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EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE
WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ (EUWT)

Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) zostały utworzone w celu
ułatwienia współpracy transgranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej między
państwami członkowskimi i ich władzami na szczeblu regionalnym i lokalnym. EUWT
umożliwiają tym partnerom realizację wspólnych projektów, wymianę doświadczeń
i usprawnienie koordynacji planowania przestrzennego.

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006, na podstawie art. 175 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TFUE);
rozporządzenie (UE) nr 1302/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia
2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie EUWT w odniesieniu do
wyjaśniania, upraszczania i usprawniania tworzenia i funkcjonowania tego rodzaju ugrupowań.

KONTEKST

Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej ma na celu ułatwianie i wspieranie
współpracy transgranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej pomiędzy państwami
członkowskimi lub ich władzami regionalnymi i lokalnymi. Europejskiemu ugrupowaniu
współpracy terytorialnej można powierzyć realizację programów współfinansowanych przez
Unię Europejską lub innych transgranicznych projektów, niekoniecznie z udziałem środków
UE. Działania te obejmują na przykład:
— prowadzenie transgranicznej infrastruktury transportowej lub szpitali;

— realizację lub zarządzanie transgranicznymi projektami rozwojowymi;

— wymianę doświadczeń i dobrych praktyk;

— zarządzanie wspólnymi programami transgranicznymi finansującymi projekty będące
przedmiotem wspólnego zainteresowania partnerów EUWT.

Obecnie istnieje jedno EUWT (europejska sieć wiedzy o miastach – „European Urban
Knowledge Network”), którego kraje członkowskie nie graniczą ze sobą. Jest to platforma
wymiany pomysłów i doświadczeń w dziedzinie rozwoju miejskiego.
Utworzenie EUWT przynosi jego członkom wiele korzyści:
— umożliwia utworzenie jednego podmiotu prawnego i wykorzystanie jednego zbioru

przepisów w celu realizacji wspólnych inicjatyw w co najmniej dwóch państwach
członkowskich;
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— pozwala zainteresowanym podmiotom z co najmniej dwóch państw członkowskich
na współpracę w ramach wspólnych inicjatyw bez konieczności zawierania umowy
międzynarodowej wymagającej ratyfikacji przez parlamenty narodowe;

— umożliwia państwom członkowskim wspólną i bezpośrednią odpowiedź na zaproszenia
do składania wniosków ogłaszane w ramach programów terytorialnych UE oraz działanie
w tym zakresie jako jedna instytucja zarządzająca.

STRUKTURA

EUWT mogą utworzyć partnerzy z siedzibą w co najmniej dwóch państwach członkowskich
i należący do co najmniej jednej z następujących kategorii:
— państwa członkowskie;

— władze regionalne;

— władze lokalne;

— podmioty prawa publicznego;

— stowarzyszenia zrzeszające podmioty należące do co najmniej jednej z tych kategorii.

Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej prowadzą działalność w imieniu swoich
członków, którzy uchwalają statut tych ugrupowań w drodze specjalnych konwencji, które
opisują organizację i działania danego EUWT. Zakres tej działalności jest ograniczony
do dziedziny współpracy wybranej przez członków ugrupowania. Uprawnienia EUWT są
z kolei ograniczone do uprawnień poszczególnych członków. Na EUWT nie można przenieść
uprawnień władz publicznych, takich jak np. uprawnienia polityczne i regulacyjne.
Do wykładni i stosowania postanowień konwencji ma zastosowanie prawo państwa
członkowskiego, w którym znajduje się główna siedziba ugrupowania. Członkowie EUWT
mogą zdecydować, czy nadać ugrupowaniu odrębną osobowość prawną, czy też powierzyć jego
zadania jednemu z członków.
Członkowie przyjmują roczny preliminarz budżetowy EUWT, na podstawie którego
sporządzają sprawozdanie roczne zatwierdzane przez niezależnych ekspertów. Członkowie
ponoszą odpowiedzialność finansową za wszelkie długi proporcjonalnie do swojego wkładu do
budżetu.

OSIĄGNIĘCIA

Dotychczas w 18 państwach członkowskich UE powstało łącznie 46 europejskich ugrupowań
współpracy terytorialnej i liczba ta wciąż rośnie: w 2012 r. utworzono 7 nowych EUWT,
a w 2013 r. powstało kolejnych 11 ugrupowań. Trwają prace nad utworzeniem nowych
19 EUWT. Rejestr EUWT prowadzi Komitet Regionów.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W rozporządzeniu (WE) nr 1082/2006 w sprawie EUWT uwzględniono wnioski Parlamentu
Europejskiego dotyczące jasnej definicji współpracy terytorialnej, konieczności wyjaśnienia
odpowiedzialności finansowej państw członkowskich, a także jurysdykcji i przepisów
obowiązujących w odniesieniu do publikacji i/lub rejestracji statutu EUWT. Rada przyjęła
ponadto propozycję Parlamentu, by EUWT podlegało prawu państwa członkowskiego,
w którym dane ugrupowanie posiada siedzibę statutową.
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Rozporządzenie zostało zmienione przez Parlament i Radę pod koniec 2013 r. Celem tej
poprawki było objaśnienie obowiązujących przepisów oraz uproszczenie procesu zakładania
i funkcjonowania EUWT. Zmienione rozporządzenie w sprawie EUWT wejdzie w życie 22
czerwca 2014 r. Jako akt dotyczący polityki spójności został on przygotowany zgodnie ze
zwykłą procedurą ustawodawczą, gdzie Parlament Europejski stanowi na równej stopie z Radą.
Parlament Europejski dokładnie przygląda się skuteczności tworzenia nowych EUWT.
W rezolucji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zarządzania i partnerstwa na
szczeblu krajowym i regionalnym, i podstawy dla projektów w dziedzinie polityki regionalnej
(P6_TA(2008)0492)[1], Parlament zwraca się również „do państw członkowskich, które nie
dostosowały dotychczas krajowych przepisów w sposób umożliwiający wprowadzenie EUWT,
aby jak najszybciej to uczyniły”.
Jacques Lecarte
11/2017

[1]Dz.U. C 15 E z 21.1.2010, s. 10.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P6_TA(2008)0492
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