
 

Zöld könyv a területi kohézióról –       az előttünk álló út
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A területi kohézióról szóló zöld könyv az EU egészének harmoni-
kus fejlődéséről beszél, valamint annak szükségességéről, hogy az 
emberek saját régiójuk jellemző adottságait a legoptimálisabban 
kihasználhassák. A zöld könyv szerint a versenyképesség azon 
múlik, hogy sikerül-e kapcsolatokat kiépíteni más területekkel 
a közös előnyök összehangolt és fenntartható módon történő 
kihasználása érdekében; ha azonban e közös előnyök egyszerre 
több különböző régiót vagy több tagállamot érintenek, az meg-
lehetősen bonyolult helyzeteket teremthet. A szorosabb területi 
együttműködés megkönnyítése céljából a Bizottság kidolgozta 
az „európai területi együttműködési csoportosulás” (EGTC) 
koncepcióját, amely leegyszerűsíti az Európán belüli területi 
együttműködés adminisztrációját és pénzügyi ellenőrzését. 

Mi az EGTC?
Az EGTC koncepcióját egy 2006-os rendelet vezette be, 
válaszul arra, hogy határokon átnyúló eurorégiók és hasonló 
szervezetek egyre erőteljesebben sürgették együttműködé-
sük jogi kereteinek kialakítását. Egy EGTC-ben legalább két 
tagállamból származó szervezeteknek kell részt venniük. 
Elvileg lehetőség van arra is, hogy az EU-n kívüli tagja legyen 
az EGTC-nek. A tagok bármilyen kormányzati, regionális 
vagy helyi szintű szervek, társulások, illetve bármilyen egyéb 
közjogi intézmények lehetnek.  

Az EGTC megalakításának az alábbi fő tevékenységtípusok vala-
melyikére kell irányulnia: egyrészt foglalkozhat európai területi 
együttműködésben megvalósuló programok vagy projektek vég-
rehajtásával, másrészt tevékenysége az EU által társfinanszírozott 
egyéb, területi együttműködésben megvalósuló fellépésekre is 
kiterjedhet. Ezen kívül olyan egyéb tevékenységet is végezhet, 
amely nem kapcsolódik uniós finanszírozású projektekhez.

Mi a haszna az EGTC-alapításnak? 
A kohéziós politika terén alkalmazott megközelítést egyre in-
kább a decentralizáció jellemzi: a 2007–2013 közötti időszak 

programjai a régió alatti szinten működő közjogi szervezetek 
bevonását szorgalmazzák, hogy ezzel erősítsék a többszintű 
kormányzást. A különféle szervezetek jobban érvényesít-
hetik érdekeiket, ha egyesítik erejüket és jogi személyiséget 
hoznak létre: ez egy újabb módja annak, hogy a programok 
végrehajtásában a regionális és a nemzeti kormányokkal 
egyenrangú félként vehessenek részt. 

Az EGTC alapításával járó bonyodalmak jellegükből adódóan 
elrettentőnek tűnhetnek, de amint a csoportosulás megkezdi 
működését, megszűnnek a határon átívelő együttműködés 
olyan akadályai, mint a jogrendszerek, a közigazgatási struk-
túrák és a kultúrák közötti különbségek, hiszen a csopor-
tosulás rendezett keretben, egy egységes szabályozásnak 
megfelelően működik. Ez az integrált megközelítés jogilag 
elismert alapot biztosít a résztvevők számára az adminiszt-
ráció különféle szintjeinek és formáinak összehangolásához, 
és a résztvevőket egy rájuk nézve jogi kötőerővel rendelkező 
jogrendszer hatálya alá vonja. Így a csoportosulás számára 
adott a megfelelő méret, biztosított a politikai elkötelezettség 
és adottak az erőforrások, továbbá – ami nagyon fontos – a 
tagok az igények hatékony felmérésére alapozva a meglévő 
know how-t területi stratégiák kidolgozására és végrehajtá-
sára használhatják.

Az európai területi együttműködési csoportosulás 
(EGTC) – a zöld könyv céljainak megvalósulása
„A területi kohézió lényege a mai valósághoz és kihívásokhoz való alkalmazkodás. Ez a fenntartható növekedés és 
fenntartható munkahelyek európai modellje” – mondta Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős biztos, amikor 
megnyitotta a kohéziós politika jövőjéről folytatandó vitát.  

Az EGTC-vel egyszerűbbé válik a határokon  
átnyúló együttműködés.

Egy alakulóban lévő EGTC 

Az Eixo Atlántico tanúsága szerint igen élénk a régiók 
közötti transznacionális együttműködés a spanyolor-
szági Galicia és Észak-Portugália között. 

A Galiciából és Észak-Portugáliából 34 várost tömörítő 
Eixo Atlántico 1992-ben kezdte meg működését, ere-
detileg azért, hogy az INTERREG keretében összefogja 
az érintett régiók finanszírozást igénylő pályázatait. 
Azután gyors bővülés következett, ami ösztönzőleg 
hatott a fenntartható fejlődés határon átnyúló straté-
giáira vonatkozó politikai vitára is.

Jóllehet a megtett útnak megvoltak a buktatói – az 
EGTC bevezetését megelőzően a határon átnyúló 
jogi keretek hiányából adódóan egyes, a közigazgatás 
különböző szintjein működő szervek úgy érzékelték, 
hogy a csoport az ő feladatkörüket veszélyezteti – a 
regionális csoportosulás sikeresnek bizonyult. Immár 
tizenötödik éve tudja tartani a költségvetését, éppen 
egy EGTC megalakításán munkálkodik, emellett pedig 
olyan stratégiákat működtet, mint az új technológiá-
kat népszerűsítő, ún. Helyi Digitális Agenda i2020, 
valamint a kutatók kapcsolatépítését lehetővé tevő 
Tanulmányi Szolgálat.


