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Projekt rezolucji

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 1
Odniesienie 7 a (nowe)

- uwzględniając Europejską konwencję ramową o współpracy transgranicznej między 
wspólnotami i władzami terytorialnymi Rady Europy (1980 r.) i jej protokoły 
dodatkowe oraz Europejską Kartę Samorządu Lokalnego Rady Europy (1985 r.),

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia A

A. zważywszy, że Euroregiony wniosły decydujący wkład w przekroczenie granic 
dzielących Europę, budowę dobrosąsiedzkich stosunków, zbliżenie ludzi po obu 
stronach granicy i eliminację uprzedzeń, w szczególności dzięki współpracy na 
szczeblu lokalnym i regionalnym ponad granicami państw,

Or. de
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia A

A. zważywszy, że rozszerzenie Unii Europejskiej do 25 Państw Członkowskich w dniu 1 
maja 2004 r. doprowadziło do znacznego zwiększenia liczby zaangażowanych 
regionów przygranicznych,

Or. en

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia A

A. zważywszy, że rozszerzenie Unii Europejskiej do 25 Państw Członkowskich w dniu 1 
maja 2004 r. spowodowało zwiększenie dysproporcji pomiędzy regionami 
europejskimi, a następne planowane rozszerzenia mogą jeszcze te dysproporcje 
zwiększyć,

Or. pl

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia B

B. zważywszy, że dysproporcje między regionami w UE 25 muszą ulec zmniejszeniu i 
musi się nimi zająć skuteczna polityka spójności, ukierunkowana na harmonijny 
rozwój na (skreślono) terytorium UE,

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia B

B. zważywszy, że taka ponadgraniczna współpraca pomiędzy władzami lokalnymi i 
regionami wniosła decydujący wkład w stymulowanie jednolitego, mającego szansę 
powodzenia i harmonijnego rozwoju na całym terytorium UE,
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Or. de

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka7
Punkt uzasadnienia C

C. zważywszy, że jednym z zadań skutecznej polityki spójności jest zapewnienie rozwoju 
współpracy transgranicznej oraz - docelowo - przezwyciężenie dotychczasowych 
trudności w finansowaniu wspólnych projektów służących w równiej mierze 
władzom lokalnym i regionom po obu stronach granicy, 

Or. de

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia C

C. zważywszy, że jednym z zadań skutecznej polityki spójności i integracji europejskiej 
jest zapewnienie trwałego rozwoju współpracy transgranicznej, 

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia D

D. zważywszy, że Euroregiony i podobne struktury stanowią znaczące instrumenty
współpracy transgranicznej, które (skreślono) jednak należy nadal rozwijać i 
udoskonalać oraz że należy wyposażyć je w osobowość prawną,

Or. en
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Poprawkę złożyli Den Dover, Geoffrey Van Orden

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia D

D. zważywszy, że Euroregiony stanowią (skreślono) instrument współpracy 
transgranicznej, które nie mają określonego statusu w kontekście UE, w większości 
przypadków nie posiadają osobowości prawnej i są stosunkowo niewielkie,

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia D

D. zważywszy, że Euroregiony stanowią znaczący instrument współpracy 
transgranicznej, który jest jednak słabo rozwinięty, gdyż nie mają one określonego 
statusu w kontekście UE, w większości przypadków nie posiadają osobowości 
prawnej (skreślono),

Or. de

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia E

E. zważywszy, że ostatecznym celem Euroregionów jest promowanie współpracy 
transgranicznej pomiędzy władzami lokalnymi i regionalnymi, jak również 
partnerami społecznymi i wszystkimi uczestnikami po obu stronach granicy, we 
wszystkich aspektach życia codziennego,

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia E

E. zważywszy, że ostatecznym celem Euroregionów jest promowanie współpracy 
transgranicznej pomiędzy regionami przygranicznymi lub innymi lokalnymi 
podmiotami kilkunastu krajów, które nie muszą być koniecznie Państwami 
Członkowskimi Unii Europejskiej, w dziedzinach takich jak kultura, turystyka i 
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sprawy gospodarcze oraz propagowanie porozumienia po obu stronach granicy, 
poprzez projekty wymiany na bardzo małą skalę,

Or. de

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia E

E. zważywszy, że ostatecznym celem Euroregionów jest promowanie współpracy 
transgranicznej pomiędzy regionami przygranicznymi lub innymi lokalnymi 
podmiotami kilkunastu krajów, które nie muszą być koniecznie Państwami 
Członkowskimi Unii Europejskiej, w dziedzinach takich jak kultura, edukacja,
turystyka i sprawy gospodarcze,

Or. pl

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia F

F. zważywszy, że Stowarzyszenie Europejskich Regionów Przygranicznych przedstawiło 
szereg sprawozdań w sprawie stanu współpracy transgranicznej w Europie oraz 
opracowało analizy dotyczące transgranicznego instrumentu prawnego w sprawie 
zdecentralizowanej współpracy Komisji Europejskiej i Komitetu Regionów,

Or. en

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 16
Punkt uzasadnienia F a (nowy)

Fa. uwzględniając planowane utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy 
Terytorialnej (EUWT),

Or. pl
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Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 17
Ustęp 1

1. uważa, że współpraca transgraniczna ma podstawowe znaczenie dla planowania 
regionalnego i rozwoju regionów i miejscowości, które musiały ponosić ciężary 
związane z położeniem na granicy państwa i są często określane jako obszary 
peryferyjne i z tego powodu należy jej udzielić szerokiego wsparcia;

Or. de

Poprawkę złożyli Den Dover, Geoffrey Van Orden

Poprawka 18
Ustęp 1

1. uważa, że współpraca transgraniczna niesie ze sobą w niektórych aspektach korzyści
dla planowania regionalnego i rozwoju w Unii Europejskiej (skreślono);

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 19
Ustęp 1

1. uważa, że współpraca transgraniczna ma podstawowe znaczenie dla europejskiej 
spójności i integracji i z tego powodu należy jej udzielić szerokiego wsparcia;

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 20
Ustęp 2

2. zwraca się do Państw Członkowskich, aby te wspierały Euroregiony, poprzez uznanie 
i propagowanie zdecentralizowanego charakteru współpracy transgranicznej oraz 
zezwolenie na wykorzystanie decydującej części funduszy przeznaczonych na 
współpracę transgraniczną na lokalne i regionalne projekty transgraniczne 
realizowane w trybie zdecentralizowanym przez Euroregiony lub z ich bezpośrednim 
udziałem;
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Or. de

Poprawkę złożyli Den Dover, Geoffrey Van Orden

Poprawka 21
Ustęp 2

2. zwraca się do Państw Członkowskich, aby te wykorzystywały Euroregiony jako
narzędzia współpracy transgranicznej wyłącznie w wyraźnie określonych dziedzinach 
kompetencji; 

Or. en

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 22
Ustęp 2

2. zwraca się do Państw Członkowskich, aby te promowały wykorzystanie 
Euroregionów jako jednego z narzędzi współpracy transgranicznej; 

Or. en

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 23
Ustęp 2

2. zwraca się do Państw Członkowskich, aby te promowały wykorzystanie Euroregionów 
jako jednego z narzędzi współpracy transgranicznej;

Or. pl

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 24
Ustęp 2 a (nowy)

2a. zwraca uwagę, że Euroregion lub podobna struktura pełni istotne funkcje 
transgraniczne, takie jak:
- ośrodków informacyjnych i usługowych dla obywateli, instytucji gospodarczych, 

władz regionalnych i lokalnych,
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- centralnych ośrodków w zakresie wspólnych wartości, celów i strategii,
- siły napędowej w rozwiązywaniu problemów transgranicznych,
- rzecznika politycznego we wszystkich sprawach o charakterze transgranicznym;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 25
Ustęp 2 b (nowy)

2b. zwraca uwagę, że Euroregiony stanowią także ośrodek, w którym realizowane są 
wszelkie transgraniczne stosunki, kontakty, wymiana wiedzy, programy i projekty 
operacyjne. Euroregiony muszą uzyskać status prawny by móc wypełniać swoje 
zadania i przejąć odpowiedzialność;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 26
Ustęp 2 c (nowy)

2c. podkreśla, że współpraca transgraniczna stanowi właściwy sposób rozwiązywania 
bieżących problemów po obu stronach granicy, zwłaszcza w dziedzinie gospodarczej, 
społecznej, kulturalnej i środowiska naturalnego;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 27
Ustęp 2 d (nowy)

2d. podkreśla, że współpraca transgraniczna w znaczący sposób przyczynia się do 
realizacji Strategii Lizbońskiej dzięki:
- wspólnym innowacjom i badaniom
- ponadgranicznym sieciom badawczo-rozwojowym 
- wymianie „najlepszych praktyk" i doświadczeń;

Or. en
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Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 28
Ustęp 3

3. zwraca uwagę, że Euroregiony zacieśniają więzi wynikające z bliskości poprzez 
projekty wymiany najlepszych praktyk lokalnych; dlatego uznaje za szczególnie 
istotne, by w ramach Funduszy Strukturalnych utrzymano pomoc w formie 
mikroprojektów, przewidzianą w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Interreg 
(2004/C 226/02);

Or. de

Poprawkę złożyli Den Dover, Geoffrey Van Orden

Poprawka 29
Ustęp 3

3. zwraca uwagę na znaczenie wymiany najlepszych praktyk pomiędzy Państwami 
Członkowskimi i regionami;

Or. en

Poprawkę złożyli Den Dover, Geoffrey Van Orden

Poprawka 30
Ustęp 4

4. skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 31
Ustęp 4

4. skreślony

Or. pl
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Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 32
Ustęp 4

4. bierze pod uwagę prace legislacyjne nad EUWT, które mają na celu uproszczenie 
instrumentów współpracy transgranicznej (ułatwienie ich działań, usprawnienie 
procedur i zredukowanie kosztów operacyjnych), zapewniając w ten sposób 
podstawę dla rozwoju Euroregionów;

Or. pl

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 33
Ustęp 4

4. zwraca się do Komisji, aby ta stworzyła odpowiedni instrument prawny w sprawie 
zdecentralizowanej współpracy dla Euroregionów oraz podobnych struktur, który 
obowiązywałby w Unii Europejskiej oraz, dzięki właściwym umowom, także wobec 
sąsiadów UE;

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 34
Ustęp 4

4. dlatego z zadowoleniem przyjmuje ramy prawne dla Euroregionów w Unii 
Europejskiej zaproponowane przez Komisję, ponieważ ułatwią one ich działania, 
usprawnią procedury i zredukują koszty operacyjne;

Or. de

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 35
Ustęp 4 a (nowy)

4a. stwierdza, że trwają prace legislacyjne dotyczące utworzenia Europejskiego 
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) jako jednego z instrumentów 
umożliwiających Euroregionom ułatwienie działań, uproszczenie procedur i 
zredukowanie kosztów operacyjnych;
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Or. pl

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 36
Ustęp 5

5. skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 37
Ustęp 5

5. skreślony

Or. pl

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 38
Ustęp 5

5. skreślony

Or. pl

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 39
Ustęp 5

5. wzywa (skreślono) Państwa Członkowskie do przestrzegania zasad współpracy 
transgranicznej oraz do szybkiego zniesienia wszelkich barier dla własnych inicjatyw 
regionów przygranicznych i miejscowości przygranicznych;

Or. de
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Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 40
Ustęp 6

6. skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 41
Ustęp 6

6. podkreśla potrzebę priorytetowego potraktowania eliminacji dysproporcji 
występujących pomiędzy regionami w nowych i starych Państwach Członkowskich;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 42
Ustęp 6

6. podkreśla potrzebę priorytetowego potraktowania eliminacji dysproporcji 
występujących pomiędzy regionami w nowych i starych Państwach Członkowskich;

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 43
Ustęp 7

7. podkreśla potrzebę rozwinięcia koncepcji Euroregionów w taki sposób, aby 
uwzględnić dalsze aspekty współpracy (skreślono) w celu szybkiego przezwyciężenia 
barier dla rozwoju miejscowości przygranicznych i regionów przygranicznych 
wynikających z położenia na granicach państwa; wzywa Komisję by w ramach 
udzielanej pomocy technicznej, w sposób szczególny wspierała wzorcowe projekty 
oraz wspierała wymianę najlepszych praktyk pomiędzy Euroregionami; Or. de
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Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 44
Ustęp 7

7. podkreśla potrzebę rozwinięcia koncepcji Euroregionów w taki sposób, aby 
uwzględnić różne aspekty współpracy, (skreślony) dotyczące kultury, edukacji,
turystyki i spraw gospodarczych (skreślony);

Or. pl

Poprawkę złożyli Den Dover, Geoffrey Van Orden

Poprawka 45
Ustęp 7

7. podkreśla potrzebę wyraźnego określenia zakresu koncepcji Euroregionów w taki 
sposób, aby zagwarantować, że rządy krajowe pozostaną podstawowym narzędziem 
w najważniejszych aspektach współpracy, np. dotyczących zwalczania przestępczości 
zorganizowanej, handlu narkotykami i oszustw; 

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 46
Ustęp 7

7. podkreśla, że Euroregiony i podobne struktury, mimo że nie dysponują niezbędnymi 
kompetencjami prawnymi, pełnią istotną rolę na granicach zewnętrznych w 
transgranicznym zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, handlu narkotykami i 
oszustw we współpracy z właściwymi instytucjami krajowymi; 

Or. en

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 47
Ustęp 7

7. podkreśla potrzebę rozwinięcia koncepcji Euroregionów w taki sposób, aby 
uwzględnić różne aspekty współpracy, np. dotyczące zwalczania przestępczości 
zorganizowanej, handlu narkotykami i oszustw, tam gdzie istnieją ku temu warunki; 



PE 360.353v01-00 14/22 AM\575631PL.doc

PL

Or. en

Poprawkę złożył Giovanni Claudio Fava

Poprawka 48
Ustęp 7a

7a. wzywa do wykorzystywania Euroregionów między innymi jako instrumentów
współpracy w zarządzaniu imigracją w ramach wspólnotowej polityki imigracyjnej i 
azylowej;

Or. it

Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 49
Ustęp 7a

7a. wskazuje na potrzebę wzajemnej integracji projektów programowanych w krajach o 
wspólnych granicach oraz, o ile byłoby to użyteczne, koordynacji środków w 
powiązanych obszarach w różnych krajach;

Or. it

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 50
Ustęp 8

8. skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 51
Ustęp 8

8. skreślony

Or. en
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Poprawkę złożyli Den Dover, Geoffrey Van Orden

Poprawka 52
Ustęp 8

8. z zadowoleniem przyjmuje starania Komisji zmierzające do uproszczenia 
instrumentów współpracy transgranicznej (skreślono);

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 53
Ustęp 8

8. z zadowoleniem przyjmuje starania podjęte przez Komisję, która uprościła 
instrumenty współpracy transgranicznej, zapewniając w ten sposób podstawę dla 
rozwoju Euroregionów;

Or. de

Poprawkę złożyli Den Dover, Geoffrey Van Orden

Poprawka 54
Ustęp 9

9. skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 55
Ustęp 9

9. (skreślono) wzywa, aby zgodnie z propozycją zawartą w ramach prawnych EUWT, 
Euroregionom i podobnym strukturom, umożliwiono opracowywanie, wdrażanie i 
zarządzanie transgranicznymi programami UE w UE, jak również programami 
zgodnymi z Europejskim Programem Sąsiedztwa i Partnerstwa, a od roku 2007 
odpowiednio programem Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej, we współpracy z 
instytucjami krajowymi;
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Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 56
Ustęp 9

9. tam, gdzie jest to właściwe, wzywa, aby Euroregiony, w rozumieniu proponowanych 
ram prawnych w Unii Europejskiej, uznane zostały za idealną strukturę (skreślono) a 
także wzywa, by Euroregiony oraz władze lokalne i ugrupowania regionalne 
utworzone ponad zewnętrznymi granicami UE zostały uznane i mogły realizować 
projekty w sposób niezależny, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i 
Partnerstwa oraz Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej; 

Or. de

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 57
Ustęp 9

9. (skreślono) wzywa, aby Euroregiony i podobne struktury, zgodnie z propozycją 
zawartą w ramach prawnych w sprawie EUWT, uznane zostały za właściwą strukturę 
do wdrażania i zarządzania Europejskim Instrumentem Sąsiedztwa i Partnerstwa, jak 
również programem Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej; 

Or. en

Poprawkę złożył Vladimír Železný

Poprawka 58
Ustęp 9

9. tam, gdzie jest to właściwe, wzywa, aby Euroregiony, w rozumieniu proponowanych 
ram prawnych w Unii Europejskiej, uznane zostały za potencjalną strukturę do 
wdrażania i zarządzania Europejskim Instrumentem Sąsiedztwa i Partnerstwa; 

Or. en
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Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 59
Ustęp 10

10. skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 60
Ustęp 10

10. skreślony

Or. pl

Poprawkę złożyli Den Dover, Geoffrey Van Orden

Poprawka 61
Ustęp 10

10. skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 62
Ustęp 10

10. wzywa Komisję i zainteresowane Państwa Członkowskie, a w szczególności państwa 
wyspiarskie, do zapewnienia, by także lokalne i regionalne władze terytorialne mogły 
odpowiadać za współpracę transgraniczną ponad granicami morskimi;

Or. de
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 63
Ustęp 10

10. podkreśla znaczenie, jakie współpraca transgraniczna i Euroregiony, jak również 
podobne struktury mają dla regionów przygranicznych, w których występują 
naturalne utrudnienia, np. regionów peryferyjnych, niektórych wysp, regionów 
górskich itp.;

Or. en

Poprawkę złożył Vladimír Železný

Poprawka 64
Ustęp 10

10. podkreśla znaczenie, jakie współpraca transgraniczna i Euroregiony mają dla 
wszystkich Państw Członkowskich UE (skreślono);

Or. en

Poprawkę złożył Vladimír Železný

Poprawka 65
Ustęp 11

11. skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 66
Ustęp 11

11. skreślony

Or. en
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Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 67
Ustęp 11

11. skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 68
Ustęp 11

11. skreślony

Or. pl

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 69
Ustęp 11

11. skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Den Dover, Geoffrey Van Orden

Poprawka 70
Ustęp 11

11. w dalszym ciągu podkreśla potrzebę zapewnienia Malcie i Cyprowi możliwości 
skorzystania ze współpracy transgranicznej i w związku z tym nalega na eliminację 
pozostałych przeszkód w celu realizacji przyrzeczenia Rady odnośnie do zakończenia 
izolacji północnego Cypru;

Or. en
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Poprawkę złożył Yiannakis Matsis

Poprawka 71
Ustęp 11 a (nowy)

11a. podkreśla potrzebę wspierania współpracy transgranicznej i ustanawiania 
Euroregionów obejmujących regiony na newralgicznych obszarach Bliskiego 
Wschodu, gdzie Cypr, jako jedyne terytorium UE w tym regionie, stanowiłby ośrodek 
koordynacji działań na rzecz wspierania przyjaznych stosunków, stabilności, 
bezpieczeństwa i interesów gospodarczych na zasadzie wzajemnego szacunku i 
korzyści;

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 72
Ustęp 12

12. skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 73
Ustęp 12 a (nowy)

12a. Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Parlamentu Europejskiego do 
wyznaczenia jednego z Wiceprzewodniczących Parlamentu jako osoby 
odpowiedzialnej za problemy graniczne;

Or. en

Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 74
Ustęp 12 a (nowy)

12a. zwraca uwagę na ust. 1 (xxvii) sprawozdania w sprawie Funduszu Spójności w 
okresie programowania finansowego 2007-2013 (COM(2004)0494 -
2004/0166(AVC)), przyjętego przez Parlament w dniu 6 lipca 2005 r. oraz wzywa 
Komisję do wprowadzenia systemu premii na takich samych zasadach, mających 
formę „wspólnotowej rezerwy jakościowej i efektywnościowej", przeznaczonego 
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szczególnie na inicjatywy o oddziaływaniu transgranicznym lub ewentualnie 
dostosowanym do struktur istniejących w Euroregionach;

Or. it


