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Objaśnienie uŜywanych znaków 

 * Procedura konsultacji 

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 

w projekcie aktu). 

 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 

wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 

wskazówką dla słuŜb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 

projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 

oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 

Sugestie korekty wymagają zgody właściwych słuŜb technicznych. 

 

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 

poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 

istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 

przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 

nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 

drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 

w sposób następujący: […]. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1082/2006 z 

dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej 

(EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich 

ugrupowań oraz ich funkcjonowania 

(COM(2011)0610/2 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 

(COM(2011)0610/2), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 175, art. 209 ust. 1 i art. 212 ust. 1 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony 

Parlamentowi przez Komisję (C7-0324/2011), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia […]
1
, 

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia […]
2
, 

– uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0000/2012), 

1. zatwierdza poniŜsze stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 

wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 

Komisji, a takŜe parlamentom narodowym. 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 8 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

                                                 
1Dz.U. C … /Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 
2Dz.U. C … /Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 
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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 

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. 

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 

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, jak równieŜ 

przedsiębiorstwa, którym powierzono 

świadczenie usług w ogólnym interesie 

gospodarczym, finansowane w formie 

rekompensat z tytułu świadczenia usług 

publicznych zgodnie z kryteriami 

określonymi w decyzji Komisji 

2012/21/UE w sprawie stosowania art. 

106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej do pomocy państwa w 

formie rekompensaty z tytułu świadczenia 

usług publicznych
1
. 

 __________________ 

 1
 Dz.U. L 7 z 11.1.2012, s. 3. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Zapewnienie spójności z art. 1 ust. 3 lit. f). 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 11 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Europejska współpraca terytorialna 

jest wspierana od 1990 r. z instrumentów 

finansowych w ramach polityki spójności i 

w tym kontekście, w ograniczonej liczbie 

przypadków, zawsze istniała moŜliwość 

współpracy między pojedynczym 

państwem członkowskim a państwem 

trzecim. W związku z tym równieŜ 

instrument prawny, jakim jest EUWT, 

naleŜy otworzyć na takie moŜliwości 

współpracy. 

(11) Europejska współpraca terytorialna 

jest wspierana od 1990 r. z instrumentów 

finansowych w ramach polityki spójności i 

w tym kontekście, w ograniczonej liczbie 

przypadków, zawsze istniała moŜliwość 

współpracy między pojedynczym 

państwem członkowskim a państwem 

trzecim. W związku z tym równieŜ 

instrument prawny, jakim jest EUWT, 

naleŜy otworzyć na takie moŜliwości 

współpracy. Utworzenie tego typu EUWT 

musi być zgodne z jednym z kryteriów 

wymienionych w art. 1 ust. 4 pkt 2 

niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zapewnienie spójności z art. 1 ust. 4 pkt 2. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 11a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11a) EUWT mogą odrywać waŜną rolę 

wykraczającą poza programy współpracy 

terytorialnej. W tym kontekście przepisy 

regulujące inne fundusze europejskie 

powinny w większym stopniu uwzględniać 

specyfikę EUWT i w pełni wykorzystać ich 

potencjał w zakresie rozwoju polityki 
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sektorowej Unii. 

Or. en 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 15 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) NaleŜy sprecyzować, Ŝe państwa 

członkowskie powinny zatwierdzić 

konwencję, chyba Ŝe uznają uczestnictwo 

przyszłego członka za niezgodne z 

rozporządzeniem w sprawie EUWT, z 

innymi unijnymi przepisami dotyczącymi 

działalności EUWT określonej w 

projekcie konwencji lub z krajowymi 

przepisami prawa materialnego 

dotyczącymi kompetencji przyszłego 

członka, o ile takie uczestnictwo nie jest 

uzasadnione ze względu na interes 

publiczny lub porządek publiczny tego 

państwa członkowskiego; oceny konwencji 

naleŜy dokonywać z wyłączeniem 

wszelkich przepisów krajowych 

wymagających innych lub bardziej 

rygorystycznych zasad lub procedur niŜ 

określonych w rozporządzeniu w sprawie 

EUWT. 

(15) NaleŜy sprecyzować, Ŝe państwa 

członkowskie powinny zatwierdzić 

konwencję, chyba Ŝe uznają uczestnictwo 

przyszłego członka za niezgodne z 

którymkolwiek z kryteriów, o których 

mowa w art. 1 ust. 5 lit. a) niniejszego 

rozporządzenia; oceny konwencji naleŜy 

dokonywać z wyłączeniem wszelkich 

przepisów krajowych wymagających 

innych lub bardziej rygorystycznych zasad 

lub procedur niŜ określonych w 

rozporządzeniu w sprawie EUWT. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zapewnienie spójności z art. 1 ust. 5 lit. a) 
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Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 16a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16a) Współpraca transgraniczna w 

ramach Europejskiego Instrumentu 

Sąsiedztwa i Instrumentu Pomocy 

Przedakcesyjnej powinna uwzględniać w 

szczególności przepisy dotyczące EUWT. 

Przyszłe unijne porozumienia 

przedakcesyjne i układy o stowarzyszeniu 

powinny umoŜliwiać uznanie EUWT za 

szczególną formę partnerstwa. Ponadto 

zainteresowane państwa powinny wdroŜyć 

niniejsze rozporządzenie, by ułatwić 

tworzenie przyszłych ugrupowań. 

Or. en 

 

Poprawka  6 

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 zagwarantować EUWT 

równieŜ moŜliwość realizowania operacji 

przy wsparciu finansowym innym niŜ 

wsparcie udzielane w ramach unijnej 

polityki spójności. EUWT powinno być 

rozumiane jako uniwersalne narzędzie 

współpracy, tym samym kwalifikujące się 
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do uzyskania finansowania ze wszystkich 

funduszy i programów Unii. 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 

Uzasadnienie 

Zapewnienie spójności z art. 8 akapit trzeci lit. a). 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 22 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) Rozporządzenie przewiduje, Ŝe 

zadania nie dotyczą, między innymi, 

„uprawnień regulacyjnych”, które mogą 

mieć róŜne skutki prawne w róŜnych 

państwach członkowskich; naleŜy jednak 

wprowadzić zapis, Ŝe zgromadzenie 

EUWT moŜe określić zasady i warunki 

korzystania z danego elementu 

infrastruktury zarządzanego przez EUWT, 

w tym opłaty wnoszone przez 

uŜytkowników. 

(22) Rozporządzenie przewiduje, Ŝe 

zadania nie dotyczą, między innymi, 

„uprawnień regulacyjnych”, które mogą 

mieć róŜne skutki prawne w róŜnych 

państwach członkowskich; naleŜy jednak 

wprowadzić zapis, Ŝe zgromadzenie 

EUWT moŜe określić zasady i warunki 

korzystania z danego elementu 

infrastruktury lub warunki, zgodnie z 

którymi moŜliwe jest świadczenie 

zarządzanej przez EUWT usługi w 

ogólnym interesie gospodarczym, w tym 

opłaty wnoszone przez uŜytkowników. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zapewnienie spójności z art. 1 ust. 8 lit. b). 
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Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 23a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (23a) Wszystkie EUWT muszą mieć 

moŜliwość korzystania z europejskiej 

podstawy prawnej w celu nawiązywania 

partnerstwa z innymi EUWT lub innymi 

osobami prawnymi w celu realizacji 

wspólnych projektów współpracy. 

UmoŜliwienie zawierania porozumień z 

innymi organami lub podmiotami 

terytorialnymi, które działają poza 

terytorium objętym EUWT, mającym 

zastosowanie w szczególności do 

programów transnarodowych, moŜe 

ułatwić kształtowanie strategii 

makroregionalnych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zapewnienie spójności z art. 1 ust. 8 lit. c) (nową). 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 24 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) NaleŜy podkreślić, Ŝe konwencja nie 

powinna jedynie powtarzać ogólnego 

odniesienia do prawa właściwego, 

określonego w art. 2, lecz naleŜy w niej 

wymienić przepisy szczególne prawa 

unijnego lub krajowego mające 

zastosowanie do EUWT jako osoby 

prawnej lub do jego działalności. Ponadto 

naleŜy stwierdzić, Ŝe mogą to być przepisy 

krajowe państwa członkowskiego, w 

którym organy statutowe wykonują swoje 

uprawnienia, w szczególności w 

skreślony 
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przypadku gdy personel pracujący pod 

nadzorem dyrektora znajduje się w innym 

państwie członkowskim niŜ to, w którym 

znajduje się siedziba statutowa, lub teŜ 

przepisy państwa członkowskiego, w 

którym EUWT prowadzi swoją 

działalność, w tym państwa, w którym 

ugrupowanie zarządza usługami 

publicznymi świadczonymi w ogólnym 

interesie gospodarczym lub zarządza 

infrastrukturą. 

Or. en 

Uzasadnienie 

 

Niemal niemoŜliwe jest sporządzenie ex ante pełnego wykazu unijnych, krajowych i 

regionalnych przepisów, które EUWT będzie zobowiązane stosować podczas realizacji swoich 

zadań na całym obszarze, na którym działa. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 32a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (32a) Wszelkie przykłady EUWT 

stanowiących sprawdzone rozwiązania, 

które moŜe wypracować i określić 

platforma monitorująca Komitetu 

Regionów, powinny w sposób szczególny 

uwzględniać cele strategii „Europa 2020” 

i strategie makroregionalne. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Warto przypomnieć, Ŝe EUWT moŜe odegrać waŜną rolę w osiągnięciu celów strategii 

„Europa 2020”, które tworzą ramy strategii Unii na rzecz rozwoju. Platforma monitorowania 

EUWT, którą prowadzi KR, moŜe być wykorzystana jako narządzie zarządzania i dzielenia się 

wiedzą w porównywaniu sprawdzonych rozwiązań w osiąganiu celów strategii „Europa 

2020” i dzieleniu się nimi ze wszystkimi regionami UE. 
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Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 3 – litera a) 

Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera ea) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ea) przedsiębiorstwa, którym powierzono 

świadczenie usług w ogólnym interesie 

gospodarczym, finansowane w formie 

rekompensat z tytułu świadczenia usług 

publicznych zgodnie z kryteriami 

określonymi w decyzji Komisji 

2012/21/UE. 

Or. en 

Uzasadnienie 

 

EUWT jest narzędziem wielofunkcyjnym i ma ogromny potencjał zarządzania infrastrukturą i 

usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym na rzecz obywateli europejskich 

na terytorium kilku państw członkowskich. Ze względu na realizowane przez siebie zadania 

przedsiębiorstwa te przyczyniłyby się do rozwoju działalności i wdroŜenia celów EUWT. We 

wszystkich przypadkach przedsiębiorstwa te muszą przestrzegać zasady przejrzystości, 

równych szans i niedyskryminacji, zwłaszcza jeśli chodzi o udzielanie zamówień i 

zatrudnienie. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 4 

Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 

Artykuł 3a – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W skład EUWT mogą wchodzić 

członkowie z terytorium tylko jednego 

państwa członkowskiego oraz z jednego 

państwa trzeciego lub terytorium 

zamorskiego, jeŜeli to państwo 

2. W skład EUWT mogą wchodzić 

członkowie z terytorium tylko jednego 

państwa członkowskiego oraz z jednego 

państwa trzeciego lub terytorium 

zamorskiego, jeŜeli cele i zadania 
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członkowskie uzna takie EUWT za zgodne 

z zakresem swej współpracy terytorialnej 

lub stosunków dwustronnych z państwem 

trzecim lub terytorium zamorskim. 

określone w projekcie konwencji 

przekazanym państwu członkowskiemu są 

zgodne z zakresem: 

 (a) współpracy terytorialnej państwa 

członkowskiego z państwem trzecim lub 

terytorium zamorskim; lub  

 (b) programem europejskiej współpracy 

terytorialnej z państwem trzecim lub 

terytorium zamorskim; lub  

 (c) stosunków dwustronnych państwa 

członkowskiego z państwem trzecim lub 

terytorium zamorskim. 

Or. en 

Uzasadnienie 

 

Kryteria udzielania lub odmawiania zgody na utworzenie EUWT, którego członkowie 

pochodzą z jednego państwa członkowskiego i jednego państwa trzeciego lub terytorium 

zamorskiego, muszą być obiektywne i odpowiadać jednemu z trzech kryteriów określonych w 

poprawce. Nie moŜna pozostawić tworzenia tego typu EUWT do wyłącznego uznania 

poszczególnych państw członkowskich. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 5 – litera a) 

Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 

Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

„3. 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 

„3. Po powiadomieniu przez przyszłego 

członka zgodnie z ust. 2 właściwy organ 

wyznaczony przez kaŜde zainteresowane 

państwo członkowskie zatwierdza 

konwencję, z uwzględnieniem swojej 

struktury określonej konstytucją, i wyraŜa 

zgodę na uczestnictwo przyszłego członka 

w EUWT, chyba Ŝe uzna on, Ŝe takie 

uczestnictwo spełnia jedno z poniŜszych 

kryteriów: 
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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. 

 (a) nie jest zgodne z niniejszym 

rozporządzeniem, innymi unijnymi 

przepisami dotyczącymi działalności 

EUWT lub 

 (b) nie jest zgodne z przepisami krajowymi 

dotyczącymi kompetencji przyszłego 

członka zgodnie z przepisami art. 7 ust. 2, 

lub 

 (c) nie jest uzasadnione ze względu na 

porządek publiczny tego państwa 

członkowskiego. 

 W takim przypadku właściwy organ 

wyznaczony przez kaŜde państwo 

członkowskie uzasadnia powody 

nieudzielenia zgody lub proponuje 

niezbędne zmiany do konwencji, aby 

umoŜliwić uczestnictwo przyszłego 

państwa członkowskiego. 

Or. en 

Uzasadnienie 

 

Zakres kompetencji jednego członka z kaŜdego państwa członkowskiego wystarczy do 

uzasadnienia przystąpienia wszystkich członków z tego samego państwa członkowskiego (art. 

7 ust. 2). NaleŜy zharmonizować przepisy art. 4 ust. 3 dotyczące kontroli zgodności 

kompetencji członków z działalnością EUWT z przepisami art. 7 ust. 2. Warunek, Ŝe 

uczestnictwo musi być uzasadnione interesem publicznym, jest redundantny w stosunku do 

analizy zgodności udziału członka z przepisami rozporządzenia, jako Ŝe w art. 1 ust. 2 

rozporządzenia określono zakres działalności EUWT. 
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Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 6 

Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 

Artykuł 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Konwencja, statut i wszelkie ich 

późniejsze zmiany podlegają rejestracji lub 

publikacji zgodnie z właściwym prawem 

krajowym w państwie członkowskim, w 

którym znajduje się siedziba statutowa 

danego EUWT. EUWT uzyskuje 

osobowość prawną w dniu rejestracji lub 

publikacji, zaleŜnie od tego, która z nich 

nastąpi wcześniej. Członkowie informują 

państwa członkowskie, których to dotyczy, 

Komisję i Komitet Regionów o rejestracji 

lub publikacji konwencji. 

1. Konwencja, statut i wszelkie ich 

późniejsze zmiany podlegają rejestracji lub 

publikacji zgodnie z właściwym prawem 

krajowym w państwie członkowskim, w 

którym znajduje się siedziba statutowa 

danego EUWT, a następnie publikacji 

w pozostałych państwach członkowskich 

członków EUWT. EUWT uzyskuje 

osobowość prawną w dniu rejestracji lub 

publikacji w państwie członkowskim, 

w którym znajduje się jego siedziba 

statutowa, zaleŜnie od tego, która z nich 

nastąpi wcześniej. Członkowie informują 

państwa członkowskie, których to dotyczy, 

i Komitet Regionów o rejestracji lub 

publikacji konwencji. 

2. EUWT zapewnia przesłanie do Komisji, 

w terminie dziesięciu dni roboczych od 

rejestracji lub publikacji konwencji, 

wniosku zgodnego ze wzorem 

znajdującym się w załączniku do 

niniejszego rozporządzenia. Komisja 

przekazuje ten wniosek do Urzędu 

Publikacji Unii Europejskiej w celu 

opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej, seria C, ogłoszenia 

o utworzeniu EUWT zawierającego 

szczegółowe informacje określone 

w załączniku do niniejszego 

rozporządzenia.” 

2. EUWT zapewnia przesłanie do 

Komitetu Regionów, w terminie dziesięciu 

dni roboczych od rejestracji lub publikacji 

konwencji, wniosku zgodnego ze wzorem 

znajdującym się w załączniku do 

niniejszego rozporządzenia. Komitet 

Regionów przekazuje ten wniosek do 

Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu 

opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej, seria C, ogłoszenia 

o utworzeniu EUWT zawierającego 

szczegółowe informacje określone 

w załączniku do niniejszego 

rozporządzenia.” 

Or. en 

Uzasadnienie 

 

Komitet Regionów, który odpowiada za prowadzenie rejestru EUWT i platformy EUWT, ma 

za zadanie zadbać o publikację konwencji w serii C Dziennika Urzędowego. Publikacja 
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konwencji i statutów tylko w państwie członkowskim, w którym EUWT ma swoją siedzibę 

statutową, byłaby dyskryminująca i utrudniałaby spełnienie wymogu przejrzystości oraz 

zapewnienie prawa obywateli do informacji. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 8 – litera a) 

Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 

Artykuł 7 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. 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. 

3. 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. 

W szczególności zadania EUWT mogą 

dotyczyć realizacji programów współpracy 

lub ich części, bądź operacji wspieranych 

przez Unię w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego lub 

Funduszu Spójności. 

W szczególności zadania EUWT mogą 

dotyczyć realizacji programów współpracy 

lub ich części bądź operacji wspieranych 

przez Unię w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego lub 

Funduszu Spójności. 

 Zadania EUWT mogą równieŜ dotyczyć 

realizacji operacji wspieranych przez 

jakikolwiek inny fundusz Unii.  

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 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.” 

Or. en 

Uzasadnienie 
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EUWT muszą mieć moŜliwość ubiegania się o środki w ramach jakiegokolwiek programu UE 

oraz uczestnictwa w jakimkolwiek zaproszeniu czy teŜ inicjatywie. Zapis nie jest 

wystarczająco przejrzysty, aby mógł zagwarantować, Ŝe EUWT ma równieŜ moŜliwość 

realizowania operacji ze wsparciem finansowym UE innym niŜ wsparcie udzielane w ramach 

polityki spójności. EUWT powinno być rozumiane jako narzędzie współpracy w szerszej skali, 

a zatem w pełni kwalifikujące się do uzyskania finansowania ze wszystkich programów UE. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 8 – lit. b) 

Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 

Artykuł 7 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

„Zgromadzenie EUWT, o którym mowa 

w art. 10 ust. 1 lit. a), moŜe jednak określić 

zasady i warunki korzystania z danego 

elementu infrastruktury zarządzanego 

przez EUWT, w tym takŜe opłaty 

wnoszone przez uŜytkowników.” 

„Zgromadzenie EUWT, o którym mowa 

w art. 10 ust. 1 lit. a), moŜe jednak określić 

zasady i warunki korzystania z danego 

elementu infrastruktury zarządzanego 

przez EUWT lub warunki świadczenia 

usługi w ogólnym interesie gospodarczym, 

w tym takŜe opłaty wnoszone przez 

uŜytkowników.” 

Or. en 

Uzasadnienie 

 

NaleŜy umoŜliwić EUWT określanie stawek i opłat za te usługi świadczone w ogólnym 

interesie gospodarczym, które są organizowane niezaleŜnie od zarządzania daną 

infrastrukturą. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 8 – lit. ba) (nowa) 

Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 

Artykuł 7 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) w ust. 5 dodaje się akapit w 
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brzmieniu: 

 „KaŜde EUWT moŜe podpisać konwencję 

z innym EUWT lub dowolnym 

podmiotem, który moŜe zostać członkiem 

EUWT, w celu realizacji projektu 

europejskiej współpracy terytorialnej 

niemieszczącego się w zakresie wspólnych 

zadań danych EUWT lub stron 

sygnatariuszy. 

 Konwencja zawiera co najmniej cele 

współpracy, podział zadań między 

sygnatariuszy, czas trwania i szacunkową 

wysokość zaangaŜowania finansowego 

sygnatariuszy, jak równieŜ prawo mające 

zastosowanie do konwencji.” 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wszystkie EUWT muszą mieć moŜliwość korzystania z europejskiej podstawy prawnej w celu 

nawiązywania partnerstwa z innymi EUWT lub osobami prawnymi w celu realizacji 

wspólnych projektów współpracy. MoŜliwość zawierania porozumień z innymi organami lub 

podmiotami terytorialnymi, które działają poza terytorium objętym EUWT, zwłaszcza w 

odniesieniu do programów transnarodowych, przyniosłaby wiele korzyści w kształtowaniu 

strategii makroregionalnych. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 9 

Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera h) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(h) przepisy szczególne prawa unijnego 

lub krajowego właściwe dla jego 

działalności; tymi przepisami krajowymi 

moŜe być prawo państwa członkowskiego, 

w którym organy statutowe wykonują 

swoje uprawnienia lub w którym EUWT 

prowadzi swoją działalność; 

skreślona 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Niemal niemoŜliwe jest sporządzenie ex ante pełnego wykazu unijnych, krajowych i 

regionalnych przepisów, które EUWT będzie zobowiązane stosować podczas realizacji swoich 

zadań na całym obszarze, na którym działa. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 12 – litera b) 

Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit drugi a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2a. JeŜeli odpowiedzialność przynajmniej 

jednego członka EUWT jest ograniczona 

lub wyłączona na mocy prawa krajowego, 

któremu podlega, pozostali członkowie 

mogą takŜe ograniczyć swoją 

odpowiedzialność w konwencji. 

2a. JeŜeli odpowiedzialność przynajmniej 

jednego członka EUWT jest ograniczona 

lub wyłączona na mocy prawa krajowego, 

któremu podlega, pozostali członkowie 

mogą takŜe ograniczyć swoją 

odpowiedzialność w konwencji. 

Nazwa EUWT, którego członkowie 

ponoszą ograniczoną odpowiedzialność, 

zawiera słowa „z ograniczoną 

odpowiedzialnością”. 

Zaproszenia do składania ofert i umowy 

zawierane przez EUWT, którego 

członkowie ponoszą ograniczoną 

odpowiedzialność, zawierają informację, 

Ŝe EUWT ma „ograniczoną 

odpowiedzialność”, informację o tym, 

którzy członkowie ponoszą ograniczoną 

odpowiedzialność, oraz odniesienia do 

wszelkich ewentualnych umów 

ubezpieczenia zawartych przez EUWT. 

Wymóg podania do publicznej wiadomości 

konwencji, statutu oraz sprawozdania 

finansowego EUWT, którego członkowie 

mają ograniczoną odpowiedzialność, jest 

co najmniej równy wymogowi 

obowiązującemu inne podmioty prawne, 

których członkowie ponoszą ograniczoną 

odpowiedzialność i które podlegają prawu 

państwa członkowskiego, w którym 

znajduje się siedziba statutowa tego 

EUWT. 

Wymóg podania do publicznej wiadomości 

konwencji, statutu oraz sprawozdania 

finansowego EUWT, którego członkowie 

mają ograniczoną odpowiedzialność, jest 

co najmniej równy wymogowi 

obowiązującemu inne podmioty prawne, 

których członkowie ponoszą ograniczoną 

odpowiedzialność i które podlegają prawu 

państwa członkowskiego, w którym 

znajduje się siedziba statutowa tego 

EUWT. 

W przypadku EUWT, którego członkowie 

ponoszą ograniczoną odpowiedzialność, 

państwa członkowskie mogą wymagać 

zawarcia przez EUWT odpowiedniej 

W przypadku EUWT, którego członkowie 

ponoszą ograniczoną odpowiedzialność, 

państwa członkowskie mogą wymagać 

zawarcia przez EUWT odpowiedniej 
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umowy ubezpieczenia obejmującego 

rodzaje ryzyka charakterystyczne dla 

działalności EUWT.” 

umowy ubezpieczenia obejmującego 

rodzaje ryzyka charakterystyczne dla 

działalności EUWT.” 

Or. en 

Uzasadnienie 

 

Uprzednia znajomość zakresu zaangaŜowania finansowego członków EUWT leŜy tylko w 

interesie potencjalnych wierzycieli EUWT. Słowa „z ograniczoną odpowiedzialnością” 

dodane w nazwie EUWT nie oddają zakresu zaangaŜowania finansowego członków i 

mechanizmów ubezpieczeniowych, z których ewentualnie korzysta EUWT. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 14 

Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 

Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Komisja Europejska upowaŜnia platformę 

EUWT prowadzoną przez Komitet 

Regionów do monitorowania działań 

istniejących i powstających EUWT, 

organizowania wymiany sprawdzonych 

rozwiązań, wskazywania wspólnych 

wyzwań i proponowania lepszego 

włączenia EUWT do poszczególnych 

obszarów polityki sektorowej Unii. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Platforma EUWT jest odpowiednim narzędziem umoŜliwiającym monitorowanie ugrupowań 

EUWT i wymianę sprawdzonych rozwiązań i wyzwań, z którymi zmagają się zarówno 

utworzone, jak i istniejące EUWT, z myślą o lepszym wykorzystywaniu EUWT w obszarach 

polityki sektorowej UE. 

 



 

PE489.428v01-00 22/28 PR\901544PL.doc 

PL 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 15 

Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 

Artykuł 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

„Do połowy 2018 r. Komisja przekaŜe 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

Komitetowi Regionów sprawozdanie z 

oceny stosowania, skuteczności, 

wydajności, przydatności i europejskiej 

wartości dodanej niniejszego 

rozporządzenia oraz moŜliwości jego 

uproszczenia. 

„Do połowy 2018 r. Komisja przekaŜe 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

Komitetowi Regionów sprawozdanie z 

oceny stosowania, skuteczności, 

wydajności, przydatności i europejskiej 

wartości dodanej niniejszego 

rozporządzenia, jego stosowania przez 

poszczególne słuŜby Komisji i Europejską 

SłuŜbę Działań Zewnętrznych oraz 

moŜliwości jego uproszczenia.  

Sprawozdania z oceny oparte są na 

wskaźnikach przyjętych przez Komisję w 

drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 

17a.” 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych zgodnie z art. 17a, 

by określić wskaźniki, na podstawie 

których sporządzane są sprawozdania z 

oceny.” 

Or. en 

Uzasadnienie 

Konieczne jest lepsze umiejscowienie EUWT w obszarach polityki UE dotyczących 

określonych sektorów. W tym celu konieczne jest zwiększenie świadomości na temat tego 

instrumentu i rozpowszechnić jego stosowanie w poszczególnych słuŜbach Komisji, tak aby w 

pełni wykorzystać potencjał EUWT wykraczający poza programy współpracy terytorialnej. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 16 

Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 

Artykuł 17a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych powierzone Komisji 

podlegają warunkom określonym w 

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 

przyjęcia aktów delegowanych podlega 

warunkom określonym w niniejszym 
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niniejszym artykule.  artykule.  

2. Przekazanie uprawnień, o których mowa 

w niniejszym rozporządzeniu, powierza się 

na czas nieokreślony od daty wejścia w 

Ŝycie niniejszego rozporządzenia. 

2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 

w art. 17, powierza się Komisji na okres 5 

lat od dnia …
*
. Komisja sporządza 

sprawozdanie dotyczące przekazania 

uprawnień nie później niŜ dziewięć 

miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. 

Przekazanie uprawnień zostaje 

automatycznie przedłuŜone na takie same 

okresy, chyba Ŝe Parlament Europejski 

lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłuŜeniu nie później niŜ trzy miesiące 

przed końcem kaŜdego okresu. 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 

w art. 17, moŜe zostać odwołane w 

dowolnym momencie przez Parlament 

Europejski lub Radę. 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 

w art. 17, moŜe zostać w dowolnym 

momencie odwołane przez Parlament 

Europejski lub Radę. 

Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o 

odwołaniu staje się skuteczna od 

następnego dnia po jej opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

lub w określonym w tej decyzji 

późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 

waŜność jakichkolwiek juŜ 

obowiązujących aktów delegowanych. 

Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o 

odwołaniu staje się skuteczna od 

następnego dnia po jej opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

lub w określonym w tej decyzji 

późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 

waŜność jakichkolwiek juŜ 

obowiązujących aktów delegowanych. 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 

delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 

delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 

5. Akty delegowane wchodzą w Ŝycie 

wyłącznie w przypadku braku sprzeciwu ze 

strony Parlamentu Europejskiego lub Rady 

wyraŜonego w ciągu 2 miesięcy od 

przekazania takiego aktu Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie lub jeŜeli przed 

upływem tego terminu zarówno Parlament 

Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, Ŝe nie wyraŜą sprzeciwu. Z 

inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 

Rady termin ten jest przedłuŜany o 2 

miesiące. 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 

art. 17 wchodzi w Ŝycie tylko wtedy, kiedy 

Parlament Europejski albo Rada nie 

wyraziły sprzeciwu w terminie 3 miesięcy 

od przekazania tego aktu Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, lub kiedy przed 

upływem tego terminu, zarówno Parlament 

Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, Ŝe nie wniosą sprzeciwu. Termin 

ten przedłuŜa się o 3 miesiące z inicjatywy 

Parlamentu Europejskiego lub Rady.  

Jeśli przed upływem tego terminu ani 

Parlament Europejski, ani Rada nie 

wyraŜą sprzeciwu wobec aktu 
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delegowanego, jest on publikowany w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

oraz wchodzi w Ŝycie z dniem podanym w 

tym akcie. 

Akt delegowany moŜe zostać 

opublikowany w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej oraz wejść w Ŝycie przed 

upływem tego okresu, jeŜeli zarówno 

Parlament Europejski, jak i Rada 

poinformowały Komisję, Ŝe nie zamierzają 

wyraŜać sprzeciwu. 

 

Jeśli Parlament Europejski lub Rada 

wyraŜą sprzeciw wobec aktu 

delegowanego, nie wchodzi on w Ŝycie. 

Instytucja, która wyraŜa sprzeciw wobec 

aktu delegowanego, podaje 

uzasadnienie.” 

 

 _______________ 

 
*
Proszę wstawić datę wejścia w Ŝycie 

niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 2 – punkt 2a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. JeŜeli ugrupowania EUWT utworzone 

przed wejściem w Ŝycie niniejszego 

rozporządzenia zmieniają swoje 

konwencje i statuty, mogą zdecydować, Ŝe 

będą podlegać przepisom niniejszego 

rozporządzenia. W takim przypadku 

umieszczają stosowny zapis w aktach 

organu właściwego do zmiany konwencji i 

statusu. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Utworzone wcześniej EUWT powinny móc skorzystać z przepisów omawianego wniosku w 

sprawie rozporządzenia, korzystniejszych niŜ przepisy rozporządzenia (WE) nr 1082/2006. 
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UZASADNIENIE 

Celem zmiany omawianego rozporządzenia jest ograniczenie trudności prawnych i 

administracyjnych, z którymi borykają się EUWT w związku z procedurami wyraŜania 

zgody, tworzeniem, wykonywaniem zadań i zarządzaniem ich personelem. Wniosek Komisji 

ma usunąć te przeszkody i wyjaśnić utrzymujące się niepewności prawne, które powodują, Ŝe 

państwa członkowskie stosują niniejsze rozporządzenie w sposób niespójny, tworząc szereg 

barier we właściwym wdraŜaniu EUWT. Tylko uproszczone i jasne zasady regulujące EUWT 

zagwarantują niezbędną pewność prawa oraz przyczynią się utworzenia silniejszych zachęt 

dla przyszłych partnerów do wzmocnienia współpracy między regionami. Dzięki zwiększeniu 

atrakcyjności tego instrumentu przegląd rozporządzenia moŜe zachęcić do wykorzystywania 

EUWT jako preferowanego narzędzia współpracy terytorialnej w UE i poza jej granicami. 

Sprawozdawca podkreśla jednocześnie dobrowolny charakter tego narzędzia. Władze lokalne 

i regionalne muszą i nadal będą decydować o środkach, które najlepiej słuŜą ich współpracy.  

 

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie zakresu EUWT, a w 

szczególności włączenie przedsiębiorstw publicznych w rozumieniu dyrektywy 

2004/17/WE jako potencjalnych członków. Z drugiej strony wydaje się, Ŝe Komisja 

pominęła partnerstwa publiczno-prywatne, które świadczą usługi gospodarcze w 

interesie ogólnym. Stosowna poprawka ma więc na celu rozszerzenie listy 

przedsiębiorstw o przedsiębiorstwa, którym powierzono świadczenie usług w ogólnym 

interesie gospodarczym w rozumieniu decyzji1w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, aby zacieśnić współpracę w dziedzinie 

transportu publicznego, opieki zdrowotnej, energetyki czy gospodarki wodnej. 

 

Ponadto sprawozdawca wyraźnie proponuje ułatwienie tworzenia EUWT z partnerami 

z państw trzecich, bez względu na to, czy uczestniczą w nim partnerzy z jednego lub 

kilku państw członkowskich. Celem jest zmiana kryteriów pozwalających tworzyć 

EUWT złoŜone z jednego podmiotu z państwa członkowskiego UE i jednego podmiotu z 

państwa trzeciego lub terytorium zamorskiego. W tym kontekście sprawozdawca uwaŜa, 

Ŝe konieczne jest doprecyzowanie przemawiające za koncepcją uzasadnionej zgody lub 

odmowy utworzenia EUWT, co oznacza, Ŝe państwa członkowskie będą zobowiązane 

stosować rygorystyczne kryteria podczas ich oceny.  

 

Sprawozdawca proponuje utworzenie tzw. pojedynczego punktu kontaktowego, tj. 

wyznaczenie przez państwo członkowskie jednego organu, który wydawałby zgodę na 

utworzenie nowego EUWT w miejsce licznych departamentów rządowych. To 

rozwiązanie nie oznacza pojedynczego organu w kaŜdym państwie członkowskim, co w 

rzeczywistości jest niewykonalne, gdyŜ na federalne państwa członkowskie UE składają 

się jednostki federalne upowaŜnione do wydawania zgody na utworzenie EUWT, ale ma 

na celu uniknięcie niejasnych definicji i skrócenie procedur, które wydłuŜały 

interwencje róŜnych krajowych ministerstw w niektórych państwach członkowskich. 

Ponownie podkreśla się, Ŝe intencją sprawozdawcy jest ustanowienie kultury wydawania 

uzasadnionej odmowy lub zgody oraz wyznaczenie jednego właściwego organu w 

kaŜdym państwie członkowskim. 

                                                 
1C(2011) 9380 final. 
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Platforma EUWT utworzona przez Komitet Regionów gromadzi wszystkie 

zainteresowane strony na szczeblu politycznym i technicznym oraz pełni rolę organu 

wsparcia i organu doradczego zarówno dla istniejących, jak i zakładanych EUWT.  

 

Komitet Regionów, który jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru EUWT i 

platformy EUWT, będzie odpowiadał za publikowanie konwencji nowego EUWT w 

Dzienniku Urzędowym, seria C. Skuteczna współpraca i wymiana informacji między 

Komisją a Komitetem Regionów będzie teŜ ułatwiać i wspierać lepsze wykorzystanie 

EUWT w obszarach polityki sektorowej UE. 

 

Nadal utrzymują się przeszkody w tworzeniu i sprawnym funkcjonowaniu EUWT, co 

wynika głównie z powolnego wdraŜania niniejszego rozporządzenia przez państwa 

członkowskie i braku wystarczającej koordynacji między poszczególnymi organami. 

Niemniej jednak w równym stopniu jest to skutek niewystarczającego wdroŜenia 

polityki sektorowej UE.Sprawozdawca pragnie podkreślić, Ŝe wykorzystanie EUWT moŜe 

wykraczać poza politykę regionalną i współpracę terytorialną. UE wypracowała juŜ struktury 

transgraniczne w pewnych obszarach polityki sektorowej, np. w badaniach (ERIC – 

konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej). Inne działania finansowane z 

funduszy strukturalnych, takie jak programy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 

(finansowane z EFRROW), finansowane z EFS transgraniczne agencje pracy, wspólne 

zarządzanie infrastrukturą TEN czy teŜ instrument „Łącząc Europę” dotyczący projektów 

transeuropejskich, mogą być prowadzone przez EUWT, przyczyniając się w ten sposób do 

osiągania celów polityki spójności. Aby w pełni wykorzystać ten potencjał w innych 

obszarach polityki UE, Komisja musi dostarczyć informacje i zwiększyć świadomość 

wśród swoich róŜnych słuŜb. W ramach następnego etapu słuŜby Komisji mogłyby 

uwzględnić EUWT, tak aby podmioty te kwalifikowały się do uczestnictwa we 

wszystkich zaproszeniach do składania wniosków adresowanych do organów 

publicznych. 

 

Ponadto sprawozdawca chciałby omówić szereg dodatkowych zagadnień. Kilka 

ugrupowań EUWT zgłosiło problemy związane z ubieganiem się o finansowanie ze 

środków UE. W głównej mierze było to spowodowane tym, Ŝe były one uznawane za 

jeden podmiot, a nie za formę partnerstwa złoŜonego z członków EUWT. W 

programach finansowanych przez UE, w których mogą uczestniczyć wyłącznie 

konsorcja, EUWT równieŜ powinny być automatycznie uznawane za kwalifikujące się 

do udziału, bez potrzeby posiadania dodatkowych partnerów.  

  

Przyszłe odpowiednie środki legislacyjne powinny w rezultacie uznawać EUWT za 

podmioty ułatwiające i wspierające współpracę terytorialną. Przykładowo EUWT 

mogłoby działać na jednolitym rynku jako transgraniczna jednostka zamawiająca i w 

konsekwencji powinno być uwzględnione w Akcie o jednolitym rynku oraz we 

wnioskach ustawodawczych z nim związanych.  

 

Co więcej, sprawozdawca jest zdania, Ŝe Komisja Europejska powinna stworzyć dla 

EUWT korzystne środowisko podatkowe poprzez uproszczenie systemu zarządzania 

podatkiem VAT, unikanie sytuacji podwójnego opodatkowania i w miarę moŜliwości 

tworzenie zachęt podatkowych bez zakłócania konkurencji. 
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NaleŜy dać EUWT moŜliwość podpisywania porozumień z innymi organami 

terytorialnymi lub podmiotami działającymi poza terytorium EUWT. Te partnerstwa 

bardzo korzystnie wpłynęłyby na budowanie strategii makroregionalnych oraz 

angaŜowanie partnerów w szerszej skali, np. miast z państw trzecich lub struktur takich 

jak ESPON, które inaczej nie mogłyby się zaangaŜować.  

 

Aby osiągnąć cały swój potencjał, omawiane rozporządzenie musi w mniejszym stopniu 

podlegać dowolnej i sprzecznej interpretacji państw członkowskich, która w niektórych 

przypadkach stanowi zaprzeczenie wyznaczonych celów. UtoŜsamienie EUWT z 

istniejącymi organami krajowymi (np. „syndicat mixte” we Francji) moŜe przynieść 

skutki odwrotne od zamierzonych. EUWT jest instrumentem europejskim sui generis i 

jako taki naleŜy je traktować. Państwa członkowskie i krajowe organy administracji 

powinny zrozumieć, Ŝe EUWT nie są cięŜarem dla ich krajowych budŜetów i Ŝe nie 

przejmują ich kompetencji. EUWT są raczej wysoce uŜytecznym narzędziem, które ma 

wysoki potencjał w zakresie ograniczania obciąŜeń administracyjnych i kosztów 

operacyjnych, a tym samym wspierania i doskonalenia procesu współpracy terytorialnej 

w ramach UE, lecz równieŜ między państwami członkowskimi a krajami trzecimi. 

 


