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Poprawka  24 
Luís Paulo Alves 
 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 
Punkt 2 preambuły 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) W sprawozdaniu tym Komisja 

zapowiedziała, Ŝe ma zamiar 

zaproponować ograniczoną liczbę zmian 

do rozporządzenia w sprawie EUWT 

w celu ułatwienia tworzenia 

i funkcjonowania EUWT, jak równieŜ 

doprecyzowania niektórych 

obowiązujących przepisów. NaleŜy usunąć 

bariery w tworzeniu nowych EUWT, przy 

jednoczesnym zachowaniu ciągłości 

i ułatwieniu funkcjonowania istniejących 

ugrupowań, dzięki czemu moŜliwe będzie 

szersze wykorzystanie EUWT, aby 

przyczynić się do lepszej współpracy 

i zwiększenia spójności polityki władz 

publicznych bez dodatkowych obciąŜeń dla 

krajowych lub europejskich organów 

administracji. 

(2) W sprawozdaniu tym Komisja 

zapowiedziała, Ŝe ma zamiar 

zaproponować ograniczoną liczbę zmian 

do rozporządzenia w sprawie EUWT 

w celu ułatwienia tworzenia 

i funkcjonowania EUWT, jak równieŜ 

doprecyzowania niektórych 

obowiązujących przepisów. NaleŜy usunąć 

bariery w tworzeniu nowych EUWT, 

w tym limitu odległości 150 km 

w przypadku regionów najbardziej 

oddalonych, przy jednoczesnym 

zachowaniu ciągłości i ułatwieniu 

funkcjonowania istniejących ugrupowań, 

dzięki czemu moŜliwe będzie szersze 

wykorzystanie EUWT, aby przyczynić się 

do lepszej współpracy i zwiększenia 

spójności polityki władz publicznych bez 

dodatkowych obciąŜeń dla krajowych lub 

europejskich organów administracji. 

Or. pt 

 

Poprawka  25 
Gilles Pargneaux 
 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 
Punkt 3 preambuły 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Utworzenie EUWT naleŜy do decyzji 

jego członków i ich władz krajowych, i nie 

jest automatycznie powiązane z 

jakimikolwiek korzyściami natury prawnej 

lub finansowej na poziomie Unii. 

(3) Biorąc pod uwagę specyfikę ich 

działalności i wkład w wielopoziomowe 

sprawowanie rządów, EUWT mogą 

uzyskać szczególną pomoc finansową na 

poziomie Unii w zakresie, w jakim 

stanowią one narzędzia szczególnie 
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przydatne we współpracy transgranicznej. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

O ile utworzenie EUWT naleŜy do decyzji państwa członkowskiego, o tyle przyczyniają się 

one do realizacji celów europejskich i dlatego muszą móc uzyskiwać szczególne środki, 

zwłaszcza w ramach współpracy terytorialnej. 

 

Poprawka  26 

Luís Paulo Alves 
 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 
Punkt 4 preambuły 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Traktat z Lizbony dodał do polityki 

spójności wymiar terytorialny i zastąpił 

„Wspólnotę” terminem „Unia”. NaleŜy 

zatem wprowadzić nową terminologię do 

rozporządzenia w sprawie EUWT. 

(4) Traktat z Lizbony dodał do polityki 

spójności wymiar terytorialny i zastąpił 

„Wspólnotę” terminem „Unia”. NaleŜy 

zatem wprowadzić nową terminologię do 

rozporządzenia w sprawie EUWT 

i jednocześnie stosować ją w widoczny 

sposób, skoro ma się na uwadze dąŜenie 

do harmonijnego rozwoju całej Unii 

Europejskiej, w związku z czym 

wykluczenie z góry regionów najbardziej 

oddalonych jest niesprawiedliwe. 

Or. pt 

 

Poprawka  27 
Luís Paulo Alves 
 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 4 a preambuły (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) Zgodnie z art. 174 TFUE szczególną 

naleŜy poświęcić uwagę obszarom 

wiejskim, obszarom podlegającym 
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przemianom przemysłowym i regionom, 

które cierpią na skutek powaŜnych 

i trwałych niekorzystnych warunków 

przyrodniczych lub demograficznych, 

takim jak najbardziej na północ wysunięte 

regiony o bardzo niskiej gęstości 

zaludnienia oraz regiony wyspiarskie, 

transgraniczne i górskie. 

Or. pt 

 

Poprawka  28 
Luís Paulo Alves 
 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 4 b preambuły (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4b) Zgodnie z art. 349 TFUE naleŜy 

wprowadzić szczególne środki w celu 

uwzględnienia sytuacji społecznej 

i gospodarczej regionów najbardziej 

oddalonych pogarszanej przez niektóre 

szczególne cechy, które powaŜnie szkodzą 

ich rozwojowi. 

Or. pt 

 

Poprawka  29 
László Surján 
 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 5 preambuły 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Doświadczenia związane z 

utworzonymi do tej pory EUWT pokazują, 

Ŝe ten nowy instrument prawny jest 

wykorzystywany takŜe do współpracy we 

wdraŜaniu innych polityk europejskich. 

NaleŜy wzmocnić efektywność i 

skuteczność EUWT poprzez rozszerzenie 

(5) Doświadczenia związane z 

utworzonymi do tej pory EUWT pokazują, 

Ŝe ten nowy instrument prawny jest 

wykorzystywany takŜe do współpracy we 

wdraŜaniu innych polityk europejskich. 

NaleŜy wzmocnić efektywność i 

skuteczność EUWT poprzez rozszerzenie 
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jego charakteru. ich charakteru, tak aby równieŜ poza 

polityką spójności znaleźć moŜliwości dla 

tego rodzaju współpracy. EUWT mogą 

spowodować ponowne oŜywienie 

gospodarki i zrealizowanie celów strategii 

„Europa 2020”. Szczególną uwagę naleŜy 

poświęcić współpracy w zakresie 

pobudzania rynku pracy. 

Or. en 

 

Poprawka  30 
Gilles Pargneaux 
 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 5 preambuły 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Doświadczenia związane z 

utworzonymi do tej pory EUWT pokazują, 

Ŝe ten nowy instrument prawny jest 

wykorzystywany takŜe do współpracy we 

wdraŜaniu innych polityk europejskich. 

NaleŜy wzmocnić efektywność i 

skuteczność EUWT poprzez rozszerzenie 

jego charakteru. 

(5) Doświadczenia związane z 

utworzonymi do tej pory EUWT pokazują, 

Ŝe ten nowy instrument prawny jest 

wykorzystywany takŜe do współpracy we 

wdraŜaniu innych polityk europejskich. 

Nie naleŜy więc dyskryminować EUWT, 

które są uwaŜane za jedynego partnera w 

zaproszeniach do składania projektów 

związanych z sektorowymi strategiami 

politycznymi UE, i naleŜy uznać rolę 

EUWT w realizacji zintegrowanych 

strategii politycznych Unii Europejskiej. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

EUWT z racji ich charakteru mogą ubiegać się o fundusze spójności, a takŜe o inne źródła 

finansowania zintegrowanych strategii politycznych Unii Europejskiej. 

 

Poprawka  31 
László Surján 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 
Punkt 7 a preambuły (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7a) EUWT często łączą róŜne szczeble 

administracji i w ten sposób realizują 

systemy wielopoziomowego sprawowania 

rządów. Skuteczne funkcjonowanie tych 

złoŜonych systemów wymaga zatem 

większej elastyczności w strukturach 

zarządzania. 

Or. en 

 

Poprawka  32 

László Surján 
 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 
Punkt 8 preambuły 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) W związku z tym, Ŝe zgodnie z art. 3 

ust. 1 lit. d) rozporządzenia w sprawie 

EUWT podmioty ustanowione na 

podstawie prawa prywatnego mogą stać się 

członkami EUWT, pod warunkiem Ŝe są 

uznawane za „podmioty prawa 

publicznego” w rozumieniu art. 1 ust. 9 

dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 

2004 r. w sprawie koordynacji procedur 

udzielania zamówień publicznych na 

roboty budowlane, dostawy i usługi, 

EUWT mogą być w przyszłości 

wykorzystywane do wspólnego 

zarządzania usługami publicznymi 

świadczonymi w ogólnym interesie 

gospodarczym lub do wspólnego 

zarządzania infrastrukturą. Członkami 

EUWT mogą zatem zostać takŜe inne 

podmioty prawa prywatnego lub 

publicznego. W związku z tym naleŜy 

objąć rozporządzeniem takŜe 

„przedsiębiorstwa publiczne” w 

(8) W związku z tym, Ŝe zgodnie z art. 3 

ust. 1 lit. d) rozporządzenia w sprawie 

EUWT podmioty ustanowione na 

podstawie prawa prywatnego mogą stać się 

członkami EUWT, pod warunkiem Ŝe są 

uznawane za „podmioty prawa 

publicznego” w rozumieniu art. 1 ust. 9 

dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 

2004 r. w sprawie koordynacji procedur 

udzielania zamówień publicznych na 

roboty budowlane, dostawy i usługi, 

EUWT mogą być w przyszłości 

wykorzystywane do wspólnego 

zarządzania usługami publicznymi w celu 

odpowiedzi na konkretne potrzeby 

regionów transgranicznych, skupiając się 

przede wszystkim na ogólnym interesie 

gospodarczym lub infrastrukturze. 

Członkami EUWT mogą zatem zostać 

takŜe inne podmioty prawa prywatnego lub 

publicznego. W związku z tym naleŜy 

objąć rozporządzeniem takŜe 
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rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 

2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 31 marca 2004 r. 

koordynującej procedury udzielania 

zamówień przez podmioty działające w 

sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 

transportu i usług pocztowych. 

„przedsiębiorstwa publiczne” w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 

2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 31 marca 2004 r. 

koordynującej procedury udzielania 

zamówień przez podmioty działające w 

sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 

transportu i usług pocztowych. 

Or. en 

 

Poprawka  33 
Luís Paulo Alves 
 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 12 a preambuły (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12a) naleŜy uściślić, Ŝe promowanie 

współpracy terytorialnej między tymi 

regionami, uznawanymi za najbardziej 

wysunięte placówki Unii, i państwami 

sąsiadującymi poprawia stosunki między 

nimi i sprzyja promowaniu nowych 

rynków dla regionów europejskich, przy 

wykorzystaniu synergii wynikających 

z uwarunkowań historycznych 

i kulturowych istniejących juŜ między tymi 

regionami i innymi państwami świata. 

Or. pt 

 

Poprawka  34 
Nuno Teixeira 
 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 
Punkt 12 a preambuły (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12a) Potencjał europejskich ugrupowań 

współpracy terytorialnej jako narzędzie do 

realizacji inicjatyw i projektów Unii 
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Europejskiej oraz do wdraŜania 

programów w róŜnych sektorowych 

obszarach polityki europejskiej, a takŜe 

konieczność uznania tych ugrupowań za 

strukturę kwalifikującą się do udziału 

w tych inicjatywach, projektach 

i programach zasługuje na większe 

uwidocznienie i lepsze uwzględnienie 

w europejskich i krajowych systemach 

prawnych, zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa prawnego i pewności 

prawnej. 

Or. pt 

Uzasadnienie 

Wobec wniosku zawartego w sprawozdaniu ze stosowania poprzedniego rozporządzenia 

z dnia 29 lipca 2011 r. dotyczącego potrzeby jasności i konieczności ram prawnych 

i instytucjonalnych dla EUWT oraz biorąc pod uwagę potencjał tych ugrupowań, waŜne jest 

ustalenie solidnych i prostych zasad, które zapewnią wszystkim podmiotom i obywatelom 

bezpieczeństwo prawne i pewność prawną. 

 

Poprawka  35 

László Surján 
 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 
Punkt 14 preambuły 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Doświadczenia dotyczące tworzenia 

EUWT wskazują, Ŝe rzadko dotrzymywano 

terminu trzech miesięcy na zatwierdzenie 

przez państwo członkowskie. NaleŜy zatem 

przedłuŜyć ten termin do sześciu miesięcy. 

Z drugiej strony, w celu zapewnienia 

pewności prawnej po tym okresie, 

konwencja powinna zostać uznana za 

zatwierdzoną w drodze milczącej zgody. 

Państwa członkowskie mogą stosować 

krajowe przepisy dotyczące procedury 

takiego zatwierdzenia lub ustanowić 

przepisy szczególne w ramach przepisów 

krajowych wdraŜających rozporządzenie w 

(14) Doświadczenia dotyczące tworzenia 

EUWT wskazują, Ŝe rzadko dotrzymywano 

terminu trzech miesięcy na zatwierdzenie 

przez państwo członkowskie. NaleŜy zatem 

przedłuŜyć ten termin do sześciu miesięcy. 

Z drugiej strony, w celu zapewnienia 

pewności prawnej po tym okresie, 

konwencja powinna zostać uznana za 

zatwierdzoną w drodze milczącej zgody. 

Państwa członkowskie mogą stosować 

krajowe przepisy dotyczące procedury 

takiego zatwierdzenia lub ustanowić 

przepisy szczególne w ramach przepisów 

krajowych wdraŜających rozporządzenie w 
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sprawie EUWT, jednak naleŜy wykluczyć 

odstępstwa od przepisu dotyczącego 

milczącej zgody po upływie sześciu 

miesięcy. 

sprawie EUWT, jednak naleŜy wykluczyć 

odstępstwa od przepisu dotyczącego 

milczącej zgody po upływie sześciu 

miesięcy. Sześciomiesięczny okres, jaki 

państwa członkowskie mają na 

zatwierdzenie powołanych EUWT, 

powinien zapewnić wystarczająco duŜo 

czasu państwom członkowskim na 

zgłoszenie obaw co do ustanowienia 

EUWT, jak równieŜ wnioskodawcom – na 

podjęcie koniecznych kroków w celu 

poprawy swoich wniosków. 

Or. en 

 

Poprawka  36 
Oldřich Vlasák 
 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 
Punkt 14 preambuły 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Doświadczenia dotyczące tworzenia 

EUWT wskazują, Ŝe rzadko dotrzymywano 

terminu trzech miesięcy na zatwierdzenie 

przez państwo członkowskie. NaleŜy zatem 

przedłuŜyć ten termin do sześciu miesięcy. 

Z drugiej strony, w celu zapewnienia 

pewności prawnej po tym okresie, 

konwencja powinna zostać uznana za 

zatwierdzoną w drodze milczącej zgody. 

Państwa członkowskie mogą stosować 

krajowe przepisy dotyczące procedury 

takiego zatwierdzenia lub ustanowić 

przepisy szczególne w ramach przepisów 

krajowych wdraŜających rozporządzenie w 

sprawie EUWT, jednak naleŜy wykluczyć 

odstępstwa od przepisu dotyczącego 

milczącej zgody po upływie sześciu 

miesięcy. 

(14) Doświadczenia dotyczące tworzenia 

EUWT wskazują, Ŝe rzadko dotrzymywano 

terminu trzech miesięcy na zatwierdzenie 

przez państwo członkowskie. NaleŜy zatem 

przedłuŜyć ten termin do czterech 

miesięcy. Z drugiej strony, w celu 

zapewnienia pewności prawnej po tym 

okresie, konwencja powinna zostać uznana 

za zatwierdzoną w drodze milczącej zgody. 

Państwa członkowskie mogą stosować 

krajowe przepisy dotyczące procedury 

takiego zatwierdzenia lub ustanowić 

przepisy szczególne w ramach przepisów 

krajowych wdraŜających rozporządzenie w 

sprawie EUWT, jednak naleŜy wykluczyć 

odstępstwa od przepisu dotyczącego 

milczącej zgody po upływie sześciu 

miesięcy. 

Or. en 
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Poprawka  37 
László Surján 
 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 
Punkt 17 a preambuły (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (17a) NaleŜy zdecydowanie zachęcać do 

zwiększenia udziału organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego w procesie 

ustanawiania EUWT i do przystępowania 

tych organizacji do istniejących EUWT. 

Or. en 

 

Poprawka  38 
László Surján 
 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 
Punkt 19 preambuły 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Cele EUWT powinny zostać 

rozszerzone, tak by obejmowały równieŜ 

ułatwianie i wspieranie ogólnej współpracy 

terytorialnej, w tym planowania 

strategicznego oraz zarządzania sprawami 

regionalnymi i lokalnymi zgodnie z 

polityką spójności i polityką Unii w innych 

obszarach, co przyczyni się do realizacji 

strategii „Europa 2020” lub do realizacji 

strategii makroregionalnych. Ponadto 

naleŜy uściślić, Ŝe co najmniej jeden 

członek EUWT z kaŜdego państwa 

członkowskiego reprezentowanego w 

ugrupowaniu powinien posiadać dany 

zakres kompetencji potrzebny do 

skutecznego funkcjonowania EUWT. 

(19) Cele EUWT powinny zostać 

rozszerzone, tak by obejmowały równieŜ 

ułatwianie i wspieranie ogólnej współpracy 

terytorialnej, likwidowanie barier w 

zakresie współpracy terytorialnej, w tym 

połoŜenie akcentu na planowanie 

strategiczne oraz zarządzanie sprawami 

regionalnymi i lokalnymi zgodnie z 

polityką spójności i polityką Unii w innych 

obszarach, co przyczyni się do realizacji 

strategii „Europa 2020” lub do realizacji 

strategii makroregionalnych. Ponadto 

naleŜy uściślić, Ŝe co najmniej jeden 

członek EUWT z kaŜdego państwa 

członkowskiego reprezentowanego w 

ugrupowaniu powinien posiadać dany 

zakres kompetencji potrzebny do 

skutecznego funkcjonowania EUWT. 

Or. en 

 



 

PE491.049v01-00 12/21 AM\903898PL.doc 

PL 

Poprawka  39 
Gilles Pargneaux 
 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 
Punkt 19 preambuły 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Cele EUWT powinny zostać 

rozszerzone, tak by obejmowały równieŜ 

ułatwianie i wspieranie ogólnej współpracy 

terytorialnej, w tym planowania 

strategicznego oraz zarządzania sprawami 

regionalnymi i lokalnymi zgodnie z 

polityką spójności i polityką Unii w innych 

obszarach, co przyczyni się do realizacji 

strategii „Europa 2020” lub do realizacji 

strategii makroregionalnych. Ponadto 

naleŜy uściślić, Ŝe co najmniej jeden 

członek EUWT z kaŜdego państwa 

członkowskiego reprezentowanego w 

ugrupowaniu powinien posiadać dany 

zakres kompetencji potrzebny do 

skutecznego funkcjonowania EUWT. 

(19) Cele EUWT powinny zostać 

rozszerzone, tak by obejmowały równieŜ 

ułatwianie i wspieranie ogólnej współpracy 

terytorialnej, w tym planowania 

strategicznego oraz zarządzania sprawami 

regionalnymi i lokalnymi zgodnie z 

polityką spójności i polityką Unii w innych 

obszarach, co przyczyni się do realizacji 

strategii „Europa 2020” lub do realizacji 

strategii makroregionalnych. W związku z 

tym naleŜy szczegółowo określić wkład 

EUWT w realizację tych strategicznych 

celów podczas zawierania umów o 

partnerstwie między Komisją Europejską i 

państwami członkowskimi, a takŜe 

podczas opracowywania przez państwa 

członkowskie programów operacyjnych 

zawierających spis EUWT na ich 

terytorium. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Rola EUWT w realizacji celów polityki spójności oraz strategii „Europa 2020” musi być 

określona przez państwa członkowskie. 

 

Poprawka  40 
Gilles Pargneaux 
 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 26 preambuły 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) NaleŜy uściślić, Ŝe – ze względu na 

znaczenie tej kwestii – przepisy mające 

(26) NaleŜy uściślić, Ŝe – ze względu na 

znaczenie tej kwestii – przepisy mające 
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zastosowanie do personelu EUWT, jak 

równieŜ zasady, którym podlegają 

uregulowania w zakresie zarządzania 

personelem i procedur rekrutacji, powinny 

być zawarte w konwencji, nie zaś w 

statucie. EUWT powinny mieć do wyboru 

kilka wariantów. Szczegółowe 

uregulowania dotyczące zarządzania 

personelem i procedur rekrutacji naleŜy 

jednak zawrzeć w statucie. 

zastosowanie do personelu EUWT, jak 

równieŜ zasady, którym podlegają 

uregulowania w zakresie zarządzania 

personelem i procedur rekrutacji, powinny 

być zawarte w konwencji, nie zaś w 

statucie. EUWT powinny mieć do wyboru 

kilka wariantów. Jednym z wariantów jest 

uzyskanie statusu właściwego dla 

pracowników agencji europejskich. 

Szczegółowe uregulowania dotyczące 

zarządzania personelem i procedur 

rekrutacji naleŜy jednak zawrzeć w 

statucie. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Biorąc pod uwagę działalność EUWT, które są lokalnymi „laboratoriami” integracji 

europejskiej, powinny one uzyskać specjalny status europejski. 

 

Poprawka  41 
László Surján 
 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 
Punkt 32 preambuły 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(32) NaleŜy doprecyzować, Ŝe państwa 

członkowskie informują Komisję o 

wszelkich przepisach przyjętych w celu 

wdroŜenia rozporządzenia w sprawie 

EUWT i przekazują tekst tych przepisów, 

jak równieŜ ich wszelkich zmian. W celu 

poprawy informacji i koordynacji między 

Komisją, państwami członkowskimi i 

Komitetem Regionów, naleŜy wprowadzić 

przepis, zgodnie z którym Komisja 

przekaŜe te przepisy państwom 

członkowskim i Komitetowi Regionów. 

Komitet ustanowił platformę dotyczącą 

EUWT, która umoŜliwia wszystkim 

zainteresowanym stronom wymianę 

doświadczeń i dobrych praktyk oraz lepsze 

(32) NaleŜy podjąć skoordynowane wysiłki 

mające na celu poszerzanie wśród 

instytucji, państw członkowskich i 

regionów wiedzy na temat moŜliwości, 

jakie niosą za sobą EUWT, w celu 

poprawy widoczności zastosowań EUWT 

jako instrumentów  współpracy 

transgranicznej we wszystkich obszarach 

polityki UE. NaleŜy doprecyzować, Ŝe 

państwa członkowskie informują Komisję 

o wszelkich przepisach przyjętych w celu 

wdroŜenia rozporządzenia w sprawie 

EUWT i przekazują tekst tych przepisów, 

jak równieŜ ich wszelkich zmian. W celu 

poprawy informacji i koordynacji między 

Komisją, państwami członkowskimi i 
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wzajemne informowanie się o 

moŜliwościach i problemach związanych z 

EUWT i która ułatwia wymianę 

doświadczeń związanych z tworzeniem 

EUWT na szczeblu terytorialnym oraz 

wymianę wiedzy dotyczącej najlepszych 

praktyk w dziedzinie współpracy 

terytorialnej. 

Komitetem Regionów, naleŜy wprowadzić 

przepis, zgodnie z którym Komisja 

przekaŜe te przepisy państwom 

członkowskim i Komitetowi Regionów. 

Komitet ustanowił platformę dotyczącą 

EUWT, która umoŜliwia wszystkim 

zainteresowanym stronom wymianę 

doświadczeń i dobrych praktyk oraz lepsze 

wzajemne informowanie się o 

moŜliwościach i problemach związanych z 

EUWT i która ułatwia wymianę 

doświadczeń związanych z tworzeniem 

EUWT na szczeblu terytorialnym oraz 

wymianę wiedzy dotyczącej najlepszych 

praktyk w dziedzinie współpracy 

terytorialnej. 

Or. en 

 

Poprawka  42 

Gilles Pargneaux 
 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi 
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 

Artykuł 2 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dla celów określenia prawa właściwego 

EUWT uznawane jest za podmiot państwa 

członkowskiego, w którym znajduje się 

jego siedziba statutowa. 

Dla celów określenia prawa właściwego 

EUWT uznawane jest za podmiot państwa 

członkowskiego, w którym znajduje się 

jego siedziba statutowa. JednakŜe inne 

państwa członkowskie będące stroną w 

tym EUWT muszą uznać przepisy 

szczególne przyjęte zgodnie z tą 

procedurą. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Aby uniknąć wszelkiej złoŜoności związanej z przepisami prawnymi, które byłyby uznawane 

tylko w niektórych państwach członkowskich, naleŜy przyjąć zasadę wzajemnego uznawania. 
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Poprawka  43 
Nuno Teixeira 
 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera b) 
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 

Artykuł 3 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. EUWT składa się z członków 

połoŜonych na terytorium przynajmniej 

dwóch państw członkowskich, 

z zastrzeŜeniem wyjątku określonego 

w art. 3a ust. 2. 

2. EUWT składa się z członków 

połoŜonych na terytorium przynajmniej 

dwóch państw członkowskich, 

z zastrzeŜeniem wyjątku określonego 

w art. 3a ust. 2 i jest uprawnione do 

podejmowania działań w imieniu 

poszczególnych członków przy wdraŜaniu 

projektów i programów współpracy. 

Or. pt 

Uzasadnienie 

EUWT działają w imieniu swoich członków i w kontekście wdraŜania projektów i programów 

współpracy realizowanych w ramach współpracy terytorialnej wchodzącej w zakres polityki 

spójności lub w ramach współpracy dotyczącej róŜnych sektorowych obszarów polityki 

europejskiej. JednakŜe EUWT nie powinny słuŜyć za narzędzie do łączenia uprawnień, zmiany 

podziału dotychczasowych kompetencji i uprawnień ani do celów innych niŜ przewidziane 

w rozporządzeniu. 

 

Poprawka  44 
Gilles Pargneaux 
 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera e a) (nowa) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (e a) organizacje reprezentujące 

społeczeństwo obywatelskie. 

Or. fr 
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Uzasadnienie 

PoniewaŜ EUWT stanowią struktury powiązane z ośrodkami Ŝycia i zatrudnienia w rejonie 

transgranicznym, konieczne jest włączenie przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, 

będących adresatami usług oferowanych przez EUWT. 

 

Poprawka  45 
László Surján 
 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – ustęp 5 –  litera a) – akapit pierwszy 
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 

Artykuł 4 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Po powiadomieniu przez przyszłego 

członka zgodnie z ust. 2 dane państwo 

członkowskie zatwierdza konwencję, z 

uwzględnieniem swojej struktury 

określonej konstytucją, i wyraŜa zgodę na 

uczestnictwo przyszłego członka w 

EUWT, chyba Ŝe uzna ono, Ŝe takie 

uczestnictwo nie jest zgodne z niniejszym 

rozporządzeniem, innymi unijnymi 

przepisami dotyczącymi działalności 

EUWT lub z przepisami krajowymi 

dotyczącymi kompetencji przyszłego 

członka lub Ŝe uczestnictwo to nie jest 

uzasadnione ze względu na interes 

publiczny lub porządek publiczny tego 

państwa członkowskiego. W takim 

przypadku państwo członkowskie 

uzasadnia powody nieudzielenia zgody lub 

proponuje niezbędne zmiany do konwencji, 

aby umoŜliwić uczestnictwo przyszłego 

państwa członkowskiego. 

Po powiadomieniu przez przyszłego 

członka zgodnie z ust. 2 dane państwo 

członkowskie zatwierdza konwencję, z 

uwzględnieniem swojej struktury 

określonej konstytucją, i wyraŜa zgodę na 

uczestnictwo przyszłego członka w 

EUWT, chyba Ŝe uzna ono, Ŝe takie 

uczestnictwo nie jest zgodne z niniejszym 

rozporządzeniem, innymi unijnymi 

przepisami dotyczącymi działalności 

EUWT lub z przepisami krajowymi 

dotyczącymi kompetencji przyszłego 

członka lub Ŝe uczestnictwo to nie jest 

uzasadnione ze względu na interes 

publiczny lub porządek publiczny tego 

państwa członkowskiego. W takim 

przypadku państwo członkowskie 

uzasadnia powody nieudzielenia zgody lub 

proponuje niezbędne zmiany do konwencji, 

aby umoŜliwić uczestnictwo przyszłego 

państwa członkowskiego. 

Sześciomiesięczny okres, jaki państwa 

członkowskie mają na zatwierdzenie 

powołanych EUWT, musi zapewnić 

wystarczająco duŜo czasu państwom 

członkowskim na wyraŜenie obaw co do 

złoŜonych wniosków, jak równieŜ 

wnioskodawcom – na zareagowanie na 

zgłoszone obawy i wyeliminowanie 

braków we wnioskach. NaleŜy unikać 
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jakichkolwiek opóźnień w procesie, a 6-

miesięczny termin na zatwierdzenie w 

Ŝadnym wypadku nie moŜe zostać 

przedłuŜony. 

Or. en 

 

Poprawka  46 

Oldřich Vlasák 
 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 
Artykuł 1 – ustęp 5 –  litera a) – akapit drugi 
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 

Artykuł 4 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwo członkowskie podejmuje decyzję 

w terminie sześciu miesięcy od daty 

otrzymania wniosku zgodnie z ust. 2. JeŜeli 

zainteresowane państwo członkowskie nie 

wyrazi stanowiska w wyznaczonym 

terminie, konwencję uwaŜa się za przyjętą. 

Państwo członkowskie podejmuje decyzję 

w terminie czterech miesięcy od daty 

otrzymania wniosku zgodnie z ust. 2. JeŜeli 

zainteresowane państwo członkowskie nie 

wyrazi stanowiska w wyznaczonym 

terminie, konwencję uwaŜa się za przyjętą. 

Or. en 

 

Poprawka  47 
László Surján 
 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 
Artykuł 1 – ustęp 8 – litera a) 
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 

Artykuł 7 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. EUWT działa w ramach powierzonych 

mu zadań, polegających na ułatwianiu i 

wspieraniu współpracy terytorialnej w 

celu wzmocnienia spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej, które są 

określane przez członków EUWT w 

oparciu o zasadę, zgodnie z którą zadania 

te mieszczą się, zgodnie z prawem 

2. EUWT działa w ramach powierzonych 

mu zadań, które są określane przez 

członków EUWT w oparciu o zasadę, 

zgodnie z którą zadania te mieszczą się, 

zgodnie z prawem krajowym, w zakresie 

kompetencji co najmniej jednego członka z 

kaŜdego państwa członkowskiego 

reprezentowanego w tym EUWT, 
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krajowym, w zakresie kompetencji co 

najmniej jednego członka z kaŜdego 

państwa członkowskiego 

reprezentowanego w tym EUWT. 

polegających na ułatwianiu i wspieraniu 

współpracy terytorialnej w celu 

wzmocnienia spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej i 

przezwycięŜaniu barier na rynku 

wewnętrznym. 

Or. en 

 

Poprawka  48 

László Surján 
 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – ustęp 8 – litera a) 
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EUWT moŜe prowadzić określone 

działania związane ze współpracą 

terytorialną między jego członkami w 

ramach realizacji celu, o którym mowa w 

art. 1 ust. 2, niezaleŜnie od tego, czy Unia 

udziela tym działaniom wsparcia 

finansowego. 

EUWT moŜe prowadzić określone 

działania związane ze współpracą 

terytorialną między jego członkami w 

ramach realizacji celu, o którym mowa w 

art. 1 ust. 2, niezaleŜnie od tego, czy Unia 

udziela tym działaniom wsparcia 

finansowego. NaleŜy równieŜ poprawić ich 

opodatkowanie i warunki finansowania za 

pośrednictwem partnerstw publiczno-

prywatnych. 

Or. en 

 

Poprawka  49 
Gilles Pargneaux 
 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 
Artykuł 1 – ustęp 8 – litera a) 
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W szczególności zadania EUWT mogą 

dotyczyć realizacji programów współpracy 

W szczególności zadania EUWT mogą 

dotyczyć realizacji programów współpracy 
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lub ich części, bądź operacji wspieranych 

przez Unię w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego lub 

Funduszu Spójności. 

lub ich części, określania i realizacji 

zintegrowanych strategii terytorialnych 

bądź operacji wspieranych przez Unię w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności lub 

ogłaszania zaproszeń do składania 

projektów związanych z sektorowymi 

strategiami politycznymi Unii 

Europejskiej. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

NaleŜy uznać strategiczną wartość EUWT oraz ich zdolność do korzystania ze 

zróŜnicowanych źródeł finansowania. 

 

Poprawka  50 

Catherine Grèze 
 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 
Artykuł 1 – ustęp 8 – litera a) 
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit trzeci 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie mogą ograniczać 

zakres działań, które EUWT mogą 

wykonywać bez wsparcia finansowego 

Unii. Państwa członkowskie nie mogą 

jednak wyłączyć działań objętych 

priorytetami inwestycyjnymi w ramach 

polityki spójności Unii przyjętymi na okres 

2014–2020. 

skreślony 

Or. fr 

 

Poprawka  51 
Gilles Pargneaux 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 
Artykuł 1 – ustęp 8 – litera a) 
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit trzeci 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie mogą ograniczać 

zakres działań, które EUWT mogą 

wykonywać bez wsparcia finansowego 

Unii. Państwa członkowskie nie mogą 

jednak wyłączyć działań objętych 

priorytetami inwestycyjnymi w ramach 

polityki spójności Unii przyjętymi na okres 

2014–2020. 

Państwa członkowskie nie mogą 

ograniczać zakresu działań, które EUWT 

mogą wykonywać ze wsparciem 

finansowym Unii, mianowicie działań 

objętych priorytetami inwestycyjnymi w 

ramach polityki spójności Unii przyjętymi 

na okres 2014–2020. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

PoniewaŜ EUWT mają posiadać niezaleŜną osobowość prawną, zapis o moŜliwości 

ograniczania ich działań przez państwa członkowskie nie jest słuszny. 

 

Poprawka  52 

Gilles Pargneaux 
 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – ustęp 9 – akapit czwarty 
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 

Artykuł 8 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W celu zapewnienia równego traktowania 

wszystkich osób pracujących w tym 

samym miejscu pracy, przepisy krajowe i 

zasady prawa krajowego, zarówno w 

zakresie prawa publicznego, jak i 

prywatnego, stosuje się z zastrzeŜeniem 

ewentualnych dodatkowych przepisów ad 

hoc ustalonych przez EUWT. 

W celu zapewnienia równego traktowania 

wszystkich osób pracujących w tym 

samym miejscu pracy przepisy krajowe i 

zasady prawa krajowego, zarówno w 

zakresie prawa publicznego, jak i 

prywatnego, stosuje się z zastrzeŜeniem 

ewentualnych dodatkowych przepisów ad 

hoc ustalonych przez EUWT. Mogą one 

być zbliŜone do statusu europejskiego 

przyznanego pracownikom agencji Unii 

Europejskiej. 
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Or. fr 

Uzasadnienie 

Biorąc pod uwagę działalność EUWT, które są lokalnymi „laboratoriami” integracji 

europejskiej, pracownicy EUWT powinni uzyskać specjalny status europejski. 

 

 


