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Od 2007 r. władze lokalne i regionalne z co najmniej dwóch państw członkowskich mogą 
utworzyć europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT). Ugrupowania te mają 
osobowość prawną, a ich celem jest ułatwianie współpracy transgranicznej, transnarodowej i 
międzyregionalnej, a przez to zwiększanie spójności Unii Europejskiej.

Przykładem udanej współpracy tego typu może być stworzenie transgranicznej infrastruktury 
lub umożliwienie dostępu do usług zdrowotnych lub komunikacyjnych, a także wdrożenie 
współfinansowanego przez UE projektu lub programu.

W ciągu ostatnich 5 lat powstało 26 takich ugrupowań, w skład których weszło ponad 550 
władz terytorialnych z 15 państw członkowskich. Ich działania wpłynęły na życie 28 
milionów ludzi. Planuje się utworzenie 20 kolejnych EUWT.

Mimo to odbiór EUWT w całej Europie nie jest jednakowy. W wielu regionach takich jak 
Skandynawia nadal nie ma żadnych EUWT, a tam, gdzie zostały założone lub są zakładane, 
zainteresowane strony napotykają niekiedy w praktyce na różnorodne problemy.

1. Cel przeglądu: uproszczenie i rozszerzenie

Przegląd rozporządzenia ma służyć wzmocnieniu instrumentu EUWT. Współpraca 
terytorialna jest utrudniona przez zróżnicowanie krajowych struktur prawnych, księgowych i 
struktur zarządzania. W ramach kompleksowych konsultacji zainteresowane strony często 
wymieniały również przeszkody stawiane przez krajowe ministerstwa, które utrudniały 
zakładanie i bezproblemowe funkcjonowanie EUWT. Przegląd rozporządzenia musi zatem 
obejmować konieczne ulepszenia, usunięcie pozostałych utrudnień o charakterze prawnym, 
wyjaśnienie wątpliwości, które doprowadziły do tego, że państwa członkowskie stosują 
rozporządzenie niejednolicie i częściowo błędnie. Tylko uproszczona i oparta na pewności 
prawa współpraca będzie stanowić zachętę do intensywniejszej współpracy między 
regionami. 

Zinstytucjonalizowanie współpracy
EUWT ma znaczny potencjał, aby stać się najważniejszym instrumentem terytorialnej 
współpracy w Europie i na jej granicach oraz aby tę współpracę zinstytucjonalizować.

Ale: utrzymanie dobrowolnego charakteru
Mimo tego również w przyszłości wybór EUWT jako formy współpracy pozostanie 
dobrowolny, a władze terytorialne będą mogły wybrać inną formę współpracy terytorialnej. 

Brak konieczności tworzenia dodatkowych zachęt finansowych
Wbrew pojedynczym żądaniom udostępnienia przez UE dodatkowych środków budżetowych 
sprawozdawca jest zdania, że różnorodna wartość dodana EUWT jest wystarczającą zachętą 
do tworzenia takich ugrupowań. W celu uniknięcia efektu zdarzenia niezależnego należy 
oddzielić cel i motywację przyświecającą tworzeniu EUWT od dodatkowego finansowania. 
EUWT nie jest celem samym w sobie, lecz narzędziem do osiągnięcia określonych celów. Im 
precyzyjniej i konkretniej określi się te cele, tym efektywniejsze i bardziej mierzalne są skutki 
ich osiągnięcia.
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2. Najważniejsze zmiany we wniosku Komisji

Komisja uwzględniła w projekcie rozporządzenia liczne oczekiwania i propozycje usprawnień 
zgłaszane przez zainteresowane strony. W niniejszym dokumencie roboczym w pierwszej 
kolejności nakreślono najważniejsze zmiany we wniosku, a także przedstawiono sugestie 
sprawozdawcy, które mogą być podstawą do dalszej dyskusji.

2.1. Ułatwione tworzenie i zatwierdzanie EUWT

W przypadku już istniejących EUWT skarżono się najczęściej na długie i przebiegające w 
nieustrukturyzowany sposób procedury zatwierdzania. Obowiązujący dotychczas 
trzymiesięczny termin na zatwierdzenie przez państwa członkowskie statutu i konwencji był 
rzadko przestrzegany. W projekcie rozporządzenia wydłużono ten termin do sześciu 
miesięcy. Po tym okresie uznaje się, że konwencja została zatwierdzona w drodze milczącej 
zgody. Taka fikcja zatwierdzenia daje wnioskodawcy konieczną pewność prawa.

W całym projekcie Komisji wzywa się po części do tego, aby każde państwo członkowskie 
wyznaczyło tylko jeden organ odpowiedzialny za zatwierdzanie (punkt kompleksowej
obsługi). Obecnie w 27 państwach członkowskich o dopuszczeniu decyduje 79 
odpowiedzialnych organów. W związku z tym w niektórych państwach członkowskich 
wniosek muszą zatwierdzić nawet cztery krajowe ministerstwa, co może prowadzić do 
niepożądanych opóźnień i sprzeczności. Do wyjaśnienia pozostaje jednak kwestia, w jaki 
sposób należałoby utworzyć taki punkt kompleksowej obsługi w państwach, w których 
wnioski zatwierdzane są nie przez władze centralne, ale przez władze na szczeblu federalnym. 
Możliwe i zgodne z oczekiwaniami byłoby przy tym każdorazowe zatwierdzanie przez 
odpowiedzialny federalny organ administracji, o ile organ ten miałby w tym zakresie 
wyłączne kompetencje.

Kolejny wniosek Komitetu Regionów dotyczył jasnego określenia we wniosku dotyczącym 
rozporządzenia kryteriów odrzucenia wniosku. Niejasne jest jednak, czy takie zamknięte 
wyliczenie jest w ogóle możliwe i celowe. Już teraz istnieje możliwość sądowego 
zweryfikowania samowolnych decyzji, ale nie ograniczyło to opóźnień w procesie tworzenia 
EUWT.

2.2. Uproszczenie i doprecyzowanie zasad funkcjonowania

Wyraźne rozróżnienie między konwencją określającą konstytutywne elementy EUWT a 
statutem zawierającym przepisy wykonawcze powinno również przyczynić się do 
zwiększenia pewności prawa. W przyszłości zatwierdzana miałaby być jedynie konwencja.
Godne aprobaty jest także uproszczenie przystępowania nowych członków do już istniejącego 
EUWT, a także uproszczona procedura wprowadzania zmian.

2.3. Rozszerzenie przedmiotu i kręgu członków EUWT 

Przedmiot
EUWT powinno być otwarte na wszystkie obszary współpracy terytorialnej. W związku z 
tym we wniosku wyjaśniono, że jednemu EUWT można powierzyć zadania w zakresie 
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jednego lub większej liczby komponentów współpracy terytorialnej.
Wcześniej cel EUWT był ograniczony wyłącznie do zwiększania spójności gospodarczej i 
społecznej. Obecnie cel ten obejmuje zwiększanie spójności gospodarczej, społecznej i
terytorialnej. Dlatego też zadania EUWT nie ograniczają się już wyłącznie do ułatwiania i 
wspierania współpracy terytorialnej na rzecz zwiększania spójności gospodarczej i 
społecznej, ale jego zadania powinny być ukierunkowane na te strategie polityczne. W 
przyszłości EUWT powinny również przyczynić się do realizacji strategii „Europa 2020” i 
strategii makroregionalnych.

Członkowie
Propozycja Komisji, aby rozszerzyć zakres stosowania na przedsiębiorstwa publiczne w 
rozumieniu dyrektywy 2004/17/EW, jest godna poparcia. Dzięki temu przedsiębiorstwa 
działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych
również mogłyby stać się członkami EUWT.

2.4. Więcej przejrzystości w zakresie zarządzania personelem i procedur rekrutacji

Innym często zgłaszanym problemem było to, że pracownicy EUWT jak dotąd często 
podlegali różnym systemom wynagrodzeń, zabezpieczeń społecznych i systemom 
podatkowym (podwójne opodatkowanie). We wniosku przewiduje się teraz, że pracownicy 
mogą podlegać prawu państwa, w którym się znajdują, a nie prawu państwa, w którym 
EUWT ma swoją siedzibę statutową. Jest to zmiana ważna i jednocześnie wystarczająca. Ze 
strony istniejących EUWT pojawiały się pojedyncze żądania wprowadzenia dla pracowników 
EUWT podobnego regulaminu pracowniczego jak w przypadku agencji europejskich. 
Propozycja ta wydaje się niewłaściwa chociażby dlatego, że agencje tworzone są przez 
Komisję, a nie przez państwa członkowskie. Komisja musiałaby de facto delegować i 
oddelegowywać pracowników EUWT, co byłoby sprzeczne z zasadami pomocniczości i 
proporcjonalności.

2.5. Członkostwo regionów spoza UE w EUWT

Propozycja, zgodnie z którą regiony i instytucje z państw trzecich mogłyby być członkami 
EUWT, niezależnie od tego, czy pozostali członkowie pochodzą z jednego lub wielu państw 
członkowskich, jest godna aprobaty. Ponadto włączono by w ten sposób regiony najbardziej 
oddalone (terytoria zamorskie). Także i w tym przypadku należy jednak bliżej zdefiniować 
kwestię tego, czy należy określać obiektywne kryteria zatwierdzania lub odrzucania w 
przypadku, gdy wniosek dotyczy utworzenia EUWT, w skład którego wchodzi tylko jedno 
państwo członkowskie i tylko jedno państwo trzecie lub terytorium zamorskie. W 
przeciwnym wypadku poszczególne państwa członkowskie miałyby trudną do skontrolowania 
swobodę w tworzeniu tego typu EUWT.

2.6. Ubezpieczenia od odpowiedzialności

Różne zasady dotyczące ponoszenia odpowiedzialności panujące w państwach członkowskich 
(ograniczona/ nieograniczona odpowiedzialność EUWT) powodują niepewność prawa, 
zwłaszcza w przypadku stron umów i wierzycieli. Obecnie państwa członkowskie mogą 
wymagać od EUWT, których członkowie ponoszą ograniczoną odpowiedzialność, zawarcia 
umowy ubezpieczenia obejmującej różne rodzaje ryzyka. W ten sposób zapewnione jest 
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podobnie jak wcześniej zwolnienie państwa członkowskiego od odpowiedzialności za 
swojego członka EUWT, co z kolei uniemożliwia odrzucenie wniosku na tej podstawie.

2.7. Publikacja informacji o EUWT w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Należy opowiedzieć się za publikowaniem informacji dotyczących EUWT w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej (seria C) w kontekście zwiększenia przejrzystości i 
widoczności.

3. Dalsze ulepszenia i perspektywy na przyszłość

Mimo uwzględnienia ważnych i właściwych pod różnymi względami propozycji zmian 
niektóre kwestie pozostały niewyjaśnione, a potrzeby niezaspokojone.

Poza czysto technicznymi ulepszeniami podstawowe znaczenie ma to, aby w znacznie 
większym stopniu niż dotychczas i w wielu obszarach uznać EUWT za priorytetowy 
instrument wdrażania współpracy terytorialnej. Powinno się to przejawiać także tym, że 
EUWT zostanie lepiej włączone do środków ustawodawczych w zakresie polityki 
spójności od 2014 r.

Aby ułatwić zarządzanie różnymi transgranicznymi projektami w ramach EUWT, konieczna 
jest ponadto lepsza koordynacja między poszczególnymi rozporządzeniami (EFRE, IPA, 
ENPI).

Mile widziane i możliwe byłoby wyraźne włączenie EUWT do układów o stowarzyszeniu i 
umów o partnerstwie zawieranych przez UE. 

We wszystkich obszarach europejskiego prawodawstwa i krajowego ustawodawstwa należy 
bardziej niż dotychczas uwzględniać istnienie EUWT.

Do wymiany wiedzy i doświadczeń, a także jako organ wsparcia i organ doradczy powinna 
służyć utworzona przez Komitet Regionów platforma EUWT.

Żądanie, aby EUWT kwalifikowały się do programów UE i mogły uczestniczyć w 
inicjatywach i w zaproszeniach do składania ofert oraz aby te inicjatywy i zaproszenia do 
składania ofert były odpowiednio formułowane, jest uzasadnione i rozsądne.

W tym kontekście konieczne jest lepsze umiejscowienie EUWT w obszarach polityki 
dotyczących określonych sektorów. W tym celu konieczne jest najpierw zwiększenie 
świadomości służb Komisji (włączenie w główny nurt polityki). Nieuzasadnione wydaje się, 
aby pracownicy dyrekcji generalnych innych niż DG ds. Polityki Regionalnej zapytani o 
instrument EUWT nie potrafili udzielić żadnej odpowiedzi, co potwierdzają przedstawiciele 
różnych EUWT.

Kwestie sporne pod względem prawnym takie jak egzekwowanie zobowiązań umownych
EUWT w innym państwie członkowskim muszą zostać jeszcze wyjaśnione. 
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Niemniej jednak Komisja Europejska przygotowała dobry i uzasadniony projekt, którego 
celem jest zwiększenie skuteczności i widoczności EUWT w ramach współpracy 
terytorialnej. 

Do państw członkowskich apeluje się o spójne i skuteczne wzajemne dostosowanie 
krajowych środków wykonawczych. Nie można dopuszczać samowolnych i sprzecznych 
interpretacji przepisów. Krajowe organy administracyjne państw członkowskich muszą 
zrozumieć, że EUWT ani nie prowadzą polityki zagranicznej, ani nie są monstrami 
pochłaniającymi kompetencje i środki finansowe. EUWT jest ugrupowaniem 
ukierunkowanym na realizację zadań sui generis, które ani nie przejmuje uprawnień państwa, 
ani nie obciąża krajowego budżetu, lecz przeciwnie – ułatwia wykonywanie ministerialnych 
zadań poprzez administracyjny „outsourcing”. Jeżeli zostanie to zrozumiane w państwach 
członkowskich, wiele zainteresowanych stron i przyszłych wnioskodawców dużo zyska.


