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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dotyczący celu 3: Wyzwanie dla współpracy terytorialnej - przyszły harmonogram 
współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej
(2010/2155 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego tytuł 
XVIII,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/19991,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1082/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 
europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)2,

– uwzględniając decyzję Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych 
wytycznych Wspólnoty dla spójności (2006/702/WE)3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 października 2010 r. w sprawie polityki spójności 
i polityki regionalnej UE po roku 2013 4

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie strategii Unii Europejskiej 
dla regionu Morza Bałtyckiego oraz roli makroregionów w przyszłej polityce spójności5

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 marca 2010 r. w sprawie wdrażania synergii 
funduszy przeznaczonych na badania naukowe i innowacje w rozporządzeniu (WE) nr 
1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz siódmego 
programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju w miastach i regionach, jak również 
w państwach członkowskich i Unii6, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie Zielonej księgi w 
sprawie spójności terytorialnej oraz stanowiska w debacie na temat przyszłej reformy 
polityki spójności7,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przeglądu 
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 8, 

                                               
1 Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25-78.
2 Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25-78.
3 Dz.U. L 291 z 21.10.2006, s. 11-32.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0356.
5 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0254.
6 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0189.
7 Dz.U. C 117E z 6.5.2010, s. 65.
8 Dz.U.C 76E z 25.3.2010, s. 83
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– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dalszych działań 
dotyczących agendy terytorialnej i karty lipskiej — europejski program działania na rzecz 
rozwoju przestrzennego i spójności terytorialnej1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie roli Euroregionów w 
procesie rozwoju polityki regionalnej 2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 września 2005 r.w sprawie znaczenia spójności 
terytorialnej w rozwoju regionalnym3,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie Strategii Unii 
Europejskiej dla regionu Dunaju (COM(2010)0715) oraz towarzyszący strategii 
orientacyjny plan działania (SEC(2010)1489), 

– uwzględniając wnioski z piątego sprawozdania Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. w 
sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: przyszłość polityki spójności 
(piąte sprawozdanie w sprawie spójności) (COM(2010)0642),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 października 2010 r. w sprawie przeglądu 
budżetu UE (COM(2010) 0700) oraz załączniki techniczne do tego komunikatu 
(SEC(2010)7000),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 października 2010 r. w sprawie polityki 
regionalnej jako czynnika przyczyniającego się do inteligentnego rozwoju w ramach 
strategii Europa 2020 (COM(2010)0553),

 uwzględniając komunikat Komisji z dnia 31 marca 2010 r. zatytułowany „Polityka 
spójności: sprawozdanie strategiczne 2010 dotyczące realizacji programów na lata 2007-
2013” (COM (2010)0110),

 uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie Strategii Unii 
Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (COM(2009)0248 wersja ostateczna) oraz 
towarzyszący strategii orientacyjny plan działania (SEC(2009)0712/2),

 uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 października 2008 r., zatytułowany: „Zielona 
księga w sprawie spójności terytorialnej: przekształcenie różnorodności terytorialnej w 
siłę” (COM(2008)0616),

 Uwzględniając projekt sprawozdania z inicjatywy własnej Komitetu Regionów 
zatytułowany  „Nowe perspektywy przeglądu rozporządzenia w sprawie EUWT”4

 uwzględniając niezależne, przygotowane na wniosek Komisji sprawozdanie zatytułowane: 
„INTERREG III Inicjatywa wspólnotowa (2000-2006): ocena ex post” (nr 

                                               
1 Dz.U.C 184E z 6.3.2009, s. 95
2 Dz.U.C 285E z 22.11.06, s. 16.
3 Dz.U.C 227E z 21.09.2006, s. 88.
4 którego przyjęcie jest przewidziane na 88. posiedzenie plenarne Komitetu Regionów w dniach 27 –

28 stycznia 2011 r.
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2008.CE.16.0.AT.016), 

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0000/2011),
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A. mając na uwadze, że w skład terytorium Unii Europejskiej wchodzi 27 państw 
członkowskich i 271 regionów, 

B. mając na uwadze, że około 37,5% populacji europejskiej zamieszkuje regiony, w których 
skład wchodzą obszary przygraniczne,

C. mając na uwadze, że takie czynniki jak nieformalna współpraca, Euroregiony, inicjatywy 
Rady Europy, kolejne traktaty i prawo wtórne Unii Europejskiej przyczyniły się wspólnie
do ustanowienia silniejszych i bardziej trwałych powiązań między terytoriami, 

D. mając na uwadze, że pomimo ustanowienia podstaw współpracy terytorialnej, istnieje 
jeszcze wiele wyzwań, a charakter tych wyzwań zależy od historii oraz od stopnia 
dojrzałości współpracy, 

E. mając na uwadze, że po „zniesieniu” granic przez traktaty, ważne jest ich zniesienie w 
codziennym życiu obywateli,

F. mając na uwadze, że polityka regionalna ma na celu promowanie harmonijnego rozwoju 
regionów poprzez wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii 
Europejskiej, 

G. mając na uwadze, że w ramach polityki spójności cel „Europejska współpraca 
terytorialna” przyczynia się do „tworzenia coraz ściślejszego związku między narodami”, 
pozwalając na zmniejszenie przeszkód między terytoriami i regionami, 

H. mając na uwadze, że współpraca terytorialna, polegająca na współpracy obywateli z 
różnych regionów, jest procesem uczenia się, tworzącym poczucie wspólnej 
przynależności i wspólnej przyszłości, 

I. mając na uwadze, że obywatel musi znaleźć się w centrum priorytetów współpracy 
terytorialnej,

J. mając na uwadze, że pogłębienie współpracy terytorialnej zależy od postępów w 
integracji i we współpracy europejskiej we wszystkich dziedzinach i że współpraca 
terytorialna stanowi sama w sobie eksperymentalny warsztat integracji europejskiej, 

K. mając na uwadze, że ogólne rozporządzenie w sprawie funduszy strukturalnych oraz 
wejście w życie traktatu z Lizbony w dużej mierze zwiększyły znaczenie współpracy 
terytorialnej,

L. mając na uwadze, że ocena ex-post programów INTERREG III w okresie programowania 
2000 - 2006 dowodzi jednoznacznie istnienia wartości dodanej tego celu dla projektu 
europejskiego,
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Wzmocnienie celu „współpraca terytorialna”

1. przypomina, że współpraca terytorialna ma na celu wspieranie współpracy terytoriów i 
regionów w celu sprostania wspólnym wyzwaniom, zmniejszenie barier natury fizycznej, 
administracyjnej i regulacyjnej, które stoją na przeszkodzie tej współpracy, oraz 
przyczynienie się do stopniowego zacierania się granic;

2. jest przekonany o europejskiej wartości dodanej współpracy terytorialnej i o jej istotnej 
roli w pogłębianiu rynku wewnętrznego i integracji europejskiej;  prosi, aby współpraca 
terytorialna pozostała jednym z filarów polityki spójności; 

3. uważa, że współpraca terytorialna wykazała się skutecznością i że jej potencjał , 
szczególnie w zakresie konkurencyjności, nie jest wystarczająco wykorzystywany ze 
względu na niską kwotę przyznaną na ten cel; wzywa do przyznania na cel „współpraca 
terytorialna” przynajmniej 5% całkowitego budżetu polityki spójności na kolejny okres 
programowania;

4. zaleca, aby utrzymać obecną strukturę celu 3, składającą się z trzech sekcji 
(transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej) oraz aby zachowana została 
przewaga sekcji transgranicznej nad pozostałymi i aby przeznaczono na nią co najmniej 
70% budżetu na współpracę terytorialną;

5. uważa, że należy utrzymać rozróżnienie między sekcją transgraniczną odpowiadającą 
potrzebom lokalnym w obszarach granicznych i sekcji transnarodowej, pozwalającej na 
współpracę na szerszych obszarach strategicznych;

6. niemniej jednak, celem zapewnienia spójności i ciągłości działań terytorialnych, zgodnie z 
charakterem strategicznym projektów, zachęca do większej elastyczności korzystania z 
możliwości oferowanych przez art.21 rozporządzenia EFRR dotyczący lokalizacji 
działalności w ramach współpracy transgranicznej i transnarodowej;  wzywa w związku z 
tym do dokonania przeglądu ograniczenia do 150 km obszarów przybrzeżnych i morskich 
w ramach współpracy transgranicznej;

7. wzywa do wcześniejszego rozważenia kwestii określenia strategicznych potrzeb każdej 
granicy, w powiązaniu ze strategią Europa 2020, a następnie do zintegrowania i brania 
pod uwagę europejskiej współpracy terytorialnej na wszystkich poziomach planowania 
strategicznego – na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym; 

8. wyraża nadzieję, że przydział środków nie będzie więcej odbywał się na poziomie państw 
członkowskich, ale na poziomie Wspólnoty, i będzie odpowiadał danemu projektowi 
współpracy terytorialnej w oparciu o kryteria zawarte w załączniku 2 ust. 5 
rozporządzenia ogólnego, tak aby w strategiczny i zintegrowany sposób zaspokoić 
potrzeby każdego terytorium i każdego obszaru współpracy; wzywa Komisję do 
rozważenia innych kryteriów strategicznych, wymiernych, istotnych i 
odzwierciedlających potrzeby terytoriów, które zrównoważyłyby główne kryterium 
demograficzne;

9. ponownie podkreśla znaczenie współpracy międzyregionalnej, ale ubolewa nad brakiem 
środków przeznaczonych na ten cel;  wzywa do zmniejszenia poziomu współfinansowania 
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przez UE z 75% do 60% w ramach tego programu dla uczestników pochodzących z 
regionów objętych celem „konkurencyjność i zatrudnienie”; zachęca regiony do lepszego 
wykorzystania możliwości oferowanych w ramach współpracy międzyregionalnej w 
ramach art.37 ust. 6 pkt b) rozporządzenia ogólnego zaleca w związku z tym, aby sekcja 
„międzyregionalna ”celu 3 służyła również koordynacji i animacji tych projektów, 
kapitalizacji wiedzy i wymianie najlepszych praktyk, pozostając w bliższej więzi z 
programem INTERACT i korzystając z jego pomocy.  

10. zachęca ESPON do dalszych działań i proponuje zwiększenie dostępności do wyników 
jego badań celem ułatwienia zainteresowanym stronom korzystania z nich;

11. z zadowoleniem przyjmuje sukces programu URBACT w dziedzinie zrównoważonego 
rozwoju miast i wnioskuje o jego przedłużenie; 

12. zachęca Komisję Europejską do rozważenia sposobu włączenia i zaangażowania władz 
lokalnych i regionalnych w te sieci europejskiej wymiany doświadczeń i najlepszych 
praktyk; 

Włączenie współpracy terytorialnej do głównego nurtu

13. uważa, że większa komplementarność między celem „współpraca terytorialna”, z jednej 
strony, i celami „konwergencja” i „konkurencyjność i zatrudnienie w regionach” z drugiej 
strony, jest konieczna;  sugeruje, aby regionalne programy operacyjne uczestniczyły w 
transgranicznych i transnarodowych projektach, które ich dotyczą, poprzez przydzielenie 
środków dla danego terytorium na uprzednio określone i uzgodnione z partnerami 
programu projekty priorytetowe, zgodnie z zasadami zarządzania wielopoziomowego i 
partnerstwa;

14. zachęca państwa członkowskie i regiony do ustanowienia operacyjnych programów 
wieloregionalnych, odpowiadających wspólnym kwestiom terytorialnym;  wzywa 
Komisję do rozważenia zmian w przepisach prawnych niezbędnych do stworzenia 
transgranicznych operacyjnych programów wieloregionalnych według tego samego 
schematu;

Przyjęcie podejścia terytorialnego w stosunku do innych polityk wspólnotowych 

15. przypomina, że koncepcja makroregionów powstała z inicjatywy Rady jest logiczną 
odpowiedzią na koordynację wspólnych projektów dotyczących bardzo dużego terytorium 
i ma ona na celu wykorzystanie korzyści zintegrowanego i wielosektorowego podejścia 
wokół wspólnych działań strategicznych ze wsparciem już istniejących funduszy; 
przypomina, że strategie te nie powinny stanowić dodatkowych kosztów dla budżetu Unii, 
ani wymagać utworzenia nowych instytucji lub stosowania nowych przepisów;

16. wzywa Komisję do dokonania dokładnej kontroli wyników pierwszych wprowadzonych 
strategii;  ocenia, że proces ten spotkał się z zainteresowaniem, które należy odpowiednio 
rozwijać; zaleca, aby programy transnarodowe wspierały te strategie terytorialne, poprzez 
koordynację rozważań, definiowania i pilotowania istniejących oraz nowych strategii 
makroregionalnych;  
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17. uważa, że w przypadku każdej strategii transnarodowej należy rozważyć możliwości 
współpracy z wytycznymi transeuropejskich sieci transportowych oraz strategii 
realizowanych w ramach zintegrowanej polityki morskiej; 

18. przypomina, że współpraca terytorialna dotyczy wewnętrznych, ale również zewnętrznych 
granic Unii Europejskiej; wzywa Komisję do rozważenia wprowadzenia większej synergii 
między działaniami podejmowanymi w ramach EFRR, instrumentu pomocy 
przedakcesyjnej (IPA), europejskiego instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa (ENPI) i 
europejskiego funduszu rozwoju (EFR); 

19. opowiada się w tej kwestii za ściślejszą koordynacją między różnymi zainteresowanymi 
dyrekcjami generalnymi Komisji Europejskiej; 

Poparcie dla utworzenia europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej (EUWT)

20. Uważa, że EUWT stanowi jedyny w swoim rodzaju, cenny instrument zarządzania 
terytorialnego i że odpowiada on potrzebom uporządkowanej współpracy w kategoriach 
finansów, statusu prawnego i wielopoziomowego zarządzania;

21. uznaje jednak, że należy ułatwić jego realizację i wzywa Komisję Europejską do jak 
najszybszego przedstawienia propozycji zmian do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1082/2006 w sprawie EUWT, biorąc pod uwagę wyodrębnione 
przez regiony i już utworzone grupy problemy oraz w oparciu o przeprowadzone przez 
Komitet Regionówprace, mających na celu:

- wyjaśnienie statusu EUWT w krajowych systemach prawnych, 
- zezwolenie na utworzenie EUWT między podmiotami mającymi siedzibę w jednym z 
państw członkowskich i podmiotami mającymi siedzibę w krajach trzecich,  
  ,
- zmiana brzmienia art 4 ust 3, aby okres trzech miesięcy był ściśle przestrzegany, 
- uproszczenie prawa dotyczącego pracowników i systemu podatkowego EUWT;

22. zachęca do udzielania EUWT dotacji globalnych, aby umożliwić im bezpośrednie 
zarządzanie funduszami strukturalnymi i wzywa do przywiązywania większej uwagi do 
międzynarodowego i wielostronnego charakteru EUWT w rozporządzeniach dotyczących 
innych funduszy europejskich, w celu ułatwienia im dostępu do innych źródeł 
finansowania;  

Uproszczenie procesu wdrażania

23. ocenia, że wdrażanie programów współpracy terytorialnej jest nadal zbyt skomplikowane 
i uważa, że cel 3 wymaga odpowiednich przepisów;

24. wzywa Komisję do wprowadzenia konkretnych środków upraszczających zasady 
dotyczące audytu i kontroli, które pozwoliłyby na bardziej systematyczne ryczałtowanie 
kosztów, bardziej szczegółowe określanie zasad kwalifikowalności wydatków UE, 
zapewniłyby elastyczność w stosowaniu automatycznego anulowania, zwiększyłyby 



PE456.853v01-00 10/16 PR\854500PL.doc

PL

poziom dopuszczalnego ryzyka błędu do 5% a pomoc techniczną do poziomu 8%, aby 
organy zarządzające mogły skupić się na strategicznym wspieraniu projektów, a nie na 
zgodności administracyjnej wniosków;  

25. podkreśla również, że należy podjąć wysiłki na rzecz zwiększenia zaangażowania 
podmiotów prywatnych,  zaleca ustanowienie systemów inżynierii finansowej, na wzór 
systemów JEREMIE i JESSICA, w celu uproszczenia projektów transgranicznych 
generujących dochód, ułatwienia udziału podmiotów prywatnych i ustanowienia 
partnerstw publiczno-prywatnych; 

Uwidocznienie współpracy terytorialnej

26. wyraża ubolewanie, że współpraca terytorialna cierpi na brak widoczności, zarówno na 
poziomie administracji krajowych i lokalnych, jak i dla obywateli;  wzywa Komisję do 
rozpatrzenia rozwiązań umożliwiających lepszą widoczność EUWT dla podmiotów 
zaangażowanych we współpracę terytorialną i dla obywateli; 

27. uważa, że współpraca w dziedzinie edukacji i kultury, poprzez udział w realizacji celów 
strategii Europa 2020 dotyczących inteligentnego i sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu, uwidacznia współpracę terytorialną, poprzez likwidowanie barier psychicznych 
stanowiących przeszkodę we wzajemnym zbliżeniu się obywateli; 

28. wymaga lepszej koordynacji komunikacji pomiędzy wszystkimi podmiotami 
zaangażowanymi w proces wdrażania współpracy terytorialnej, sugeruje, żeby wszystkie 
programy danej sekcji przyjęły identyczną formę wizualną (logo), i wzywa Komisję do 
zaproponowania w obszarach przygranicznych szerokiej medialnej kampanii 
informacyjnej na temat korzyści płynących ze współpracy terytorialnej na początku 
kolejnego okresu programowania; 

29. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji i państwom członkowskim.
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UZASADNIENIE

W ciągu pięciu ostatnich lat rozporządzenie ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz 
wejście w życie traktatu z Lizbony w dużej mierze zwiększyły znaczenie współpracy 
terytorialnej. W ramach finansowych na lata 2007-2013 cel „współpraca terytorialna” został 
przekształcony 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 
społecznej. Z racji swojej pozycji cel ten jest zdecydowanie jednym z głównych priorytetów 
Unii Europejskiej. 

Zdaniem sprawodawczyni współpraca terytorialna ma na celu zniesienie barier natury 
fizycznej, administracyjnej i regulacyjnej istniejących pomiędzy terytoriami i regionami, a 
także zacieranie istniejących między nimi granic, dzięki czemu mogą one razem sprostać 
wspólnym wyzwaniom na poziomie terytorialnym (usługi, infrastruktura, miejskie 
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne), globalnym (globalizacja, zmiana klimatu) 
gospodarczym czy społecznym. Jest ona wciąż jeszcze niewystarczająco wykorzystywanym 
źródłem konkurencyjności oraz przyczynia się do „tworzenia coraz ściślejszego związku 
między narodami Europy”.

Sprawozdanie dotyczące oceny ex-post INTERREG III w okresie programowania 2000 -
2006 dowodzi jednoznacznie istnienia wartości dodanej tego celu dla projektu europejskiego i 
dostarcza kilka przykładów osiągniętych sukcesów: 1 030 projektów w zakresie infrastruktury 
oraz ponad 18 000 km nowo wybudowanych dróg lub dróg, które skorzystały ze wsparcia, 
115 200 stanowisk pracy, 5 800 przedsiębiorstw rozpoczynających działalność oraz 
przedsiębiorstw bezpośrednio lub pośrednio utworzonych lub ocalonych, 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.

Wzmocnienie celu „współpraca terytorialna”

Ambitny budżet:

Sprawozdawczyni uważa, zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego wyrażonym w 
rezolucji z dnia 7 października 2010 r. w sprawie polityki spójności i polityki regionalnej UE 
po 2013 r., ze stanowiskiem wyrażonym przez Komisję Europejską we wnioskach z piątego 
sprawozdania w sprawie polityki spójności, z zaleceniami Komitetu Regionów i z wnioskami 
nieformalnego posiedzenia Rady ministrów odpowiedzialnych za politykę regionalną w Liege 
w dniu 22 i 23 listopada 2011 r., że cel 3 powinien zostać znacząco wzmocniony. 

Aktualne wieloletnie ramy finansowe przewidują 8,5 miliarda EUR na ten cel (co stanowi 
jedynie 2,5% wydatków strukturalnych UE.) Podczas negocjacji dotyczących poprzedniego 
okresu programowania, Komisja wystąpiła o przeznaczenie na cel 3 przynajmniej 5% budżetu 

                                               
1 INTERREG III Inicjatywa wspólnotowa (2000-2006), ocena ex post (nr 2008.CE.16.0.AT.016)
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przeznaczonego na politykę spójności.  W 2013 r. cel ten osiągnie dojrzałość. Wnioski o 
współpracę są liczne a potrzeby ogromne.  Sprawozdawczyni uważa, że Parlament Europejski 
powinien wspierać ambicje podmiotów zaangażowanych we współpracę terytorialną, 
ponownie występując o przeznaczenie na ten cel przynajmniej 5% całego budżetu 
przeznaczonego na politykę spójności. 

Stabilna struktura: 

Według prawodawczyni należy zachować strukturę tego celu, składającą się z trzech sekcji, 
ponieważ każda z sekcji ma swoją logikę i przydatność.

W ramach współpracy transgranicznej (73% budżetu) 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). Jej realizacja na poziomie NUTS 3 została „ukierunkowana terytorialnie” i odpowiada 
potrzebom lokalnym obszarów transgranicznych. Sprawozdawca uważa, że debata na temat 
przeniesienia uprawnień na poziom NUTS 2, o które wnioskują niektóre z podmiotów, może 
zagrozić temu lokalnemu wymiarowi współpracy transgranicznej. Jednakże, zależnie od 
danego projektu, korzystanie z możliwości oferowanych przez art.21 rozporządzenia EFRR 
dotyczącego lokalizacji działalności w ramach współpracy transgranicznej i transnarodowej 
pozwala na elastyczność, do której należy zachęcać. Artykuł ten w uzasadnionych 
przypadkach zezwala na finansowanie wydatków spoza obszaru kwalifikowalności do 
programu. 

Współpraca transnarodowa (20% budżetu) 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, zrównoważony rozwój 
obszarów miejskich oraz reagowanie na klęski żywiołowe.

Wreszcie współpraca międzyregionalna (4% budżetu) dotyczy współpracy między 
wszystkimi regionami 27 państw członkowskich, niezależnie od ich położenia 
geograficznego, i jest poświęcona prowadzeniu wymiany informacji, doświadczeń i dobrych 
praktyk.

Z doświadczenia wynika, że1 przy zaproszeniach do składania projektów współpracy 
regionalnej liczba wniosków jest 10-krotnie wyższa od oferowanych możliwości. Ta 
rozbieżność może powodować obciążenia administracyjne dla organu zarządzającego oraz 
zniechęcenie i frustrację kandydatów. Celem poczynienia oszczędności oraz poprawy jakości 
projektów można rozważyć możliwość zmniejszenia poziomu współfinansowania przez UE 
do poziomu 60% (poziom ten aktualnie wynosi 75%) dla uczestników pochodzących z 
regionów objętych celem „konkurencyjność i zatrudnienie”. Sprawodawczyni sugeruje 
również, aby regiony lepiej wykorzystywały możliwości oferowane w ramach art.37 ust. 6 pkt 
b) rozporządzenia ogólnego. W ramach tego artykułu z inicjatywy państwa członkowskiego 

                                               
1 „Źródło: Zarządzanie programem Interreg IV C 2007-2013: Pierwsze zaproszenie do składania 

projektów : 4832 kandydatów na 492 wybranych projektów, Drugie zaproszenie do składania 
projektów: 4671 na 481 wybranych projektów”.
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możliwe jest włączenie do programu operacyjnego „konwergencja” lub „konkurencyjność 
regionalna i zatrudnienie”, działań w zakresie współpracy międzyregionalnej z regionem lub 
władzami lokalnymi innego państwa członkowskiego. Sekcja międzyregionalna celu 
„współpraca terytorialna” może służyć również wspieraniu, koordynacji, kapitalizacji wiedzy, 
wymianie najlepszych praktyk i strategicznej animacji projektów realizowanych w ten 
sposób.  W ten sposób INTERACT stałby się bardziej skuteczny, gdyby był lepiej 
zintegrowany i ściślej związany z tą sekcją. 

URBACT II (dotyczący wymiany informacji na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich) odniósł pewien sukces i zasługuje na przedłużenie. 

Ponadto, w związku z dyskusją dotyczącą programu Erasmus dla członków samorządów 
lokalnych, pomocne byłoby ich większe zaangażowanie w te sieci wymiany (współpraca 
międzyregionalna / INTERACT i URBACT), które pozwoliłoby na większą widoczność 
takiej wymiany oraz dostarczyłoby im bodźca politycznego. 

Program ESPON dostarczający badania i bazy danych dotyczących współpracy terytorialnej 
oraz obszarów przygranicznych jest skutecznym narzędziem. Należy jednak poczynić wysiłki 
na rzecz większej dostępności i widoczności jego wyników dla wszystkich podmiotów 
zaangażowanych we współpracę.

Współpraca terytorialna bardziej strategiczna i zintegrowana z głównym nurtem

Jeśli proporcje między tymi trzema sekcjami mogą zostać zasadniczo utrzymane, 
programowanie musi mieć bardziej strategiczny charakter i być obecne na wszystkich etapach 
planowania.  Sprawozdawca życzy sobie, aby współpraca na wszystkich szczeblach 
zarządzania była skoordynowana, zgodnie z strategią Europa 2020 dostosowaną do potrzeb 
poszczególnych obszarów oraz z innymi istniejącymi strategiami regionalnymi (dotyczącymi 
eurodzielnic, Euroregionów, makroregionów ...).  

Współpraca terytorialna czasem cierpi z powodu obaw na szczeblu krajowym dotyczących 
względów finansowych oraz syndromu „I want my money back”, kiedy państwa 
członkowskie i zainteresowane podmioty dzielą się środkami na realizację projektów na 
własnym terytorium, bez rzeczywistej współpracy i europejskiej wartości dodanej. 
Sprawodawczyni proponuje zatem, aby przydział środków odpowiadał danemu projektowi 
współpracy terytorialnej i nie odbywał się już na poziomie państw członkowskich, tak aby w 
zintegrowany sposób zaspokoić potrzeby obszaru współpracy. Pomimo zachowania głównego 
kryterium demograficznego, Komisja może rozważyć inne kryteria strategiczne, wymierne, 
istotne i odzwierciedlające potrzeby terytoriów, które zrównoważyłyby to kryterium. 
Dodatkowe wskaźniki mogłyby uwzględnić specyficzne problemy współpracy terytorialnej, 
takie jak łączność, dostęp do infrastruktury, lub niektóre wskaźniki odnoszące się do strategii 
Europa 2020.

Według sprawodawczyni budżet przeznaczony na współpracę terytorialną wprawdzie 
wymaga znacznego zwiększenia, jednak nigdy nie będzie możliwe finansowanie z niego 
dużych transgranicznych lub transnarodowych projektów infrastrukturalnych, potrzebnych 
Europie w zakresie transportu, energii i nowych technologii komunikacyjnych. Aby 
rzeczywiście zrealizować zasadę spójności terytorialnej oraz zwiększyć wartość dodaną 
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działania funduszy przyznanych w ramach celu „konwergencja” i „konkurencyjność i 
zatrudnienie”, potrzebna jest zwiększona komplementarność między celem „współpraca 
terytorialna” i głównym nurtem. 

Tak więc na początku programowania proponuje się przydzielenie środków dla danego 
terytorium w ramach „konwergencji” i „konkurencyjności i zatrudnienia” na niektóre 
priorytetowe, uprzednio określone i uzgodnione z partnerami programy, zgodnie z zasadami 
zarządzania wielopoziomowego i partnerstwa. 

Na koniec sprawozdawca pragnie podkreślić znaczenie doświadczeń w ramach operacyjnych 
programów wieloregionalnych takich jak „Loire” lub „Massif Central” we Francji, 
przeprowadzonych w oparciu o wspólne kryterium terytorialne.  To doświadczenie może 
skłonić Komisję do stworzenia transgranicznych operacyjnych programów wieloregionalnych 
według tego samego schematu. 

Przyjęcie podejścia terytorialnego w stosunku do innych polityk wspólnotowych

Strategie makroregionalne, na rzecz Morza Bałtyckiego lub Dunaju, wywołały entuzjazm i 
zaniepokojenie ze strony wielu podmiotów.  Sprawozdawczyni pragnie przypomnieć, że 
strategie te nie są nową międzyrządową strukturą współpracy zarządzaną wyłącznie przez 
władze centralne państw członkowskich, nie są też nowym niezidentyfikowanym 
niezależnym obiektem, pozostającym bez jakiegokolwiek związku z polityką regionalną.  
Zasada „trzech nie” jest zasadą podstawową: żadnych nowych instytucji, żadnych nowych 
przepisów ani żadnych nowych linii budżetowych dla strategii makroregionalnych.  

Jednakże koncepcja makroregionów, eksperymentalna koncepcja koordynacji wspólnych 
projektów dotyczących bardzo dużego terytorium i mających na celu wykorzystanie korzyści 
zintegrowanego i wielosektorowego podejścia wokół wspólnych działań strategicznych ze 
wsparciem już istniejących funduszy zasługuje na szczególną uwagę, zależnie od 
udokumentowanych wyników. 

Nie chodzi o to aby makroregiony istniały w całej Europie, system zarządzania sekcją 
transnarodową, ustalając gdzie strategie te byłyby użyteczne i pożądane, mógłby stanowić 
wsparcie w koordynacji rozważań, definiowania i pilotowania tych strategii.

Również w odniesieniu do sekcji transnarodowej należy rozważyć możliwości współpracy z 
innymi wielkimi strategiami wspólnotowymi, takimi jak transeuropejskie sieci transportowe i 
strategie w zakresie zintegrowanej polityki morskiej.

Wreszcie istnieją braki i trudności wykonania w zakresie współpracy na granicach 
zewnętrznych, w szczególności ze względu na brak synergii między przepisami 
poszczególnych funduszy (EFRR, ENPI, IPA, EFR) i problemy związane z zarządzaniem. 
Wzywa się odnośne dyrekcje generalne Komisji Europejskiej do lepszej koordynacji działań 
w tym zakresie. 

Wspieranie utworzenia europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)

W 2006 r. przyjęto odrębne rozporządzenie, które ustanowiło narzędzie prawne ułatwiające 
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współpracę terytorialną – Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT). Może 
ono zostać wykorzystane w odniesieniu do każdego z trzech sekcji współpracy terytorialnej 
oraz stanowi jednolity 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 on potrzebom władz lokalnych i 
regionalnych dotyczącym uporządkowanej współpracy w sferze 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).

Sprawozdawczyni przytacza wyodrębniony przez Komitet Regionów szereg problemów, 
takich jak: wyjaśnienie statusu EUWT w krajowych systemach prawnych, zezwolenie na 
utworzenie EUWT między podmiotami mającymi siedzibę w jednym z państw 
członkowskich i podmiotami mającymi siedzibę w krajach trzecich, przeformułowanie art. 4 
ust. 3, tak aby okres trzech miesięcy (w którym państwo członkowskie wyraża swoją zgodę 
lub jej brak na utworzenie EUWT) był ściśle przestrzegany oraz uproszczenie prawa 
dotyczącego pracowników i systemu podatkowego EUWT.  

Ponadto, zasady dostępu do innych funduszy europejskich muszą w większym stopniu 
uwzględniać szczególny charakter EUWT, który nie jest zwykłym partnerem, lecz 
międzynarodowym i wielostronnym organem europejskim. 

Wreszcie przyznawanie EUWT dotacji globalnych, aby umożliwić im bezpośrednie 
zarządzanie funduszami strukturalnymi zgodnie z określoną w programie strategią, ułatwiłoby 
realizację projektów i zachęciłoby do tworzenia nowych EUWT. 

Uproszczenie wdrożenia

Cel 3 pozwala na złożoną i wielowymiarową współpracę łączącą partnerów z różnych państw 
członkowskich. W związku z tymi wymogami potrzebne są konkretne zasady, rzeczywiście 
ułatwiające wykonanie. 

Sprawodawczyni proponuje szereg następujących środków, o które wystąpiły podmioty 
lokalne: uproszczenie zasad dotyczących audytu i kontroli, które pozwoliłyby na bardziej 
systematyczne ryczałtowanie kosztów, bardziej szczegółowe określenie zasad 
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kwalifikowalności wydatków UE, elastyczność w stosowaniu automatycznego anulowania, 
zwiększenie dopuszczalnego poziomu ryzyka błędu do 5% a pomocy technicznej do poziomu 
8%, aby organy zarządzające mogły skupić się na strategicznym wspieraniu projektów, a nie 
na zgodności administracyjnej wniosków;  

Sprawodawczyni pragnie jednak przypomnieć, że pierwszym uproszczeniem jest stabilność 
zasad.  

Wreszcie często występującym problemem w realizacji współpracy terytorialnej jest niechęć 
podmiotów prywatnych ze względu na złożoność i ryzyko związane z tego typu projektami.  

Sprawodawczyni wzywa więc Komisję do zwiększenia zaangażowania tych podmiotów, 
szczególnie poprzez ustanowienie systemów inżynierii finansowej, na wzór systemów 
JEREMIE i JESSICA, w celu uproszczenia projektów transgranicznych generujących dochód 
i ustanowienia partnerstw publiczno-prywatnych; 

Uwidocznienie współpracy terytorialnej

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.

Sprawodawczyni wzywa zatem Komisję do rozpatrzenia rozwiązań umożliwiających lepszą 
widoczność EUWT dla podmiotów zaangażowanych we współpracę terytorialną i dla 
obywateli;  

Wreszcie niezbędna jest również lepsza koordynacja komunikacji pomiędzy wszystkimi 
podmiotami zaangażowanymi w proces wdrażania współpracy terytorialnej, której przejawem 
mogłoby być na początek np. wspólne logo. Komisja mogłaby również przedsięwziąć 
kampanię informacyjną w regionach przygranicznych przy wsparciu ze strony INTERACT.


