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Shrnutí
Výbor regionů pravidelně zveřejňuje monitorovací zprávu o vývoji v oblasti
evropských seskupení pro územní spolupráci – ESÚS. Tato zpráva analyzuje
nejnovější vývoj od roku 2014 a konce roku 2013 a poskytuje přehled
o současné situaci všech ESÚS.
Do konce roku 2014 bylo zřízeno celkem 50 ESÚS zahrnujících více než
800 celostátních, místních a regionálních orgánů z 20 členských států.
Dalších 18 seskupení se připravovalo.

Vnitrostátní provádění
Revidované nařízení o ESÚS bylo přijato dne 17. prosince 2013 a platí
od 22. června 2014. Lhůta, kterou měly členské státy k provedení nařízení,
vypršela 22. června 2014. V průběhu roku 2014 ESÚS a členské státy
projednaly provádění nařízení1 i specifické body v nové politice soudržnosti,
které jsou pro ESÚS důležité.
Tento proces stále probíhá. VR dosud identifikovalo španělské královské
nařízení č. 23/2015 ze dne 23. ledna. Dále dne 20. prosince 2014 vstoupilo
v platnost maďarské ustanovení a dne 1. března 2015 slovenské ustanovení.
Mezi říjnem 2014 a únorem 2015 pozměnily spolkové země Burgendlandsko,
Korutany, Salcbursko a Tyrolsko spolkové republiky Rakousko své právní
předpisy, aby docílily souladu s revidovaným nařízením o ESÚS.
V Lucembursku byla provedena kontrola za účelem zjištění, zda by měly být
změněny stávající právní předpisy. Úředníci dospěli k závěru, že není třeba
provádět žádné změny.
Ostatní členské státy EU svou legislativu do konce března 2015 nezměnily.
Je možné, že nezjistily, že by bylo zapotřebí stávající právní předpisy měnit.
Evropská komise nepřijala akt v přenesené pravomoci uvedený v článku 17
a v čl. 17 písm. a) nařízení.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým
se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS),
pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování takovýchto seskupení.
Pozměněné nařízení o ESÚS bude platné od 22. června 2014.
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Přehled situace ESÚS
Mezi koncem roku 2013 a koncem roku 2014 bylo vytvořeno 8 ESÚS. 4 nově
zřízená ESÚS pokrývají území v Maďarsku a na Slovensku, v Polsku a Švédsku.
Jedno seskupení zřídilo středoevropský dopravní koridor (Central European
Transport Corridor) a Rumunsko bylo začleněno do ESÚS Budování společné
evropské budoucnosti (European Common Future Building), které bylo
vytvořeno v roce 2012, avšak dříve to neoznámilo. Do dalších 4 nových ESÚS
se zapojily orgány, zvláště ty ve Španělsku a Francii.
ESÚS zřízená v roce 2014 či koncem roku 2013
# Název
Země
1 ESÚS Torysa
HU, SK
2 ESÚS Svinka
HU, SK
3 ESÚS Alzette Belval
FR, LU
4 ESÚS Cities of Ceramics AEuCC ES, FR, IT, RO
limitada
5 ESÚS European Common Future HU, RO
Building
6 ESÚS Central European Transport PL, HU, SV
Corridor Ltd.
7 Huesca Pirineos – Hautes Pyrénées (HP- ES, FR
HP)
8 ESÚS Faja Pirítica Ibérica
ES, PT

Ustavení
9. 10. 2013
9. 10. 2013
13. 2. 2012
7. 1. 2014
17. 10. 2012
24. 3. 2014
11. 11. 2014
14. 10. 2014

Zpráva rovněž analyzuje situaci 14 ESÚS zřízených před říjnem 2013
a poskytuje podrobné informace o klíčových ukazatelích, jako jsou orgány,
projekty a členové.
Podle informací maďarského Ministerstva zahraničních věcí by bylo možné
ESÚS Karts Bodva kombinovat s jiným ESÚS z tohoto regionu, a proto bylo
zrušeno. Bylo informováno o tom, že ESÚS Sajó-Rima také ukončilo svou
činnost, a proto by mělo být brzy zrušeno.

Seskupení v kostce – provádění strategie Evropa 2020
a nová politiky soudržnosti
Rok 2014 se vyznačuje tím, že prostředky vyčleněné v rámci programů
na období 2007–2013 již byly přiděleny a programy pro nové období ještě
nezačaly. Proto se jedná o obtížné přechodné období pro ty ESÚS, které
nemohou fungovat pouze na základě členských příspěvků.
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Pokud jde o zeměpisné trendy, pokračoval dynamický rozvoj v oblasti kolem
Maďarska. Byla založena 3 nová seskupení, která mají být dále rozšířena.
V uplynulých dvou letech několik seskupení informovalo o úspěšných
rozšířeních či stanovilo konkrétní plány pro přijetí nových partnerů. 3 ESÚS
rozšířila svou oblast působnosti a 7 má specifické plány na rozšíření – tento
proces probíhá (dva takové plány zahrnují nový členský stát Chorvatsko).
Co se týče budování partnerství, bylo zaznamenáno několik zajímavých
informací o ESÚS založených pro zvláštní účely. Vnitrostátní sdružení měst
s tradicí keramického umění a řemesel založilo AEuCC. Stejně tak orgány
působící v oblasti národních parků a životního prostředí vytvořily dvě námořní
ESÚS, zřízené mezi francouzskými a italskými partnery. ESÚS
„Grande Région“, které funguje jako řídící orgán mnohostranného
přeshraničního programu evropské územní spolupráce, tuto úlohu v průběhu
nového období (2014–2020) nebude plnit, ačkoli může být zřízeno nové ESÚS.
Pravidelné členské příspěvky jsou zásadní a stabilní součástí rozpočtu ESÚS.
Současný celkový roční rozpočet pocházející z členských příspěvků se odhaduje
přibližně na 12 milionů EUR na všech 50 ESÚS. ESÚS Hospital de Cerdanya,
které má zdaleka největší rozpočet, dodává přibližně 20 milionu EUR, což
odpovídá jeho ročním provozním nákladům.
Celkový objem projektů EU realizovaných ESÚS, které a) probíhaly v průběhu
roku 2014, b) skončily v roce 2014, c) jsou v současné době v konečné fázi
provádění, činí téměř 60 milionů EUR. Projekty evropské územní spolupráce
jsou zásadním zdrojem příjmu pro téměř všechna ESÚS. V roce 2014 celkem
18 ze 49 seskupení pokračovalo v probíhajících projektech z programů na
období 2007–2013 a o 44 projektech jsou informace, že se dosud provádějí.
Přibližně 27 z 50 ESÚS informovalo o tom, že má zaměstnance, a ve většině
případů jsou pracovníci najímáni přímo ESÚS. Podle poskytnutých údajů je
možné odhadnout, že koncem roku 2014 přibližně 130 osob v celé EU
pravidelně pracovalo pro ESÚS.

Příprava ESÚS na nové období financování 2014–2020
Pouze ESÚS Espacio Portalet oznámilo, že bylo zapojeno do procesu vytváření
a rozvíjení dohody o partnerství, což je zastřešující rámec pro všechny programy
ESI fondů na vnitrostátní úrovni.
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ESÚS byla úžeji a aktivněji zapojena do plánování programů evropské územní
spolupráce. ESÚS byla nejčastěji zapojena prostřednictvím účasti v plánovacím
výboru, nebo byla konzultována. Takto byla zapojena asi třetina všech
respondentů ESÚS (11 ze 34).
Pro řadu seskupení je příprava nových programů vhodnou dobou k tomu, aby
přezkoumala své strategické základy: 9 ze 34 ESÚS uvedlo, že v brzké době
hodlají změnit svůj profil či pole působení.
7 z 34 seskupení uvedlo, že během nového období mají v úmyslu se zaměřit
na konkrétní investiční priority.
Pokud jde o jejich účast v novém programu, řízení fondů pro malé projekty nebo
srovnatelná opatření pro řízení činností menšího rozsahu představují pro ESÚS
zřejmé a praktické zaměření. Celkem 15 seskupení z 34 vykázalo, že a) je
skutečně odpovědných za budoucí řízení fondů pro malé projekty, b) tak hodlají
učinit, c) neúspěšně se pokusilo tuto úlohu plnit. 9 z těchto 15 seskupení je
skutečně pověřeno budoucími fondy pro malé projekty.
Co se týče nových nástrojů, tj. komunitně vedeného místního rozvoje,
integrovaných územních investic a společného akčního plánu, v rámci programů
evropské územní spolupráce nebyla použita žádná z těchto možností.

Připravovaná ESÚS
Podle našich informací bylo na konci roku 2014 ve fázi příprav 18 ESÚS.
Kromě ESPON nebylo možné objevit nové projekty a myšlenky, které dosud
nebyly zjištěny. Toto ESÚS v současné době působí jako jediný příjemce
a provádí obsah operačního programu na základě grantové dohody.
Do sekce „připravovaná ESÚS“ byla nově zařazena ESÚS Regio Pamina
Eurodistrict, euroregiony Neiße-Nisa a Grand Genève. V sekci „Myšlenky“ byla
na seznam doplněna ESÚS Novum, European Small Islands Federation (ESIN)
a Saint Martin-Sint Maarten zahrnující dvě nejvzdálenější země a území.
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