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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych 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 służb 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 służb 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 (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 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 Europejskiemu 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 
25 kwietnia 2012 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 3 lutego 2012 r.2,

– uwzględniając art.55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A7–0000/2013),

1. przyjmuje poniższe 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 także parlamentom narodowym. 

                                               
1 Dz.U. C 191 z 29.6.2012, s. 53.
2 Dz.U. C 113 z 18.4.2012, s. 22.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Celem EUWT jest ułatwianie i 
wspieranie współpracy terytorialnej, w tym 
co najmniej jednego z jej komponentów: 
współpracy transgranicznej, 
transnarodowej lub międzyregionalnej, 
między jej członkami określonymi w art. 3 
ust. 1, z myślą o wzmocnieniu spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej.”

2. Celem EUWT jest ułatwianie i 
wspieranie w szczególności współpracy 
terytorialnej, w tym co najmniej jednego z 
jej komponentów: współpracy 
transgranicznej, transnarodowej lub 
międzyregionalnej, między jej członkami 
określonymi w art. 3 ust. 1, z myślą o 
wzmocnieniu spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej.”;

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„1. EUWT, jego działania i działalność 
podlegają następującym przepisom:

„1. Działania organów statutowych
EUWT podlegają następującym przepisom:

a) niniejszemu rozporządzeniu i, w 
stosownych przypadkach, innym unijnym 
przepisom dotyczącym działalności 
EUWT;

a) niniejszym rozporządzeniem;

b) tam, gdzie wyraźnie upoważnia do tego 
niniejsze rozporządzenie, przepisom 
konwencji, o których mowa w art. 8;

b) konwencji, o której mowa w art. 8, gdy 
jest to wyraźnie dopuszczone niniejszym 
rozporządzeniem; oraz

c) w sprawach nieuregulowanych 
niniejszym rozporządzeniem lub 
uregulowanych nim tylko częściowo –
prawu państwa członkowskiego, w którym 
znajduje się siedziba statutowa EUWT, 
lub, o ile zezwala na to niniejsze 

c) w sprawach nieuregulowanych 
niniejszym rozporządzeniem lub 
uregulowanych nim tylko częściowo –
prawu krajowemu państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
siedziba statutowa EUWT.”
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rozporządzenie, prawu państwa 
członkowskiego, w którym organy 
statutowe wykonują swoje uprawnienia 
lub w którym EUWT prowadzi swoją 
działalność.
Dla celów określenia prawa właściwego 
EUWT uznawane jest za podmiot państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
jego siedziba statutowa.”

Gdy konieczne jest określenie prawa 
mającego zastosowanie w ramach prawa 
Unii lub międzynarodowego prawa 
prywatnego, EUWT uznawane jest za 
podmiot państwa członkowskiego, w 
którym znajduje się jego siedziba 
statutowa.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006
Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1a. Działania EUWT do celów 
wykonywania w Unii zadań, o których 
mowa w art. 7 ust. 2 i 3, podlegają prawu 
Unii i prawu krajowemu określonemu w 
konwencji, o której mowa w art. 8.
Działania współfinansowane z budżetu 
Unii mają być zgodne z wymogami 
określonymi w mającym zastosowanie 
prawie Unii i prawie krajowym związanym 
z jego stosowaniem.”;

Or. en
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) krajowe, regionalne lub lokalne władze,
podmioty lub przedsiębiorstwa publiczne 
równoważne do tych, o których mowa w 
lit. d), z państw trzecich lub terytoriów 
zamorskich, z zastrzeżeniem warunków 
określonych w art. 3a ust. 1.”

e) krajowe, regionalne lub lokalne władze 
albo podmioty lub przedsiębiorstwa 
publiczne równoważne z tymi, o których 
mowa w lit. d) z państw trzecich, z 
zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 3a.”;

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 - punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„2. EUWT składa się z członków 
położonych na terytorium przynajmniej 
dwóch państw członkowskich, z 
zastrzeżeniem wyjątku określonego w art. 
3a ust. 2”.

„2. EUWT składa się z członków 
położonych na terytorium przynajmniej 
dwóch państw członkowskich, z 
zastrzeżeniem wyjątku określonego w art. 
3a ust. 2 i 5.”;

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006
Artykuł 3 a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Artykuł 3a
Przystąpienie członków z państw trzecich 

lub terytoriów zamorskich

„Artykuł 3a
Przystąpienie członków z państw trzecich 
albo krajów lub terytoriów zamorskich 

(KTZ)
1. Zgodnie z art. 4 ust. 3a w skład EUWT 
mogą wchodzić członkowie z terytorium 
co najmniej dwóch państw członkowskich 
oraz z jednego lub więcej państw trzecich 
lub terytoriów zamorskich, jeżeli te 
państwa członkowskie i państwa lub 
terytoria trzecie wspólnie prowadzą 
działania w ramach współpracy 
terytorialnej lub realizują programy 
wspierane przez Unię.

1. Zgodnie z art. 4 ust. 3a w skład EUWT 
mogą wchodzić członkowie z terytorium 
co najmniej dwóch państw członkowskich 
oraz jednego państwa trzeciego lub z 
większej liczby takich państw 
sąsiadującego(-ych) z co najmniej jednym 
państwem członkowskim, w tym z jego 
regionami najbardziej oddalonymi, jeżeli 
te państwa członkowskie i państwa trzecie 
wspólnie prowadzą działania w ramach 
współpracy terytorialnej lub realizują 
programy wspierane przez Unię.

1a. Dla celów niniejszego rozporządzenia 
państwo trzecie lub KZT uważa się za 
sąsiadujące z państwem członkowskim, w 
tym z jego regionami najbardziej 
oddalonymi, w przypadku, gdy to państwo 
trzecie lub KZT oraz państwo 
członkowskie posiadają wspólną granicę 
lądową lub gdy oba państwa trzecie lub 
KZT i dane państwo członkowskie 
kwalifikują się do wspólnego 
transgranicznego lub transnarodowego 
programu europejskiej współpracy 
terytorialnej lub innego programu 
współpracy transgranicznej, transmorskiej 
lub w ramach basenu jednego morza, w 
tym również wtedy gdy państwa te są 
rozdzielone wodami międzynarodowymi.

2. W skład EUWT mogą wchodzić 
członkowie z terytorium tylko jednego 
państwa członkowskiego oraz z jednego 
państwa trzeciego lub terytorium 
zamorskiego, jeżeli to państwo 
członkowskie uzna takie EUWT za zgodne 
z zakresem swej współpracy terytorialnej 
lub stosunków dwustronnych z państwem 
trzecim lub terytorium zamorskim.”

2. W skład EUWT mogą wchodzić 
członkowie z terytorium tylko jednego 
państwa członkowskiego oraz jednego 
państwa trzeciego lub z większej liczby 
takich państw sąsiadującego(-ych) z 
państwem członkowskim, w tym z jego 
regionami najbardziej oddalonymi, jeżeli 
to państwo członkowskie uzna takie 
EUWT za zgodne z zakresem swej 
współpracy terytorialnej w kontekście 
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współpracy transgranicznej lub 
transnarodowej lub stosunków 
dwustronnych z danym państwem trzecim.

2a. Do celów stosowania ust. 1 i 2 
niniejszego artykułu państwa trzecie 
sąsiadujące z państwem członkowskim, w 
tym z jego regionami najbardziej 
oddalonymi, obejmują granice morskie 
między danymi państwami.
2b. Zgodnie z art. 4a i z zastrzeżeniem 
warunków przedstawionych w ust. 1 w 
skład EUWT mogą także wchodzić 
członkowie z co najmniej jednego państwa 
członkowskiego, w tym jego regionów 
najbardziej oddalonych, i z co najmniej 
jednego KTZ, z udziałem lub bez udziału 
członków z co najmniej jednego państwa 
trzeciego.
2c. Zgodnie z art. 4a i z zastrzeżeniem 
warunków przedstawionych w ust. 2 w 
skład EUWT mogą także wchodzić 
członkowie z tylko jednego państwa 
członkowskiego, w tym jego regionów 
najbardziej oddalonych, i z co najmniej 
jednego KTZ, z udziałem lub bez udziału 
członków z co najmniej jednego państwa 
trzeciego.
2d. EUWT nie można utworzyć jedynie 
między członkami z państwa 
członkowskiego i co najmniej jednego 
KTZ powiązanego z tym samym państwem 
członkowskim.”;

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006
Ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wstrzymanie terminu nie następi, o ile 
potencjalny członek zareaguje na uwagi 
państwa członkowskiego w ciągu 
dziesięciu dni roboczych licząc od dnia 
otrzymania tych uwag.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006
Artykuł 4 – ustęp 3 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „ust. dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „ust.
“3a. W przypadku EUWT z przyszłymi 
członkami z państw trzecich lub terytoriów 
zamorskich państwo członkowskie, w 
którym ma znajdować się proponowana 
siedziba statutowa EUWT, dopilnowuje, 
by zostały spełnione warunki określone w 
art. 3a i by państwo trzecie lub państwo 
członkowskie, na podstawie prawa którego 
ustanowione jest terytorium zamorskie, 
wyraziło zgodę na udział przyszłego 
członka zgodnie z warunkami i 
procedurami równoważnymi do tych, które 
określa się w niniejszym rozporządzeniu, 
lub zgodnie z porozumieniem zawartym 
między co najmniej jednym państwem 
członkowskim, którego prawu podlega 
przyszły członek, oraz takim państwem 
trzecim lub terytorium zamorskim. Stosuje 
się ust. 3 niniejszego artykułu.”

„3a. W przypadku EUWT z przyszłymi 
członkami z państw trzecich, państwo 
członkowskie, w którym będzie znajdować 
się proponowana siedziba statutowa 
EUWT, upewnia się, w porozumieniu z 
pozostałymi zainteresowanymi państwami 
członkowskimi, że zostały spełnione 
warunki określone w art. 3a i że państwo 
trzecie zatwierdziło udział przyszłego 
członka zgodnie z: 

(i) warunkami i procedurami 
równoważnymi tym ustanowionym 
rozporządzeniem; or
(ii) porozumieniem zawartym między co 
najmniej jednym państwem członkowskim, 
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którego prawu podlega przyszły członek, 
oraz takim państwem trzecim.”;

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„5. Członkowie uzgadniają treść 
konwencji, o której mowa w art. 8, 
zapewniając jej spójność z zatwierdzeniem 
lub ze zmianami zaproponowanymi przez 
państwa członkowskie zgodnie z ust. 3 
niniejszego artykułu.

„5. Członkowie uzgadniają treść 
konwencji, o której mowa w art. 8, 
zapewniając jej spójność z zatwierdzeniem 
zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. EUWT zgłasza wszelkie zmiany 
konwencji lub statutu państwom 
członkowskim, których prawu podlegają 
jej członkowie.

6. EUWT zgłasza wszelkie zmiany 
konwencji lub statutu państwom 
członkowskim, których prawu podlegają 
jej członkowie. Wszelkie zmiany 
konwencji, z wyłączeniem jedynie 
przypadków przystąpienia nowego 
członka, objętych ust. 7 lit. a), są 
zatwierdzone przez te państwa 
członkowskie zgodnie z procedurą 
określoną w niniejszym artykule.

Wszelkie zmiany konwencji są 
zatwierdzane przez państwa członkowskie 
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zgodnie z procedurą określoną w 
niniejszym artykule.

6a. W przypadku przystępowania nowych 
członków do istniejącego EUWT 
zastosowanie mają następujące przepisy:

Jednakże w przypadku przystąpienia do 
istniejącego EUWT nowego członka z 
państwa członkowskiego, które 
zatwierdziło już konwencję, zgodę na takie
przystąpienie wyraża jedynie państwo 
członkowskie, którego prawu podlega 
nowy członek. Stosuje się ust. 3 
niniejszego artykułu.

a) w przypadku przystąpienia nowego 
członka z państwa członkowskiego, które 
zatwierdziło już konwencję, zgodę na taki 
udział wyraża jedynie państwo 
członkowskie, którego prawu podlega 
nowy członek, zgodnie z procedurą 
przewidzianą w ust. 3, a informacja o 
takim udziale jest przekazywana państwu 
członkowskiemu, w którym EUWT ma 
siedzibę statutową.

b) w przypadku przystępowania nowego 
członka z państwa członkowskiego, które 
jeszcze nie zatwierdziło konwencji, 
zastosowanie ma procedura przewidziana 
w ust. 6.

Przystąpienie nowego członka z państwa 
trzeciego lub terytorium zamorskiego do 
istniejącego EUWT zatwierdzane jest 
przez wszystkie państwa członkowskie, 
które zatwierdziły już konwencję. Stosuje 
się ust. 3a niniejszego artykułu.”

c) przystąpienie nowego członka z państwa 
trzeciego do istniejącego EUWT podlega 
analizie przez państwo członkowskie, w 
którym EUWT ma siedzibę statutową, 
zgodnie z procedurą przewidzianą w ust. 
3a.”

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) Dodaje się art. 4a w następującym 
brzmieniu:
„Udział członków z KTZ
W przypadku EUWT, którego jeden z 
przyszłych członków pochodzi z KTZ, 
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państwo członkowskie, z którym dane 
KTZ jest powiązane, upewnia się, że 
warunki art. 3a są spełnione i –
uwzględniając swoje relacje z KTZ, albo:
a) zatwierdza udział przyszłego członka 
zgodnie z art. 4 ust. 3; lub
b) pisemnie potwierdza państwu 
członkowskiemu, w którym będzie 
znajdować się proponowana siedziba 
statutowa EUWT, że właściwe organy 
KTZ zatwierdziły udział przyszłego 
członka zgodnie z warunkami i 
procedurami równoważnymi z tymi 
ustanowionymi niniejszym 
rozporządzeniem.”

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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, zależnie 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. EUWT uzyskuje 
osobowość prawną w dniu rejestracji lub 
publikacji w państwie członkowskim, 
w którym znajduje się jego siedziba 
statutowa, zależnie 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 

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 
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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.”

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

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006
Artykuł 7 - ustępy 2 i 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 7 otrzymuje brzmienie: Art. 7 otrzymuje brzmienie:
a) ustępy 2 i 3 otrzymują brzmienie: a) ustępy 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. EUWT działa w ramach powierzonych 
mu zadań, polegających na ułatwianiu i 
wspieraniu współpracy terytorialnej w celu 
wzmocnienia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, które są 
określane przez członków EUWT w 
oparciu o zasadę, zgodnie z którą zadania 
te mieszczą się, zgodnie z prawem 
krajowym, w zakresie kompetencji co 
najmniej jednego członka z każdego 
państwa członkowskiego 
reprezentowanego w tym EUWT.

„2. EUWT działa, przezwyciężając bariery 
na rynku wewnętrznym, w ramach 
powierzonych mu zadań, polegających na 
ułatwianiu i wspieraniu współpracy 
terytorialnej w celu wzmocnienia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
które są określane przez członków EUWT,
by mieściły się w zakresie kompetencji 
każdego z członków, chyba że państwo 
członkowskie lub państwo trzecie 
zatwierdzą udział członka utworzonego na 
mocy ich prawa krajowego, nawet gdy 
członek ten nie posiada kompetencji w 
odniesieniu do wszystkich zadań 
określonych w konwencji.

3. EUWT może prowadzić określone 
działania związane ze współpracą 
terytorialną między jego członkami w 
ramach realizacji celu, o którym mowa w 
art. 1 ust. 2, niezależnie od tego, czy Unia 
udziela tym działaniom wsparcia 

3. EUWT może prowadzić określone 
działania związane ze współpracą 
terytorialną między jego członkami w 
ramach realizacji celu, o którym mowa w 
art. 1 ust. 2, niezależnie od tego, czy Unia 
udziela tym działaniom wsparcia 
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finansowego. 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.

Przede wszystkim 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.

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 zadań, które EUWT mogą 
wykonywać bez wsparcia finansowego 
Unii. Jednak, bez uszczerbku dla art. 13,
państwa członkowskie nie mogą jednak 
wyłączyć tych zadań, które dotyczą 
priorytetów inwestycyjnych, o których 
mowa w art. 6 rozporządzenia nr … 
[europejska współpraca terytorialna].”;

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Konwencja określa: „2. Konwencja określa:

a) nazwę EUWT i jego siedzibę statutową; a) nazwę EUWT i jego siedzibę statutową;
b) zasięg terytorium, na którym EUWT 
może wykonywać swoje zadania;

b) zasięg terytorium, na którym EUWT 
może wykonywać swoje zadania;

c) cel i zadania EUWT; c) cel i zadania EUWT;

d) okres jego funkcjonowania i warunki 
jego rozwiązania;

d) okres funkcjonowania EUWT i warunki 
jego rozwiązania;

e) wykaz jego członków; e) wykaz członków EUWT;

ea) wykaz organów EUWT i ich 
odnośnych kompetencji;

f) przepisy szczególne prawa unijnego lub 
krajowego właściwe dla wykładni i 

f) mające zastosowanie prawo unijne i 
prawo krajowe państwa członkowskiego, 
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egzekwowania konwencji; w którym EUWT ma siedzibę statutową, 
do celów wykładni i egzekwowania 
konwencji;

fa) mające zastosowanie prawo unijne i 
prawo krajowe państwa członkowskiego 
(państw członkowskich), w którym(-ch) 
działają organy statutowe EUWT;

g) ustalenia dotyczące zaangażowania 
członków z państw trzecich lub terytoriów 
zamorskich, w stosownych przypadkach;

g) ustalenia dotyczące zaangażowania 
członków z państw trzecich lub z KTZ, w 
stosownych przypadkach, łącznie z 
określeniem mającego zastosowanie 
prawa, gdy EUWT wykonuje zadania w 
państwach trzecich lub KTZ;

(a) h) przepisy szczególne prawa 
unijnego lub krajowego właściwe dla jego 
działalności; tymi przepisami krajowymi 
może być prawo państwa członkowskiego, 
w którym organy statutowe wykonują 
swoje uprawnienia lub w którym EUWT 
prowadzi swoją działalność;

h) mające zastosowanie przepisy prawa 
unijnego i krajowego państwa, w którym 
EUWT wykonuje swoje zadania, które to 
przepisy bezpośrednio dotyczą 
wykonywanych zadań;

i) przepisy mające zastosowanie do 
personelu EUWT, jak również zasady, 
którym podlegają uregulowania w zakresie 
zarządzania personelem i procedur 
rekrutacji;

i) przepisy mające zastosowanie do 
personelu EUWT, jak również zasady, 
którym podlegają uregulowania w zakresie 
zarządzania personelem i procedur 
rekrutacji;

j) w przypadku EUWT z ograniczoną 
odpowiedzialnością uregulowania 
dotyczące odpowiedzialności członków 
zgodnie z art. 12 ust. 3;

j)  uregulowania dotyczące 
odpowiedzialności EUWT i jego członków 
zgodnie z art. 12;

k) odpowiednie ustalenia dotyczące 
wzajemnego uznawania, w tym w 
odniesieniu do kontroli finansowej 
zarządzania środkami publicznymi; oraz

k) odpowiednie ustalenia dotyczące 
wzajemnego uznawania, w tym w 
odniesieniu do kontroli finansowej 
zarządzania środkami publicznymi; oraz

l) procedury wprowadzania zmian do 
konwencji, zapewniające wypełnienie 
obowiązków określonych w art. 4 i 5.

l) procedury przyjmowania statutów i
wprowadzania zmian do konwencji, a 
także zmian do konwencji, zapewniające 
wypełnienie obowiązków określonych w 
art. 4 i 5.

Informacje, o których mowa w lit. b), nie 
są jednak wymagane, w przypadku gdy 
EUWT jedynie zarządza programem 
współpracy lub jego częścią w ramach 
polityki spójności Unii Europejskiej, lub w 
przypadku EUWT zajmującego się 

3.  Informacje, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), nie są jednak wymagane gdy zadania 
EUWT dotyczą jedynie zarządzania
programem współpracy lub jego częścią na 
mocy rozporządzenia nr … [europejska 
współpraca terytorialna], lub w przypadku 
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współpracą międzyregionalną lub sieciami 
międzyregionalnymi.

EUWT zajmującego się współpracą 
międzyregionalną lub sieciami 
międzyregionalnymi.

Następujące przepisy mają zastosowanie 
do personelu EUWT, o którym mowa w lit. 
i), 

Następujące przepisy mają zastosowanie 
do personelu EUWT, o którym mowa w lit. 
i), 

a) przepisy państwa członkowskiego, w 
którym EUWT ma swoją siedzibę 
statutową; 

a) przepisy państwa członkowskiego, w 
którym EUWT ma swoją siedzibę 
statutową; 

b) przepisy państwa członkowskiego, w 
którym znajduje się personel EUWT; lub 

b) przepisy państwa członkowskiego, w 
którym znajduje się personel EUWT; lub 

c) przepisy państwa członkowskiego, 
którego obywatelem jest dany pracownik.

c) przepisy państwa członkowskiego, 
którego obywatelem jest dany pracownik.

W celu zapewnienia równego traktowania 
wszystkich osób pracujących w tym 
samym miejscu pracy, przepisy krajowe i 
zasady prawa krajowego, zarówno w 
zakresie prawa publicznego, jak i 
prywatnego, stosuje się z zastrzeżeniem 
ewentualnych dodatkowych przepisów ad 
hoc ustalonych przez EUWT.”

W celu zapewnienia równego traktowania 
wszystkich osób pracujących w tym 
samym miejscu pracy, przepisy krajowe i 
zasady prawa krajowego, zarówno w 
zakresie prawa publicznego, jak i 
prywatnego, stosuje się z zastrzeżeniem 
ewentualnych dodatkowych przepisów ad 
hoc ustalonych przez EUWT.”

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Artykuł 9 otrzymuje brzmienie:

„1. Statut EUWT przyjmowany jest na 
podstawie konwencji – i zgodnie z nią –
przez członków EUWT stanowiących 
jednomyślnie.

„2. Statut zawiera co najmniej: 2. Statut zawiera co najmniej:

a) postanowienia dotyczące sposobu 
działania organów EUWT i ich 
kompetencji, jak również liczby 
przedstawicieli członków w odpowiednich 

a) postanowienia dotyczące sposobu 
działania organów EUWT i ich 
kompetencji, jak również liczby 
przedstawicieli członków w odpowiednich 
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organach; organach;
b) procedury decyzyjne EUWT; b) procedury decyzyjne EUWT;

c) język lub języki robocze; c) język lub języki robocze;
d) ustalenia dotyczące funkcjonowania 
EUWT;

d) ustalenia dotyczące funkcjonowania 
EUWT;

e) szczegółowe uregulowania w zakresie 
zarządzania personelem i procedur
rekrutacji;

e) procedury w zakresie zarządzania 
personelem i rekrutacji;

f) uregulowania dotyczące wkładów 
finansowych członków; 

f) uregulowania dotyczące wkładów 
finansowych członków; 

g) mające zastosowanie przepisy dotyczące 
rachunkowości i budżetu EUWT dotyczące 
każdego członka;

g) mające zastosowanie przepisy dotyczące 
rachunkowości i budżetu członków
EUWT;

h) wyznaczenie niezależnego 
zewnętrznego audytora sprawozdania 
finansowego EUWT;

h) wyznaczenie niezależnego 
zewnętrznego audytora sprawozdania 
finansowego EUWT; oraz

i) uregulowania dotyczące 
odpowiedzialności członków zgodnie z art. 
12 ust. 2; oraz
j) procedury wprowadzania zmian do 
statutu, zapewniające wypełnienie 
obowiązków określonych w art. 4 i 5.”

j) procedury wprowadzania zmian do 
statutu, zapewniające wypełnienie 
obowiązków określonych w art. 4 i 5.”;

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 12
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

art. 12 otrzymuje brzmienie: art. 12 otrzymuje brzmienie:

a) w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu: a) w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:
„EUWT odpowiada za wszystkie swoje 
zobowiązania.”

„EUWT odpowiada za wszystkie swoje 
zobowiązania.”; 

b) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: b) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Niezależnie od przepisów ust. 3, w „2. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 3, w 
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zakresie, w jakim aktywa EUWT nie 
wystarczają na pokrycie jego zobowiązań, 
jego członkowie odpowiadają za 
zobowiązania EUWT niezależnie od ich 
charakteru, a udział każdego z członków 
zostaje ustalony proporcjonalnie do jego 
wkładu finansowego. W statucie 
zamieszcza się uregulowania dotyczące 
wkładów finansowych.

zakresie, w jakim aktywa EUWT nie 
wystarczają na pokrycie jego zobowiązań, 
jego członkowie odpowiadają za 
zobowiązania EUWT niezależnie od ich 
charakteru, a udział każdego z członków 
zostaje ustalony proporcjonalnie do jego 
wkładu finansowego. W statucie 
zamieszcza się uregulowania dotyczące 
wkładów finansowych.

Członkowie mogą przewidzieć w statucie,
że po ustaniu ich członkostwa w EUWT 
będą ponosić odpowiedzialność za 
zobowiązania powstałe w związku z 
działalnością EUWT prowadzoną w 
okresie ich członkostwa.

Członkowie mogą przewidzieć w statucie, 
że po ustaniu ich członkostwa w EUWT 
będą ponosić odpowiedzialność za 
zobowiązania powstałe w związku z 
działalnością EUWT prowadzoną w 
okresie ich członkostwa.

2a. Jeżeli odpowiedzialność przynajmniej 
jednego członka EUWT jest ograniczona 
lub wyłączona na mocy prawa krajowego, 
któremu podlega, pozostali członkowie 
mogą także ograniczyć swoją 
odpowiedzialność w konwencji.

2a. Jeżeli odpowiedzialność przynajmniej 
jednego członka EUWT z państwa 
członkowskiego jest ograniczona na mocy 
prawa krajowego, któremu podlega, 
pozostali członkowie mogą także 
ograniczyć swoją odpowiedzialność w 
konwencji, jeżeli pozwala im na to prawo 
krajowe wdrażające niniejsze 
rozporządzenie.

Nazwa EUWT, którego członkowie 
ponoszą ograniczoną odpowiedzialność, 
zawiera słowa „z ograniczoną 
odpowiedzialnością”.

Nazwa EUWT, którego członkowie 
ponoszą ograniczoną odpowiedzialność, 
zawiera słowa „z ograniczoną 
odpowiedzialnością”.

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 z 
ograniczoną odpowiedzialnością, 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 
umowy ubezpieczenia obejmującego 
rodzaje ryzyka charakterystyczne dla 

W przypadku EUWT, którego członkowie 
ponoszą ograniczoną odpowiedzialność, 
każde zainteresowane państwo 
członkowskie może wymagać, by EUWT
zawarło odpowiednią umowę 
ubezpieczenia lub by podlegało gwarancji 
udzielonej przez bank lub inną instytucję 
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działalności EUWT.” finansową z siedzibą w państwie 
członkowskim, lub by było objęte 
instrumentem udzielonym jako gwarancja 
przez podmiot publiczny lub państwo 
członkowskie, w celu ubezpieczenia się od 
rodzajów ryzyka charakterystcznych dla 
działalności danego EUWT.”

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„1. Państwa członkowskie ustanawiają 
odpowiednie przepisy celem zapewnienia 
skutecznego stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

„1. Państwa członkowskie ustanawiają 
odpowiednie przepisy celem zapewnienia 
skutecznego stosowania niniejszego 
rozporządzenia, łącznie z określeniem 
właściwych organów odpowiedzialnych za 
zatwierdzenie zgodnie z ich ustaleniami 
prawnymi i administracyjnymi.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 1 – punkt 15
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17 otrzymuje brzmienie: art. 17 otrzymuje brzmienie:
„Do połowy 2018 r. Komisja przekaże 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komitetowi Regionów sprawozdanie z 
oceny stosowania, skuteczności, 
wydajności, przydatności i europejskiej 

„Do 1 sierpnia 2018 r. Komisja przekaże 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komitetowi Regionów sprawozdanie 
dotyczące stosowania niniejszego 
rozporządzenia, oceniając, w oparciu o 
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wartości dodanej niniejszego 
rozporządzenia oraz możliwości jego 
uproszczenia.

wskaźniki, jego skuteczność, wydajność, 
przydatność i europejską wartość dodaną
oraz możliwości jego uproszczenia.

Sprawozdania z oceny oparte są na 
wskaźnikach przyjętych przez Komisję w 
drodze aktów delegowanych zgodnie z art.
18.”

Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych, 
zgodnie z art. 17a, zawierajacych wykaz 
wskaźników, o których mowa w ustępie 
pierwszym.”

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 16
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006
Artykuł 17a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dodaje się art. 18 w brzmieniu: Dodaje się art. 17a w brzmieniu:

„Artykuł 18
Wykonywanie przekazanych uprawnień

Artykuł 17a
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powierzone Komisji 
podlegają warunkom określonym w 
niniejszym artykule. 

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powierzone Komisji 
podlegają warunkom określonym w 
niniejszym artykule. 

2. Przekazanie uprawnień, o których mowa 
w niniejszym rozporządzeniu, powierza się 
na czas nieokreślony od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia.

2. Przekazanie uprawnień, o których mowa 
o których mowa w art. 17, powierza się 
Komisji na okres pięciu lat od dnia wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 17, może zostać odwołane w 
dowolnym momencie przez Parlament 
Europejski lub Radę.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 17, może zostać odwołane w 
dowolnym momencie przez Parlament 
Europejski lub Radę.

Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
uprawnień określonych w tej decyzji. Staje 
się ona skuteczna następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w terminie 
późniejszym wskazanym w tej decyzji. Nie 
wpływa ona na ważność aktów 
delegowanych już obowiązujących.

Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
uprawnień określonych w tej decyzji. Staje 
się ona skuteczna następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w terminie 
późniejszym wskazanym w tej decyzji. Nie 
wpływa ona na ważność aktów 
delegowanych już obowiązujących.
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4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o tym 
równocześnie Parlament Europejski i Radę.

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o tym 
równocześnie Parlament Europejski i Radę.

5. Akty delegowane wchodzą w życie 
wyłącznie w przypadku braku sprzeciwu ze 
strony Parlamentu Europejskiego lub Rady 
wyrażonego w ciągu 2 miesięcy od 
przekazania takiego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie lub jeżeli przed 
upływem tego terminu zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wyrażą sprzeciwu.
Wspomniany termin przedłuża się o 2
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady. 

5. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 
17 wchodzi w życie wyłącznie w 
przypadku braku sprzeciwu ze strony 
Parlamentu Europejskiego lub Rady 
wyrażonego w ciągu 2 miesięcy od 
przekazania takiego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie lub jeżeli przed 
upływem tego terminu zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wyrażą sprzeciwu. 
Wspomniany termin przedłuża się o 3
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Jeśli przed upływem tego terminu ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą 
sprzeciwu wobec aktu delegowanego, jest 
on publikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej oraz wchodzi w życie z 
dniem podanym w tym akcie.

Jeśli przed upływem tego terminu ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą 
sprzeciwu wobec aktu delegowanego, jest 
on publikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej oraz wchodzi w życie z 
dniem podanym w tym akcie.

Akt delegowany może zostać 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej oraz wejść w życie przed 
upływem tego okresu, jeżeli zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie zamierzają 
wyrażać sprzeciwu.

Akt delegowany może zostać 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej oraz wejść w życie przed 
upływem tego okresu, jeżeli zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie zamierzają 
wyrażać sprzeciwu.

Jeśli Parlament Europejski lub Rada 
wyrażą sprzeciw wobec aktu 
delegowanego, nie wchodzi on w życie. 
Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec 
aktu delegowanego, podaje uzasadnienie.”

Jeśli Parlament Europejski lub Rada 
wyrażą sprzeciw wobec aktu 
delegowanego, nie wchodzi on w życie. 
Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec 
aktu delegowanego, podaje uzasadnienie.”

Or. en


