
Shrnutí pro veřejnost  
 

Návrh o Evropských seskupeních pro územní spolupráci 
(ESÚS) 

O CO SE JEDNÁ? 

• Podpora územní spolupráce – tedy podpora regionů různých členských států, které chtějí  
spolupracovat ve věcech společného zájmu – patří již dlouho mezi cíle EU a jsou na ni 
vynakládány nemalé finanční prostředky. 

• Od roku 2006 je místním a regionálním subjektům umožněno zakládat tzv. evropská 
seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), která mají jednotný právní rámec, což jim pomáhá 
překonávat překážky vyplývající z rozdílů ve vnitrostátní legislativě.  

• Evropská komise zveřejnila novou zprávu o fungování seskupení a o možných 
zdokonaleních, spočívajících například v: 

o zjednodušení postupu zakládání seskupení 

o přezkumu záběru jejich činnosti 

o zapojení regionů mimo EU 

o ujasnění některých pravidel – například náboru zaměstnanců, využívání finančních 
prostředků a ochrany věřitelů. 

PRO KOHO BUDOU TATO OPATŘENÍ PŘÍNOSNÁ A JAK? 

• Občanům dotčených regionů – společná pravidla umožňují věci řešit efektivněji. Evropská 
seskupení pro územní spolupráci mohou například pomoci s 

o promyšlené promyšleným plánováním v zájmu budoucího rozvoje 

o lépe integrovanými dopravními systémy 

o koordinovanými a vzájemně se doplňujícími inovačními strategiemi 

o  praktickou spoluprací při poskytování veřejných a lokálních služeb 

CO PŘESNĚ BY SE MĚLO ZMĚNIT? 

• Evropská seskupeních pro územní spolupráci již fungují. Navrhovanými změnami by se měl 
jejich systém ještě zjednodušit a rozšířit jejich záběr. 

• Žádné stávající seskupení by nemuselo provádět žádné změny, pokud by je samo neuvítalo. 

• Nově zakládaná seskupení by mohla díky změnám začít fungovat rychleji a efektivněji. 

• Nebude třeba žádných dodatečných finančních prostředků – ani na evropské, ani na 
vnitrostátní úrovni. 

 PROČ JE TŘEBA PŘIJMOUT OPATŘENÍ NA ÚROVNI EU? 

• Evropská seskupení pro územní spolupráci byla zřízena výslovně v zájmu spolupráce mezi 
členskými státy. 

• Evropské právo k tomu účelu poskytuje společný právní základ. 

• Realizace praktických projektů ke zlepšení územní spolupráce v Evropě je komplexní 
záležitost, kterou často znesnadňují rozdíly v právních, účetních a řídících strukturách. 



• V neposlední řadě je třeba podotknout, že účast regionů v seskupeních je dobrovolná a nikdo 
k ní regiony nenutí. 

KDY VSTOUPÍ TENTO NÁVRH V PLATNOST? 

• Pravděpodobně v roce 2013 

Další informace 
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