az Unióban megvalósuló területi együttműködést prima facie úgy tekintik, mint a közösségi 

integráció összetett folyamatán belüli hozzáadott értéket. Az ezen együttműködés új csoportosulások 

kezdeményezésével történő intézményesítése új utakat nyithat meg. Ezek segíthetnek abban, hogy 

közelebb kerüljünk egy nagyobb horderejű projektek megvalósítását szolgáló, stratégiai jellegű 

együttműködéshez, elsősorban a közszolgáltatások területén (új városi, mezőgazdasági és ipari 

hulladékgazdálkodási komplexumokba való beruházás; orvosi és kórházi szolgáltatások; tűzoltó és 

polgári védelmi csapatok támogatása; oktatási és kulturális infrastruktúrák és szolgáltatások stb.). 

Anélkül, hogy költségvetését növelnie kellene, az Uniónak előnyben kellene részesítenie az olyan 

vezérprogramok vagy -projektek társfinanszírozását vagy pénzügyi támogatását, amelyek erős 

intézményi elkötelezettséget és támogatást élveznek, mert ez garantálná az együttműködés folytatását 

az Unió költségvetési támogatásának megszüntetése után is. 

 

A szolgáltatási egységenként megvalósuló költségmegtakarítás és a várt eredmények – a felhasználók 

számának növekedése, valamint az, hogy a lakosság kézzelfoghatóbban érzékeli uniós polgárság 
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előnyeit – arra ösztönöznek, hogy a nagyobb együttműködési elkötelezettséget biztosító 

kezdeményezésekre összpontosítsanak több energiát. 

 

Ezenfelül az EGTC eszközként szolgálhat az Európai Unión kívüli államokkal való területi 

együttműködéshez is. A Régiók Bizottsága javaslatot tehet arra, hogy mely területeket és programokat 

részesítsék előnyben, illetve az ahhoz szükséges jogi kiigazításokra is, hogy ez az együttműködés 

ténylegesen megvalósítható legyen. 

 

Kérdések: 

 

 Hogyan lehet meghatározni a közösségi pénzügyi támogatást egy intézményesített területi 

együttműködés esetében?  

 Milyen arányú többletértékben részesüljenek az intézményesített területi együttműködési 

programok és projektek? 

 Milyen szerepet kellene játszania az Európai Beruházási Banknak az EGTC-k által javasolt 

programok és projektek finanszírozásában?  

 Mely harmadik országok vagy harmadik országbeli területek és mely preferenciális 

programok vehetnének részt EGTC-együttműködésben, és milyen jogi kiigazításokat vélnek 

szükségesnek az ilyen együttműködés tényleges megvalósíthatóságához? 

 

4. Az EGTC közösségi jogi intézményének népszerűsítése és elterjesztése az európai 

területi együttműködés fokozása érdekében 

 

Az európai területi együttműködési csoportosulásnak fokozottabban törekednie kell arra, hogy 

közösségi erőfeszítéseket tegyen és közösségi célokat tűzzön ki, nem pedig pusztán összegyűjteni az 

alkalmi, szórványos vagy elszigetelt érdekeket és azokat egymáshoz illeszteni. Erre való tekintettel e 

közösségi jogi intézmény elnevezése nem tűnik túlzottan szerencsésnek, és félreértésekhez vezethet 

harmadik személyek vagy szervek között. A csoportosulás előmozdítói kezdeményezésükkel azt 

vállalják, hogy olyan közösséget hozzanak létre, amelyet saját polgáraik és harmadik felek is 

közösségnek tekintenek. Éppen ezért megfelelőbb lenne ezt az új egységet „európai együttműködési 

területi közösségnek” (ECTC) nevezni. 

 

Kérdések: 

 

 Meg kell-e erősíteni az EGTC közösségi identitását? 

 Át kell-e nevezni az EGTC-t ECTC-re azt hangsúlyozandó, hogy az együttműködés eredménye 

több kezdeményezőinek puszta összegénél, és „önálló életet él”?  

 

5. A csoportosulások létrehozására irányuló eljárás javítása 

 

Az, hogy nincs a csoportosulások létrehozását megkönnyítő, a tagállamok által közösen létrehozott 

szerv, sok lehetséges kezdeményezőt eltántoríthat attól, hogy esetlegesen bürokratikus zsákutcába 

vezető útra lépjen. Az 1082/2006/EK rendeletet a tagállamok dolgozták ki, ám senki sem fordított 

figyelmet annak ellenőrzésére, hogy a 27 vagy több – mivel az összetett berendezkedésű államok 
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esetében több változat létezik – szöveg tökéletes egységbe legyen foglalva. Ez oda vezethet, hogy a 

csoportosulás kezdeményezőinek mindegyike által a saját állami hatóságaitól beszerzendő engedélyek 

ellehetetlenítik az eljárás előrehaladását. Teljességgel érthető, hogy a különböző országokban 

különbségek mutatkoznak az 1082/2006/EK rendelet értelmezésében, ha nincs egy olyan jogi testület, 

amely megkönnyítené ezt a feladatot. Éppen ezért meg kellene fontolni egy összekötő vagy technikai-

jogi támogatást nyújtó szerv létrehozását, amely – a tagállamok mérlegelési vagy eseti elbírálási 

jogkörének sérelme nélkül – állást foglalhatna a csoportosulások egyezményeinek és alapszabályainak 

tervezetei ügyében. 

 

A vélemény megkülönböztetett figyelmet fog fordítani a konzultációban résztvevők, elsősorban 

maguk a csoportosulások által kiemelt jogi és gyakorlati problémákra olyan témakörökben, mint a 

személyzet felvétele, pénzügyi kérdések vagy a különböző programok és projektek irányítása. 

 

Kérdések: 

 

 Hasznosnak véli-e, hogy az 1082/2006/EK rendelet módosítása magában foglalja azt az 

előírást, hogy egy szupranacionális szerv előzetes jelleggel és nem kötelező érvénnyel 

véleményezze, hogy egy csoportosulás létrehozására irányuló terv technikailag és jogilag 

megfelel-e a rendeletnek? 

  Helyénvalónak tartja-e, hogy – a Régiók Bizottsága jóváhagyásával – e véleményező szerv a 

Régiók Bizottsága által kezdeményezett, EGTC-vel foglalkozó szakértői csoport legyen?  

 Milyen gyakorlati problémák érdemelnek kiemelt figyelmet a rendeletnek a csoportosulások 

irányításának megkönnyítésére irányuló reformja során? 

 

6. A Régiók Bizottságának szerepe 

  

E vélemény elsődleges szakpolitikai hozzájárulásként kívánja elősegíteni a jelentés kidolgozását és a 

rendelet felülvizsgálatát, amelyet a tárgyban folytatott intézményközi együttműködés 

eredményeképpen az Európai Bizottság 2011-ben fog elfogadni. A Régiók Bizottsága ugyancsak 

fontos szerepet tölthet be az EGTC-k előmozdításában, értékelésében és terjesztésében is. Törekedni 

fogunk arra, hogy a Régiók Bizottsága folytassa a csoportosulások létrehozása érdekében kifejtett 

tevékenységét, és támogassa egy szakembereket és politikai képviselőket magában foglaló európai 

hálózat kialakítását, illetve többek között egy intézményközi fórum létrejöttét. Végezetül meg kell 

vizsgálni, hogyan lehet élni az 1082/2006/EK rendelet által a Régiók Bizottságának adott 

jogkörökkel. 
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