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I. Wprowadzenie

Celem polityki spójności jest zapewnienie wszystkim obywatelom europejskim takich samych 
szans.  

W ramach tej polityki europejska współpraca terytorialna przyczynia się do „tworzenia coraz 
ściślejszego związku między narodami Europy”, pozwalając na zmniejszenie przeszkód 
między terytoriami i regionami, dzięki czemu mogą one razem sprostać wspólnym 
wyzwaniom. 

Obywatel musi znaleźć się w centrum priorytetów współpracy terytorialnej.

Celem niniejszego dokumentu roboczego jest zebranie poglądów wszystkich członków 
komisji REGI na temat przyszłości celu 3, poczynając od przedstawienia obecnej sytuacji.

II. Wartość dodana europejskiej współpracy terytorialnej

Terytorium Unii Europejskiej składa się obecnie z 27 państw członkowskich i 271 regionów.

II. A) Geneza

Granice instytucjonalne między państwami członkowskimi nie zanikły. Jednak z biegiem lat 
dzięki Unii Europejskiej stawały się one coraz słabsze i są teraz prawie niezauważalne, co 
sprzyja różnym formom współpracy.

Stopniowe zacieranie się granic jest przede wszystkim dziełem władz lokalnych 
i regionalnych, które po drugiej wojnie światowej postanowiły działać razem w ramach 
nieformalnej współpracy transgranicznej, co w konkretny sposób odpowiadało na potrzeby 
obywateli i obszarów objętych współpracą.

Mimo iż utworzono podstawy współpracy terytorialnej, pozostaje jeszcze wiele wyzwań. 
Charakter tych wyzwań jest uzależniony od historii i stopnia dojrzałości współpracy. Po 
„zniesieniu” granic w traktatach, ważne jest teraz wyeliminowanie ich w codziennym życiu 
obywateli.

Współpraca transgraniczna jest dziś wciąż ważnym elementem tworzenia jednolitego rynku. 
W rzeczywistości granice pozostają strefami, gdzie czasami wyraźnie brakuje 
konkurencyjności. 

Brak ten pokazuje współzależność między współpracą terytorialną a politykami UE innymi
niż polityka spójności (w dziedzinie transportu, zatrudnienia, konkurencyjności, polityki 
sąsiedztwa, zdrowia, ochrony środowiska itd.)

Porozumienia o nieformalnej współpracy, euroregiony, kolejne traktaty i prawodawstwo 
wtórne Unii Europejskiej przyczyniły się do utworzenia jednego z trzech filarów polityki 
spójności UE: cel „ współpraca terytorialna ”. Te poszczególne etapy otworzyły drogę dla 
tworzenia silniejszych i trwalszych więzi pomiędzy obszarami.
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II. B) Osiągnięcia

Obywatele greccy i bułgarscy, którzy pragną mieć dostęp do różnych usług, mogą korzystać z 
dróg wybudowanych w ramach współpracy transgranicznej. Francuscy i hiszpańscy 
mieszkańcy śródziemnomorskiej części Pirenejów będą wkrótce mogli skorzystać z usług 
tego samego szpitala wybudowanego i zarządzanego przez europejskie ugrupowanie 
współpracy terytorialnej.

Władze lokalne w różnych państwach członkowskich poszukujące rozwiązań logistycznych, 
znajdują je w ramach ponadnarodowej inicjatywy koordynowanej przez jeden region włoski.

Lokalni przedstawiciele pochodzący z licznych państw dzielą się swoimi doświadczeniami i 
dobrymi praktykami w ramach międzyregionalnych programów współpracy i wymiany. 

Oto kilka prostych przykładów w Unii Europejskiej, w przypadku których cel „współpraca 
terytorialna” umożliwił osiągnięcie sukcesu i w przypadku których cel ten przyniósł wartość 
dodaną dla projektu europejskiego.

 1 030 projektów w zakresie infrastruktury oraz ponad 18 000 km nowo wybudowanych 
lub zmodernizowanych dróg

 115 200 potencjalnych stanowisk pracy, 5 800 przedsiębiorstw rozpoczynających 
działalność oraz przedsiębiorstw bezpośrednio lub pośrednio utworzonych lub 
uratowanych

 około 12 000 utworzonych sieci i struktur współpracy oraz ponad 544 000 osób 
(w tym studentów), którzy wzięli udział w kursach, szkoleniach, seminariach, 
warsztatach, posiedzeniach lub innych działaniach edukacyjnych1. 

III. Omawiane kwestie

III. A) Struktura ogólna

W ciągu pięciu ostatnich lat rozporządzenie w sprawie funduszy strukturalnych oraz wejście 
w życie traktatu lizbońskiego w dużej mierze zwiększyły znaczenie współpracy terytorialnej 

W ramach finansowych na lata 2007-2013 cel „Współpraca terytorialna” przekształcono w 
jeden z trzech filarów polityki spójności Unii Europejskiej zastępujący inicjatywę 
wspólnotową INTERREG.

Następnie „współpraca terytorialna” stała się, zgodnie z art. 174 traktatu, jednym z trzech 
składników polityki spójności, obok polityki gospodarczej i polityki społecznej. Z racji swojej 
pozycji cel ten jest zdecydowanie jednym z głównych priorytetów Unii Europejskiej. 

Współpraca terytorialna ma na celu zniesienie barier natury fizycznej, administracyjnej 
i regulacyjnej istniejących pomiędzy terytoriami i regionami, dzięki czemu mogą one razem 

                                               
1 INTERREG III Inicjatywa wspólnotowa (2000-2006), ocena ex post (nr 2008.CE.16.0.AT.016)
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sprostać wspólnym wyzwaniom na poziomie terytorialnym (usługi, infrastruktura, miejskie 
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne), globalnym (globalizacja, zmiana klimatu) 
gospodarczym czy społecznym. 

W wieloletnich ramach finansowych na ten cel przewiduje się 7,5 mld EUR (co stanowi 2,5% 
wydatków strukturalnych UE).

Jakie ambicje strategiczne powinien mieć w przyszłości cel „Współpraca 
terytorialna”?

 Trzy elementy 

W ramach współpracy transgranicznej finansuje się realizację wspólnych strategii na rzecz 
regionów położonych wzdłuż granic wewnętrznych (a czasami zewnętrznych) państw 
członkowskich (przy czym dzieląca je odległość nie przekracza 150 km). Element ten zabiera 
w budżecie 2007-2013 lwią część przeznaczoną na cel 3 (5,5 mld EUR, tj. 73%). Zarządzanie 
nim na poziomie NUTS3 zostało „ukierunkowane na szczebel terytorialny”. Z punktu 
widzenia prawnego i organizacyjnego element ten jest również najbardziej wiążącym z trzech 
elementów. 

Współpraca transnarodowa na szerszą skalę ma na celu wspieranie współpracy między 
regionami sąsiadującymi należącymi do tego samego obszaru geograficznego, skupiając się 
na priorytetach strategicznych Unii, takich jak badania i rozwój, społeczeństwo informacyjne, 
środowisko naturalne, szkolnictwo wyższe, mobilność i zrównoważony rozwój obszarów 
miejskich oraz reagowanie na klęski żywiołowe (1,5 mld EUR, tj. 20%) w bieżącym okresie 
programowania finansowego. 

Współpraca międzyregionalna dotyczy współpracy między wszystkimi regionami 27 państw 
członkowskich, niezależnie od ich położenia geograficznego, i jest poświęcona jedynie 
prowadzeniu wymiany informacji, doświadczeń i dobrych praktyk (0,3 mld EUR, tj. 4%). 
Ponadto istnieją jeszcze trzy inne programy wsparcia, które dysponują ogólnym budżetem 
wynoszącym około 150 mln EUR: URBACT II (wymiana informacji na rzecz wspierania 
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich), INTERACT (określanie, opisywanie i 
rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie współpracy terytorialnej) oraz EPSON 
(udostępnianie badań i baz danych dotyczących współpracy terytorialnej).

Czy należy zachować obecną trzyczęściową strukturę celu i, jeśli tak, jak powinna ona 
być zorganizowana i jak powinny być rozdzielone środki finansowe? 

III.B) Pozycja „współpracy terytorialnej” w ramach polityki spójności

Cel „Współpraca terytorialna” nie może być właściwie zrozumiany bez uwzględnienia dwóch 
pozostałych celów, które chronologicznie go poprzedzają.

Cel 1 „Konwergencja” jest poświęcony zwiększeniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 
w najsłabiej rozwiniętych regionach europejskich i dysponuje budżetem wynoszącym 251 
mld EUR (81,54% wydatków strukturalnych w okresie 2007-2013).
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Cel 2 „ Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” pomaga pozostałym regionom UE w 
przygotowaniu do sprostania przyszłym wyzwaniom i dysponuje budżetem wynoszącym 
49 mld EUR w latach 2007-2013 (15,95% wydatków strukturalnych w tym okresie).

Każdy z tych celów dotyczy różnych regionów, a wszystkie razem mają na swoją wyłączność 
97,5% środków finansowych. W rezultacie kładą się one cieniem na cel „Współpraca 
terytorialna” nie tyle w świetle prawa, stawiającym wszystkie cele na równi, lecz pod 
względem finansowym.

Cel 3 jednakże skierowany jest do wszystkich regionów UE, a jego potencjał w zakresie 
zbliżania wszystkich obywateli, regionów i państw oraz umożliwiania im współpracy, a także 
wyniki osiągnięte dotychczas w tej dziedzinie, stanowią znaczną wartość dodaną dla całej 
Europy. 

Ponadto można stwierdzić, że cel „Współpraca terytorialna ”, tak jak cel 2, jest „zorientowany 
na przyszłość”, ponieważ przyczynia się do „tworzenia coraz ściślejszego związku między 
narodami”, do którego Europa wzywa od czasu podpisania traktatu rzymskiego w 1957 r. 

Dlatego też pozycja celu „Współpraca terytorialna” w ramach polityki spójności i następnych 
perspektyw finansowych jest kluczową kwestią. 

Jaki powinien być związek (w tym pod względem finansowym) między celami 
„Konwergencja” i „ Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” a celem 
„Współpraca terytorialna”? 

III. C) UE 2020, makroregiony i współpraca na granicach zewnętrznych

Należy się zastanowić nad związkami, jakie może mieć cel „Współpraca terytorialna”, z 
innymi inicjatywami UE. 

Europejska Współpraca Terytorialna i UE 2020
Parlament Europejski przypomniał1, że polityka spójności (oraz w szerszym znaczeniu jej cel 
„Współpraca terytorialna”) nie jest podporządkowana strategii 2020, lecz stanowi jeden z jej 
podstawowych mechanizmów. W rezultacie, o ile priorytety polityki spójności muszą być 
dostosowane do celów strategii UE 2020, o tyle w ramach tego dostosowania należy 
zachować odpowiednią elastyczność, gdyż:

– w szczególności cel „Współpraca terytorialna” jest bardziej złożony i służy również 
innemu celowi: integracji UE,
– niektóre słabsze i uboższe regiony muszą pokonać wiele słabości połeczno-
ekonomicznych, naturalnych i innych, które wymagają poświęcenia szczególnej 
uwagi.

Równocześnie należy odrzucić pokusę utworzenia nowych funduszy tematycznych na rzecz 
strategii UE 2020.

                                               
1 Sprawozdanie w sprawie wkładu polityki spójności w realizację celów lizbońskich oraz strategii UE 2020 
(2009/2235(INI)), Komisja Rozwoju regionalnego, Sprawozdawca: Ricardo Cortés Lastra



PE450.843v03-00 6/7 DT\836544PL.doc

PL

Europejska Współpraca Terytorialna i podejście makroregionalne
Koncepcja makroregionów z inicjatywy Rady jest logiczną odpowiedzią na koordynację 
wspólnych projektów dotyczących bardzo dużych terytoriów. Ma ona na celu wykorzystanie 
korzyści zintegrowanego i wielosektorowego podejścia wokół wspólnych działań 
strategicznych ze wsparciem z już istniejących funduszy. 

Europejska Współpraca Terytorialna na granicach zewnętrznych
Zarówno Europejski instrument sąsiedztwa i partnerstwa, jak i Instrument pomocy 
przedakcesyjnej zawierają elementy dotyczące wsparcia dla współpracy transgranicznej na 
granicach zewnętrznych. 

W jaki sposób dostosować współpracę terytorialną, jako część polityki spójności w 
ramach funduszy strukturalnych, do strategii UE 2020, zachowując jednocześnie jej 
elastyczność? Jakie metody można zastosować w celu koordynacji podejścia 
makroregionalnego z celem 3? Czy synergia i koordynacja między celem 3 a 
instrumentami współpracy na granicach zewnętrznych są mile widziane?

III.D) Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT)

W 2006 r. przyjęto odrębne rozporządzenie, które ustanowiło narzędzie prawne ułatwiające 
współpracę terytorialną – Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT). Może 
ono zostać wykorzystane w odniesieniu do każdego z trzech elementów współpracy 
terytorialnej oraz stanowi jeden instrument zarządzania terytorialnego. Wprowadzono go w 
czasie negocjacji w sprawie pakietu prawodawczego w odniesieniu do aktualnych 
wieloletnich ram finansowych (2007-2013).

Rozporządzenie to pozwala władzom krajowym, regionalnym i lokalnym na utworzenie 
wspólnych ugrupowań mających osobowość prawną w celu wdrażania programów i 
projektów współpracy. Wnosi również znaczny wkład w model zarządzania 
wielopoziomowego.

Doświadczenie związane z już utworzonymi, czy też właśnie tworzonymi ugrupowaniami 
pokazuje, że ten instrument się sprawdza. Odpowiada potrzebom władz lokalnych i 
regionalnych dotyczącym ustrukturyzowanej współpracy w kategoriach finansów, statusu 
prawnego i wielopoziomowego zarządzania – przekracza to nawet oczekiwania europejskiego 
prawodawcy. 

Jednak lepsza znajomość EUWT wśród władz lokalnych i regionalnych w UE jest niezbędna. 
Poza tym istnieje znaczna liczba innych wyzwań o charakterze przede wszystkim prawnym, 
organizacyjnym i związanym z dostępem do finansów, stojących przed EUWT, w 
szczególności w ich fazie wstępnej (takich jak problemy związane z krajem siedziby i bardzo 
długimi procedurami rejestracji).

Czy prawny charakter ugrupowań współpracy terytorialnej jest wystarczająco 
precyzyjny, biorąc pod uwagę poważne różnice w ich wdrażaniu w państwach 
członkowskich? Czy w zasadach dostępu do funduszy należy lepiej uwzględniać 
szczególny charakter EUWT?
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III.E) Przepisy wykonawcze

Cel 3 pozwala na złożoną i wielowymiarową współpracę łączącą partnerów z różnych państw 
członkowskich. Tymczasem fundusze są w większym stopniu przyznawane na bazie krajowej 
niż z programów (z wyjątkiem części transnarodowej). Ta metoda przyznawania funduszy 
wiąże się ze zwielokrotnieniem kryteriów kwalifikacji, kontroli i audytów.

Również jego mechanizm finansowy odzwierciedla tę złożoność, ponieważ środki nie są 
przyznawane na podstawie zwykłej rocznej perspektywy budżetowej, lecz na podstawie 
dwóch (reguła N+2) lub trzech lat (N+3) po rozpoczęciu projektu.

Najwyraźniej system ten nie jest idealny, ale wystarczą pewne zmiany, nie trzeba go 
wywracać do góry nogami. 

W jaki sposób można by było ułatwić realizację celu „współpraca terytorialna”? Czy 
można ograniczyć liczbę kryteriów kwalifikacji ? Czy finansowanie powinno być 
przyznawane w oparciu o program dla wszystkich celów „współpraca terytorialna”? 

II.5. Widoczność

Współpraca terytorialna szwankuje z powodu wyjątkowo trudnej postaci bardziej ogólnego 
problemu dotyczącego funduszy strukturalnych: braku widoczności.

Ani obywatele w codziennym życiu ani centralna administracja publiczna, regionalna czy 
lokalna państw członkowskich, ani długoterminowe planowanie polityki przez instytucje 
europejskie nie koncentrują się na głównych wyzwaniach współpracy terytorialnej. Należy 
działać na każdym z tych trzech poziomów, jeżeli chcemy, by współpraca terytorialna stała 
się bardziej „widoczna”. Odpowiedź na to wyzwanie musi przybrać dwie postaci: 

– wielka idea europejska współpracy terytorialnej musi stać się symbolicznym 
wcieleniem UE dla wszystkich obywateli;
– decydenci polityczni i urzędnicy wszystkich szczebli muszą zapoznać się z 
praktycznymi aspektami współpracy terytorialnej, które mogą dotyczyć ich pracy.

Jak poprawić widoczność współpracy terytorialnej wśród ww. grup docelowych? 


