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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu oznaczenia zaznaczone są wytłuszczonym 
drukiem i kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb 
technicznych, że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, 
korekta elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego 
projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia 
europejskiego ugrupowania współpracy transgranicznej (EUWT).
(COM(2004)0496 – C6-0091/2004 – 2004/0168(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2004)0496)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 159 akapit trzeci Traktatu WE, zgodnie z którymi 
projekt został przedstawiony przez Komisję (C6-0091/2004),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju (A6-0000/2005),

1. zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Tytuł

Europejskie ugrupowanie współpracy 
transgranicznej (EUWT)

Europejskie ugrupowanie współpracy 
terytorialnej (EUWT)

Uzasadnienie

Rozporządzenie Ogólne w sprawie Funduszy Strukturalnych ustanawia jako cel 3 współpracę 
terytorialną, która realizowana jest w trzech obszarach: współpracy przygranicznej, 
transnarodowej i międzyregionalnej. Dlatego dla zachowania spójności terminologicznej 
konieczne jest wprowadzenie poprawki  do nazwy EUWT.

  
1 Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 1 

(1) Artykuł 159 akapit trzeci Traktatu 
przewiduje, że poza funduszami, o których 
mowa w akapicie pierwszym tego samego 
artykułu, stosowane mogą być szczególne 
działania mające na celu realizację celu 
spójności ekonomicznej i społecznej 
przewidzianej Traktatem. Harmonijny 
rozwój całej Wspólnoty oraz wzmocnienie 
spójności ekonomicznej, społecznej i 
terytorialnej wiąże się ze wzmocnieniem 
współpracy transgranicznej. W związku z 
tym należy podjąć środki niezbędne do 
poprawy warunków, w których wdrażane 
są działania współpracy transgranicznej.

(1) Artykuł 159 akapit trzeci Traktatu 
przewiduje, że poza funduszami, o których 
mowa w akapicie pierwszym tego samego 
artykułu, stosowane mogą być szczególne 
działania mające na celu realizację celu 
spójności ekonomicznej i społecznej 
przewidzianej Traktatem. Harmonijny 
rozwój całej Wspólnoty oraz wzmocnienie 
spójności ekonomicznej, społecznej i 
terytorialnej wiąże się ze wzmocnieniem 
współpracy terytorialnej. W związku z tym 
należy podjąć środki niezbędne do 
poprawy warunków, w których wdrażane 
są działania współpracy terytorialnej.

Uzasadnienie

We wszystkich postanowieniach rozporządzenia gdzie używa się zwrotu współpraca 
transgraniczna mając na myśli współpracę terytorialną należy zmienić: współpraca 
transgraniczna- na współpraca terytorialna.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 2 

(2) Ze względu na poważne trudności, 
jakie napotykają Państwa Członkowskie, a 
w szczególności regiony i społeczności 
lokalne w realizacji i zarządzaniu akcjami 
współpracy transgranicznej,
transnarodowej i międzyregionalnej w 
ramach różnorodnych praw i procedur 
krajowych, zachodzi konieczność podjęcia 
odpowiednich środków w celu 
zniwelowania trudności.

(2) Ze względu na poważne trudności, 
jakie napotykają Państwa Członkowskie, a 
w szczególności regiony i społeczności 
lokalne w realizacji i zarządzaniu akcjami 
współpracy przygranicznej,
transnarodowej i międzyregionalnej w 
ramach różnorodnych praw i procedur 
krajowych, zachodzi konieczność podjęcia 
odpowiednich środków w celu 
zniwelowania trudności.

Uzasadnienie

We wszystkich postanowieniach rozporządzenia gdzie używa się zwrotu współpraca 
transgraniczna dla określenia współpracy przygranicznej należy zmienić zwrot: współpraca 
transgraniczna  na - współpraca przygraniczna.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 3 



PR\562250PL.doc 7/21 PE 357.502v01-00

PL

(3) W związku z wydłużeniem granic 
lądowych i morskich Wspólnoty w wyniku 
jej rozszerzenia należy ułatwiać 
wzmacnianie współpracy transgranicznej,
transnarodowej i międzyregionalnej we 
Wspólnocie.

(3) W związku z wydłużeniem granic 
lądowych i morskich Wspólnoty w wyniku 
jej rozszerzenia należy ułatwiać 
wzmacnianie współpracy przygranicznej,
transnarodowej i międzyregionalnej we 
Wspólnocie.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki nr 3.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 6 

(6) Konieczne jest również ułatwienie i 
wspomaganie realizacji działań 
dotyczących współpracy transgranicznej
bez finansowej interwencji Wspólnoty.

(6) Konieczne jest również ułatwienie i 
wspomaganie realizacji działań 
dotyczących współpracy terytorialnej bez 
finansowej interwencji Wspólnoty.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki nr 2.

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 7 

(7) Aby pokonać przeszkody napotkane we 
współpracy transgranicznej, konieczne 
jest ustanowienie instrumentu współpracy 
na poziomie wspólnotowym, który 
umożliwi zakładanie na terytorium 
Wspólnoty ugrupowań zajmujących się 
współpracą i posiadających osobowość 
prawną, zwanych "europejskimi 
ugrupowaniami współpracy 
transgranicznej" (EUWT). Korzystanie z 
EUWT powinno być dobrowolne.

(7) Aby pokonać przeszkody napotkane we 
współpracy terytorialnej, konieczne jest 
ustanowienie instrumentu współpracy na 
poziomie wspólnotowym, który umożliwi 
zakładanie na terytorium Wspólnoty 
ugrupowań zajmujących się współpracą i 
posiadających osobowość prawną, 
zwanych "europejskimi ugrupowaniami 
współpracy terytorialnej" (EUWT). 
Korzystanie z EUWT jest dobrowolne.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki nr 2.

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 7a (nowy)
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(7a) Obowiązujące umowy dwustronne o 
współpracy przygranicznej, 
międzyregionalnej lub ponadnarodowej 
pomiędzy Państwami Członkowskich i/lub 
władzami regionalnymi i lokalnymi mogą 
być nadal stosowane.

Uzasadnienie

Prawne możliwości istniejących umów międzypaństwowych, np. umowy z Karlsruhe, nie 
mogą mieć ograniczonego zakresu stosowania wskutek wprowadzenia rozporządzenia.

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 9

(9) Zadania i kompetencje EUWT powinny 
zostać zdefiniowane przez jego członków 
w konwencji o europejskiej współpracy 
transgranicznej, dalej zwanej „konwencją

(9) Zadania i kompetencje EUWT powinny 
zostać zdefiniowane przez jego członków 
w konwencji o europejskiej współpracy 
terytorialnej, dalej zwanej „konwencją”.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki nr 2.

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia 10

(10) Członkowie mogą postanowić o 
utworzeniu EUWT jako odrębnego 
podmiotu prawnego lub powierzą jego 
zadania jednemu z członków

(10) Członkowie tworzą EUWT jako 
odrębny podmiot prawa albo powierzają
jego zadania jednemu z członków.

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia 11

(11) EUWT powinno podejmować 
działania bądź w celu wdrażania 
programów współpracy transgranicznej 
współfinansowanych przez Wspólnotę, 
szczególnie strukturalnych ramach 
funduszy strukturalnych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr (…) i z 
rozporządzeniem (WE) nr (…) w sprawie 
Europejskiego Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, oraz w ramach programów 

(11) EUWT powinno podejmować 
działania bądź w celu wdrażania 
programów współpracy przygranicznej
współfinansowanej przez Wspólnotę, 
szczególnie strukturalnych ramach 
funduszy strukturalnych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr (…) i z 
rozporządzeniem (WE) nr (…) w sprawie 
Europejskiego Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, oraz w ramach programów 
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współpracy transnarodowej i 
międzyregionalnej, bądź też w celu 
realizowania działań współpracy 
transgranicznej z inicjatywy Państw 
Członkowskich i ich regionów, i władz
lokalnych bez finansowej interwencji 
Wspólnoty.

współpracy transnarodowej i 
międzyregionalnej, bądź też w celu 
realizowania działań współpracy 
terytorialnej z inicjatywy Państw 
Członkowskich i/lub regionów, i/lub władz
lokalnych bez finansowej interwencji
Wspólnoty.

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia 13

(13) Należy podkreślić, że uprawnienia 
społeczności regionalnej i lokalnej, 
występujących jako władze publiczne, a w 
szczególności uprawnienia policyjne i 
reglamentacyjne nie mogą być 
przedmiotem konwencji

(13) Należy podkreślić, że uprawnienia 
władz regionalnych i lokalnych,
występujących jako władze publiczne, a w 
szczególności uprawnienia policyjne i 
reglamentacyjne nie mogą być 
przedmiotem konwencji.

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia 15

(15) Ponieważ warunki współpracy 
transgranicznej, przedstawione w 
niniejszym rozporządzeniu nie mogą być w 
skuteczny sposób tworzone przez Państwa 
Członkowskie, a tym samym można je 
lepiej zrealizować na poziomie 
wspólnotowym, Wspólnota może podjąć 
odpowiednie środki, zgodnie z zasadą 
pomocniczości wskazaną w art. 5 Traktatu. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
oznajmioną w tymże artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza zakres 
niezbędny do osiągnięcia powyższych 
celów, przy dobrowolnym charakterze 
korzystania z EUWT, w poszanowaniu 
konstytucyjnego porządku każdego 
Państwa Członkowskiego,

(15) Ponieważ warunki współpracy 
terytorialnej, przedstawione w niniejszym 
rozporządzeniu nie mogą być w skuteczny 
sposób tworzone przez Państwa 
Członkowskie, a tym samym można je 
lepiej zrealizować na poziomie 
wspólnotowym, Wspólnota może podjąć 
odpowiednie środki, zgodnie z zasadą 
pomocniczości wskazaną w art. 5 Traktatu. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
oznajmioną w tymże artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza zakres 
niezbędny do osiągnięcia powyższych 
celów, przy dobrowolnym charakterze 
korzystania z EUWT, w poszanowaniu 
konstytucyjnego porządku każdego 
Państwa Członkowskiego,

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki nr 2.

Poprawka 13
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Artykuł 1, tytuł

Europejskie ugrupowanie współpracy 
transgranicznej (EUWT)

Europejskie ugrupowanie współpracy 
terytorialnej (EUWT)

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki nr 1.

Poprawka 14
Artykuł 1 ustęp 1

1. Ugrupowanie współpracy może zostać 
utworzone na terytorium Wspólnoty w 
postaci europejskiego ugrupowania 
współpracy transgranicznej, zwanego 
dalej „EUWT”, w warunkach i na zasadach 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu.

1. Ugrupowanie współpracy może zostać 
utworzone na terytorium Wspólnoty w 
postaci europejskiego ugrupowania 
współpracy terytorialnej zwanego dalej 
„EUWT”, w warunkach i na zasadach 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki nr 2.

Poprawka 15
Artykuł 1 ustęp 3

3. Celem EUWT jest ułatwianie i 
promowanie transgranicznej współpracy 
Państw Członkowskich oraz władz
regionalnych i lokalnych w celu 
zwiększenia spójności ekonomicznej, 
społecznej i terytorialnej

3. Celem EUWT jest ułatwianie i 
promowanie przygranicznej współpracy 
Państw Członkowskich oraz władz
regionalnych i lokalnych w celu 
zwiększenia spójności ekonomicznej, 
społecznej i terytorialnej.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki nr 3.

Poprawka 16
Artykuł 1 ustęp 3a (nowy)

(3a) Państwo członkowskie, którego 
prawo wybrano jako właściwe posiada 
uprawnienia kontrolne wobec EUWT w 
zakresie w jakim EUWT dysponuje 
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środkami publicznymi zarówno krajowymi 
jak  również wspólnotowymi.
Państwo członkowskie, którego prawo 
wybrano jako właściwe o wynikach 
przeprowadzanych kontroli każdorazowo 
informuje pozostałe Państwa 
Członkowskie, których dotyczy konwencja.

Uzasadnienie

Niezbędnym jest określenie systemu kontroli nadzoru nad działalnością EUWT w sposób 
czytelny i przejrzysty, biorąc pod uwagę, iż EUWT tworzą podmioty z różnych Państw 
Członkowskich a samo EUWT działa w oparciu o porządek prawny jednego z Państw 
Członkowskich i podlega kontroli tego Państwa. Dla zapewnienia wzajemnej informacji 
pozostałych Państw Członkowskich, wprowadza się regułę informowania o wynikach 
przeprowadzanych kontroli wszystkich państw Członkowskich, których EUWT dotyczy.

Poprawka 17
Artykuł 2 ustęp 1

1.EUWT może składać się z Państw 
Członkowskich oraz władz regionalnych i 
lokalnych lub też z innych lokalnych 
organizmów publicznych, dalej zwanych 
„członkami”.

1.EUWT może składać się z Państw 
Członkowskich i/lub władz regionalnych i 
lokalnych i/lub z innych lokalnych 
podmiotów publicznych, dalej zwanych 
„członkami”.

Uzasadnienie

Sama natura współpracy terytorialnej wskazuje, że powinna być ona otwarta na regiony i 
władze lokalne bez zaangażowania Państw Członkowskich.

Kolejnym argumentem na poparcie opinii sprawozdawcy jest fakt, że aby zawrzeć 
porozumienie międzynarodowe Państwa Członkowskie nie muszą uciekać się do 
rozporządzenia UE dla uzyskania jego skuteczności.

Poprawka 18
Artykuł 2 ustęp 3

3. Członkowie mogą postanowić o
utworzeniu EUWT jako odrębny podmiot 
prawa lub powierzają jego zadania 
jednemu z członków

3. Członkowie tworzą EUWT jako odrębny 
podmiot prawa albo powierzają jego 
zadania jednemu z członków.

Uzasadnienie

Propozycja regulacji sugeruje, iż członkowie mogą poza wskazanymi dwoma formami 
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organizacyjnymi wybrać jeszcze inną formułę działania EUWT. Dlatego niezbędne jest 
doprecyzowanie zapisu art. 2 ust. 3 poprzez skreślenie zwrotu „mogą”.

Poprawka 19
Artykuł 3, tytuł

Kompetencje Zadania i kompetencje 

Uzasadnienie

Ten artykuł opisuje zarowno kompetencje jak i zadania EUWT.

Poprawka 20
Artykuł 3 ustęp 1

1.EUWT wykonuje zadania powierzane
przez członków zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Jego kompetencje są 
określane w konwencji o europejskiej 
współpracy transgranicznej, dalej zwanej 
„konwencją”, przyjętej przez jego 
członków, zgodnie z Art.. 4.

1.EUWT wykonuje zadania powierzone
przez członków zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Jego kompetencje są 
określone w konwencji o europejskiej 
współpracy terytorialnej, dalej zwanej 
„konwencją”, przyjętej przez jego 
członków, zgodnie z Art. 4.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki nr 3.

Poprawka 21
Artykuł 3 ustęp 2

2. W granicach przekazanych zadań 
EUWT działa w imieniu i na rachunek 
swoich członków. W związku z tym EUWT 
posiada zdolność prawną przyznawaną 
osobom prawnym przez ustawodawstwa 
krajowe

2. EUWT działa w ramach powierzonych 
mu zadań, których wykonywanie może 
przekazać jednemu z członków EUWT.

Uzasadnienie

EUWT posiada osobowość prawną w związku  z czym powierzone mu zadania wykonuje w 
swoim imieniu i na swoją rzecz i ryzyko. (Oczywiście w domyśle działa w interesie swoich 
członków, którzy EUWT utworzyli jednak nie ma tu związku prawnego. EUWT jako osoba 
prawna korzysta ze zdolności prawnej, która jest jedną z cech pochodnych osobowości 
prawnej.) EUWT może wykonywać powierzone mu zadania bezpośrednio (osobiście) albo 
powierzając ich wykonanie jednemu z członków EUWT.
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Poprawka 22
Artykuł 3 ustęp 3

3. Ugrupowaniu EUWT można powierzać 
wdrażanie programów współpracy 
transgranicznych współfinansowanych 
przez Wspólnotę, szczególnie w ramach 
funduszy strukturalnych, bądź realizację 
wszelkich innych działań z lub bez 
finansowej interwencji Wspólnoty

3. Ugrupowaniu EUWT można powierzyć 
wdrażanie programów współpracy 
terytorialnej współfinansowanej przez 
Wspólnotę, szczególnie w ramach 
funduszy strukturalnych, bądź realizację 
wszelkich innych działań z lub bez 
finansowej interwencji Wspólnoty

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki nr 2.

Poprawka 23
Artykuł 3 ustęp 3, część druga

Utworzenie EUWT nie narusza finansowej 
odpowiedzialności członków i Państw 
Członkowskich, zarówno w odniesieniu do 
funduszy wspólnotowych, jak i funduszy
krajowych.

Utworzenie EUWT nie narusza finansowej 
odpowiedzialności członków i Państw  
Członkowskich w związku z 
wykorzystywaniem przez EUWT funduszy 
wspólnotowych i krajowych

Poprawka 24
Artykuł 4, tytuł

Konwencja o europejskiej współpracy 
transgranicznej

Konwencja europejskiego ugrupowania 
współpracy terytorialnej

Poprawka 25
Artykuł 4 ustęp 1

1. Każde ugrupowanie EUWT jest 
przedmiotem osobnej konwencji.

1. EUWT jest przedmiotem konwencji 
sporządzonej przez jego członków. 

Poprawka 26
Artykuł 4 ustęp 2

2. Konwencja określa zadanie EUWT, czas 
obowiązywania i warunki rozwiązania.

2. Konwencja określa w szczególności 
zasady funkcjonowania, zadania EUWT, 
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okres jej istnienia i warunki rozwiązania.

Poprawka 27
Artykuł 4 ustęp 3

3. Konwencja ogranicza się tylko do jednej 
dziedziny współpracy transgranicznej,
która jest wskazywana przez członków 
ugrupowania,

3. Konwencja ogranicza się tylko do jednej 
dziedziny współpracy terytorialnej, która 
jest wskazywana przez członków 
ugrupowania.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki nr 2.

Poprawka 28
Artykuł 4 ustęp 4

4. Konwencja określa odpowiedzialność 
każdego ze swoich członków wobec 
EUWT i wobec osób trzecich.

skreślone

Uzasadnienie

Zagadnienie jest uregulowane w art. 7 ust. 2.

Poprawka 29
Artykuł 4 ustęp 5

5. Konwencja wskazuje stosowane prawo,
które reguluje jej interpretację i 
stosowanie. Stosowanym prawem jest 
prawo jednego z danych Państw 
Członkowskich. Do rozstrzygania sporów 
między członkami właściwe jest
sądownictwo kraju, którego prawo zostało 
wybrane

5. Konwencja wskazuje prawo właściwe, 
które reguluje jej interpretację i 
stosowanie. Właściwym prawem jest prawo 
jednego z Państw Członkowskich, których 
dotyczy Konwencja. Do rozstrzygania 
sporów między członkami właściwe są 
sądy kraju, którego prawo zostało wybrane

Poprawka 30
Artykuł 4 ustęp 6

6. Konwencja ustala warunki wzajemnej 
uznawalności w zakresie kontroli.

skreślone
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Uzasadnienie

Zapis jest nieprecyzyjny, dlatego wymaganym jest jego uregulowanie w rozporządzeniu a nie 
w konwencji. Propozycja poprawki nr 16 dotycząca art. 1 ust.3 a (nowy) wyczerpuje kwestię 
uznawalności kontroli co pozwala na skreślenie tej regulacji.

Poprawka 31
Artykuł 4 ustęp 6a (nowy)

(6 a) EUWT podlega wskazanemu przez 
uczestników prawu krajowemu w zakresie 
dotyczącym funkcjonowania 
stowarzyszeń.

Uzasadnienie

Propozycja Komisji w żadnym miejscu nie wskazuje procedury rejestracji EUWT, procedury 
nadzoru nad procesem rejestracji – zgodności tworzonego EUWT z Rozporządzeniem i 
wskazanym prawem krajowym Państwa Członkowskiego. Taka regulacja jest niezbędna, 
dlatego poprawka 31 proponuje poddanie procesu rejestracji EUWT regulacjom właściwym 
dla rejestracji stowarzyszeń wskazując miejsce rejestracji i prawo właściwe zgodnie z decyzją 
członków EUWT o wyborze właściwego prawa krajowego Państwa Członkowskiego.

Poprawka 32
Artykuł 4 ustęp 7

7. Warunki, zgodnie z którymi 
wykonywane są zadania publiczne 
nadawane lub przekazywane 
ugrupowaniom EUWT z tytułu 
współpracy transgranicznej należy 
określić w konwencji na podstawie 
stosowanego prawa krajowego.

Warunki wykonywania koncesji lub 
przekazywania zadań publicznych na 
rzecz EUWT z tytułu współpracy 
terytorialnej należy określić w Konwencji 
na podstawie właściwego prawa 
krajowego.

Poprawka 33
Artykuł 4 ustęp 8

8. Konwencja jest podawana do 
wiadomości wszystkich członków oraz 
Państw Członkowskich.

8. Konwencja jest notyfikowana 
Państwom Członkowskim, których EUWT 
dotyczy oraz Komitetowi Regionów .

Uzasadnienie

Zbędnym jest przedstawianie Konwencji do wiadomości członkom Konwencji, natomiast 
doprecyzowania wymaga określenie, o które Państwa Członkowskie chodzi – te których 
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konwencja dotyczy. Wydaje się również uzasadnionym, aby posiadać bazę informacji nt. 
wszystkich EUWT, które na terenie UE mogą powstać i powierzyć wykonywanie tej funkcji 
Komitetowi Regionów UE.

Poprawka 34
Artykuł 5 ustęp 2

2. Statut EUWT zawiera postanowienia 
określające między innymi:

2. Statut EUWT zawiera postanowienia 
określające między innymi:

a) listę jego członków; a) listę jego członków;
b) przedmiot i zadania EUWT, a także jego 
relacje z członkami;

b) przedmiot i zadania EUWT

c) jego nazwę i adres siedziby; c) jego nazwę i adres siedziby;
d) jego organy i kompetencje, 
funkcjonowanie, liczbę przedstawicieli 
członków w organach;

d) jego organy w tym Zgromadzenie 
Członków oraz Zarząd , kompetencje, 
funkcjonowanie, liczbę przedstawicieli 
członków w organach
d a) sposób reprezentacji EUWT;

e) procedury decyzyjne EUWT; e) procedury decyzyjne EUWT;
f) wskazanie jednego lub wielu języków 
roboczych;

f) wskazanie jednego lub wielu języków 
roboczych;

g) warunki funkcjonowania, szczególnie w 
zakresie zarządzania personelem, warunki 
rekrutacji, charakter umów z personelem 
gwarantujących stabilność działań 
związanych ze współpracą;

g) warunki funkcjonowania, szczególnie w 
zakresie zarządzania personelem, warunki 
rekrutacji, charakter umów z personelem 
gwarantujących stabilność działań 
związanych ze współpracą;

h) warunki finansowego wkładu członków 
oraz stosowne zasady budżetowe i 
rachunkowe;

h) warunki finansowego wkładu członków 
oraz stosowne zasady budżetowe i 
rachunkowe;

i) wskazanie niezależnego organizmu 
kontroli finansowej i audytu zewnętrznego 

i) wskazanie niezależnego organizmu 
kontroli finansowej i audytu zewnętrznego. 

Uzasadnienie

Każda osoba prawna tworzy swój system organów w zgodzie z prawem regulującym zasady 
jej działania. Dlatego wydaje się właściwym pozostawienie do kompetencji członków EUWT 
określenia systemu organów z zastrzeżeniem, że każde EUWT musi posiadać zgromadzenie 
reprezentujące wszystkich członków EUWT oraz zarząd – czyli jedno, lub wieloosobowy 
organ wykonawczy. Do kompetencji członków EUWT powinno również należeć określenie 
sposobów reprezentacji EUWT, tzn. kto i w jakim zakresie może reprezentować EUWT, czy do 
zawierania umów wymagana jest reprezentacja jedno, lub wieloosobowa itp.

Poprawka 35
Artykuł 5 ustęp 4

4. Z chwilą przyjęcia statutu EUWT skreślone
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uzyskuje zdolność działania zgodnie z 
bądź. 3 ust. 2.

Uzasadnienie

W poprawce nr 31 wprowadzającej nową regulację art. 6 a (nowy) zaproponowano 
wprowadzenie procedury rejestracji EUWT w oparciu o prawo właściwe  dla rejestracji 
stowarzyszeń. Dlatego konsekwentnie należy stwierdzić, że EUWT nabywa osobowość 
prawną a zatem zdolność do działania zgodnie z prawem właściwym dla rejestracji 
stowarzyszeń. Zatem regulacja art. 5 ust. 4 jako nieprecyzyjna powinna zostać usunięta.

Poprawka 36
Artykuł 5 ustępy 1, 2 i 3

1. EUWT jest reprezentowane przez 
dyrektora, który działa w imieniu i na 
rachunek ugrupowania.

skreślone 

2. EUWT może powołać zgromadzenie 
składające się z przedstawicieli jego 
członków
3. Statut może przewidywać powołanie 
również innych organów.

Uzasadnienie

W poprawce nr 34 zaproponowano nowe brzmienie. art. . 5 ust. 2  lit. d i  art. . 5 ust. 2  lit. d   
(a) – poprzez pozostawienie do decyzji członków EUWT ukształtowania systemu organów 
EUWT z tym, że każde EUWT musi mieć Zgromadzenie i Zarząd oraz określenie zasad 
reprezentacji EUWT. Dlatego regulacja art. 6 ust. 1 jako sprzeczna z poprawką 34 i w sposób 
nieuzasadniony ograniczająca kompetencje członków EUWT powinna zostać usunięta.

Poprawka 37
Artykuł 8

Konwencja ustanawiająca ugrupowanie 
EUWT mające zdolność działania zgodnie 
z art. 5 ust. 4 zostaje opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Z chwilą opublikowania zdolność prawna 
EUWT jest uznawana w każdym z Państw 
Członkowskich. Publikacja zawiera nazwę 
EUWT, jego cel, listę członków i adres 
siedziby.

Po uzyskaniu osobowości prawnej przez 
EUWT zgodnie ze wskazanym przez 
uczestników prawem Państwa 
Członkowskiego statut ustanawiający 
ugrupowanie EUWT zostaje 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. Publikacja zawiera 
nazwę EUWT, jego cel, listę członków i 
adres siedziby
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte général 

Parmi les objectifs de base de l'Union européenne se trouve le renforcement de la cohésion 
économique, sociale et territoriale à travers la coopération transfrontalière, transnationale et 
interrégionale. Elle favorise, en même temps, l'intégration et le développement équilibré et 
harmonieux du territoire européen.

Dans le cadre du nouvel objectif "coopération territoriale européenne", la Commission 
propose d'allouer à la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale un budget 
global de 13, 5 milliards d'euros pendant la période 2007-2013, ce qui représente 4% du total 
des fonds structurels et de cohésion pour cette période et un accroissement de 14% par rapport 
à la période 2000-2007. 

Le Parlement Européen a défendu l'importance de la coopération transfrontalière, 
transnationale et interrégionale dans la construction européenne1, ainsi que l'importance de 
créer un objectif séparé pour la coopération territoriale sur base du succès de l'initiative 
INTERREG2. 

La base juridique de la proposition de règlement instituant un groupement européen de 
coopération transfrontalière est l’article 159, troisième alinéa, du traité. En effet, cet article 
constitue la base juridique spécifique prévue par le Traité pour conduire des actions 
spécifiques en dehors des fonds, afin de réaliser l’objectif de cohésion économique et sociale 
prévu par l’article 158 du Traité. 

La cohésion territoriale, et non plus uniquement la cohésion économique et sociale, est citée à 
plusieurs occasions dans le Projet de Constitution européenne et reconnue comme un des 
objectifs et comme une des compétences partagées de l'Union3. C'est l'article III-220 du Projet 
de Constitution (actuel article 158 du Traité CE) qui prévoit une attention spéciale, entre 
autres, aux régions transfrontalières.

2. But de la proposition de la Commission 

La proposition de la Commission s'inscrit dans le paquet législatif des propositions des 
nouveaux règlements sur les fonds structurels pour la période 2007-2013 comprenant un 
règlement général qui définit un ensemble commun de règles applicables à tous les 
instruments, ainsi que des règlements spécifiques pour le Fonds européen de développement 
régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion. Elle s'inscrit aussi 

  
1 Résolution sur la coopération transfrontalière  et interrégionale du 16.05.1997 (A4-161/1997, rapporteur: M. 
Miller); résolution sur la coopération tranfrontalière et interrégionale du 09.06.1992 (A3-188/92, rapporteur: M. 
Cushnahan); résolution sur la coopération tranfrontaliére aux frontières intérieures de la Communauté 
européenne du 12.03.1987 (A2-170/86, rapporteur: M. Poetschki).
2 Résolution sur la Communication de la Commission relative au troisième rapport sur la cohésion économique 
et sociale du 22.04.2004 (A5-272/2004, rapporteur: M. Hatzidakis).
3 Articles I-3.3, I- 14 et II-96.
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dans le paquet global des instruments internes et externes concernant la coopération 
transfrontalière à l'intérieur de l'Union européenne (groupement européen de coopération 
transfrontalière), avec les pays candidats ou potentiels pays candidats (Instrument de Pre-
adhésion) ainsi qu'avec les pays tiers avec lesquels l'Union européenne souhaite établir des 
relations de bon voisinage (Instrument européen de voisinage et de partenariat). 

Ainsi qu'il ressort de l'exposé des motifs et du préambule de la proposition (considérant 1 de 
la proposition de la Commission), celle-ci a comme but, afin de réaliser l'objectif de 
cohésion économique et sociale prévu par le Traité (article 158 CE), de renforcer la 
coopération transfrontalière en améliorant les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre 
les actions transfrontalières. La proposition de la Commission européenne vise ainsi à réduire 
les obstacles et difficultés rencontrés lors de la gestion des actions de coopération 
transfrontalière, transnationale et interrégionale dans le cadre de différents droits et 
procédures nationaux, par l'institution d'un instrument de coopération au niveau 
communautaire permettant d’établir, sur le territoire de la Communauté, des groupements 
coopératifs dotés de la personnalité juridique, dénommés « groupements européens de 
coopération transfrontalière » (GECT) et auxquels le recours sera facultatif (considérants 2 et 
7 et article 1 de la proposition de la Commission). 

3. Évaluation par le rapporteur des principales caractéristiques du "groupement 
européen de coopération transfrontalière" (GECT) 

Ø La proposition de règlement instituant un "groupement européen de coopération 
transfrontalière" vise à  offrir un cadre approprié visant à faciliter la coopération 
transfrontalière, transnationale et interrégionale (titre, considérant 1 et article 1 de la 
proposition de la Commission). 

Notre rapporteur considère qu'il faudrait nommer à ce nouvel instrument "groupement 
européen de coopération territoriale (GECT)" afin de s'aligner avec les trois dimensions 
du nouvel objectif de coopération territoriale européenne proposée par la Commission 
européenne pour la période 2007-2013 : transfrontalière, transnationale et interrégionale 
(amendements 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 20, 22, 24, 27 et 32). 

Il est aussi de l'avis que l’entrée en vigueur du Règlement GECT ne doit affecter ni la validité 
des accords existants, ni la possibilité pour les Etats membres qui le souhaitent de négocier 
des accords bilatéraux ou multilatéraux internationaux visant la coopération transfrontalière 
(amendement 7). 

Ø Composition du GECT (article 2§1 de la proposition de la Commission). : Le GECT 
peut être composé d’Etats membres et de collectivités régionales et locales ou d’autres 
organismes publics locaux, ci-après dénommés les « membres ».

Le rapporteur considère que de par sa nature même, la coopération territoriale européenne 
aide à ce que cet instrument facilite la coopération entre autorités régionales et/ou locales sans 
l'intervention des États membres  (amendements 10 et 17).
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Ø Notre rapporteur voudrait souligner que la création d'un GECT signifie que les pouvoirs 
publics nationaux de l'État membre dont le droit est applicable ont le contrôle de cet 
instrument tant dans le cadre des interventions financières tant nationales que 
communautaires (amendement 16).

Ø Le GECT dispose de la capacité juridique reconnue aux personnes morales par les 
législations nationales, en raison de la nature de son activité et des tâches qui lui seront 
déléguées. La capacité juridique du GECT est celle reconnue aux personnes morales par 
les législations nationales (Article 3§2 de la proposition de la Commission). 

Notre rapporteur insiste sur le fait que le GECT doit se limiter à l'exécution de tâches 
déterminées. Le GECT agit dans le cadre des tâches qui lui ont été déléguées, lesquelles 
peuvent être assignées à l'un de ses membres. Par ailleurs, le GECT doit exister en tant 
qu'entité juridique (avec ou sans personnalité juridique) en vertu d'actes législatifs nationaux 
contraignants tels que le droit des associations (amendements 19, 21 et 31).  

Ø Création du GECT: La proposition de la Commission offre deux possibilités (Article 
2§3 de la proposition de la Commission): 

- soit les membres du GECT créent une entité spécifique s’ils le jugent utiles et 
dans ce cas le GECT exerce lui-même les tâches de coopération transfrontalière; 
- soit, les membres créent un GECT et le GECT prend la décision, selon son 
système décisionnel propre, de déléguer à  une autorité régionale et/ou locale 
membre de ce même GECT l’exercice des tâches du GECT s’ils le préfèrent. Cette 
autorité exercera les tâches déléguées au GECT. 

Notre rapporteur considère que les membres ne "peuvent décider  de constituer" le GECT 
selon une de ces modalités mais qu'ils "constituent" celui-ci (amendement 18). 

Ø Les tâches et les compétences du GECT doivent être définies par ses membres dans 
une convention de coopération transfrontalière européenne (article 4 de la 
proposition de la Commission).

Notre rapporteur considère que le GECT est l'objet de la convention de coopération 
territoriale européenne établie par ses membres (amendement 25).

Ø La convention détermine : 

- la fonction, la durée et les conditions de sa dissolution (§2)
- la responsabilité de chaque membre vis-à-vis du GECT et vis-à-vis des tiers 
(§4);  
- le droit applicable à son interprétation et à son application (§5). Le droit 
applicable est celui d’un des Etats membres concernés par le GECT, soit en raison 
de sa propre participation au GECT, soit de la participation d’une collectivité infra 
étatique ou d’un organisme public situé sur le territoire de cet Etat membre. Il peut 
s’agir du droit de l’Etat membre où le GECT a établi son siège. 

- les modalités de la reconnaissance mutuelle en matière de contrôles (§6) 
- la convention devra être notifiée à l'ensemble des membres ainsi qu'aux Etats 
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membres participants (§8).

Notre rapporteur considère que : 

- §2: la convention doit déterminer, notamment (liste non exhaustive) les règles de 
fonctionnement, les tâches du GECT, sa durée et les conditions de sa dissolution 
(amendement 26).

- § 4: la question de la responsabilité de chacun des membres est suffisamment 
développée dans l'article 7§2 concernant la responsabilité des États membres (amendement 
28)

- § 6: les modalités de reconnaissance mutuelle en matière de contrôle doivent être 
spécifiées dans le texte du règlement lui-même, et non pas dans les dispositions de la 
convention. Notre rapporteur propose donc d'ajouter un nouveau paragraphe à l'article 1§3 à 
ce sujet (voir amendement 16) (amendement 30). 

- le droit applicable au GECT doit être celui régissant les associations dans l'État 
membre concerné (amendement 31)

- §8: la convention devra être aussi notifiée au Comité de régions (amendement 33) 

Ø Le GECT arrête ses statuts (article 5 de la de la proposition de la Commission) et se 
dote de ses propres organes (article 6 de la proposition de la Commission). Le GECT 
est toujours doté d’un directeur. En revanche la création d’une assemblée constituée de 
représentants de ses membres ou d’autres organes est laissée à la discrétion des membres. 

- Notre rapporteur estime que les statuts devraient aussi inclure les dispositions concernant la 
représentation du GECT, y compris une assemblée constituée par les représentants de ses 
membres et un comité exécutif (amendement 34). Á ce titre, il propose la suppression de 
l'article 6 concernant les organes du GECT et leur inclusion dans l'article concernant les 
statuts (amendement 36). 

Ø Le GECT fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'UE. Dés cet instant, la 
capacité juridique du GECT est reconnue dans chacun des États membres (article 7 de la 
proposition de la Commission). 

Notre rapporteur estime qu'une fois le GECT a été investi de la personnalité juridique selon 
le droit national applicable dans l'État membre concerné, le statut instituant le GECT fait 
l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne (amendement 37).
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