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1. Wstęp
Zagadnienie EUWT jako instrumentu polityki spójności wpisuje się w problematykę rozwoju lokalnego i regionalnego i znalazło dotychczas stosunkowo niewielki
oddźwięk w opracowaniach naukowych, częściej prawnych niż ekonomicznych,
chociaż istnieje zapotrzebowanie na teoretyczne i praktyczne oceny jego skuteczności1. Poprzez bezpośrednie związki i skojarzenia ze współpracą terytorialną w obszarach przygranicznych rozwój EUWT wpisuje się ściśle w procesy integracji europejskiej. W świetle nowego rozporządzenia, które stanowi podstawę opracowania,
pojawiają się nowe uzasadnienia dla podjęcia tej problematyki. Ze względu na moż1
Istniejące opracowania dotyczą aspektów prawnych i administracyjnych funkcjonowania
EUWT: [Dolnicki 2012; Kusiak-Winter 2011, 2009; Bucholski 2009; Drab, Kledzik 2009]. Pozaprawne aspekty podnoszą Dołzbłasz i Raczyk [2009].
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liwość udziału w EUWT różnych podmiotów (od lokalnych, przez regionalne do
krajowych; z sektora publicznego i prywatnego; z krajów członkowskich UE oraz
spoza niej) ważne są prawno-instytucjonalne aspekty funkcjonowania. Jeśli chodzi
o aspekty ekonomiczne, to na pewno istnieje potrzeba analiz efektywności działania EUWT, bo skala stosowania ich w krajach UE jest zróżnicowana. W Polsce powołano dotychczas 2 EUWT na ogólną liczbę 45 utworzonych w Europie od 2007 r.
Nowy okres programowania polityki spójności na lata 2014-2020 wprowadza nowe
instrumenty, z których mogą także korzystać EUWT, tj. Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne oraz Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, co powinno być
podstawą ocen i analiz w kontekście efektywności wykorzystania środków finansowych na politykę spójności. Artykuł nawiązuje do wcześniejszych badań w zakresie
problematyki funkcjonowania EUWT w krajach członkowskich Unii Europejskiej i
w Polsce [Pancer-Cybulska 2013]. Jego celem jest omówienie zmian podjętych w
celu uproszczenia, ułatwienia i przyspieszenia procesu tworzenia oraz funkcjonowania EUWT w kontekście przepisów regulujących politykę spójności na lata 2014-2020. Nowelizacja prawa o EUWT jest wyrazem istotnego znaczenia współpracy
transgranicznej i rosnącej roli regionów w rozwoju Unii Europejskiej.

2. Pakiet legislacyjny polityki spójności na lata 2014-2020
Prawne podstawy powoływania EUWT zawarto w Rozporządzeniu (WE)
nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (weszło w życie w lipcu 2007 r.).
Rozporządzenie (UE) nr 1302/2013, które zmienia zapisy pierwotnego, zostało
przyjęte 17 grudnia 2013 r. i wejdzie w życie 22 czerwca 2014 r. [Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013]. Jego
celem jest uproszczenie i usprawnienie procesu tworzenia oraz funkcjonowania
EUWT. Rozporządzenie jest częścią pakietu legislacyjnego, który zawiera niezbędne uregulowania polityki spójności w okresie programowym 2014-2020 w krajach
członkowskich Unii Europejskiej. Pakiet składa się z 28 rozporządzeń i 3 decyzji o
łącznej objętości 1043 stron. W porównaniu z rozporządzeniami, które stanowiły
ramy legislacyjne dla polityki spójności Unii Europejskiej w okresie programowym
2007-2013, jest to potwierdzenie narastającej wciąż biurokracji (mimo deklaracji jej
ograniczania). Rozporządzenie 1302/2013 jest jednym z dwóch dokumentów w tym
pakiecie, odnoszącym się do Europejskiej Współpracy Terytorialnej jako celu polityki spójności (drugi zob. [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013]). Nowe ustalenia związane z funkcjonowaniem EUWT znalazły się również w kilku artykułach Rozporządzenia ogólnego UE
z zakresu polityki spójności, odpowiednio 2, 93 i 99. W celu wzmocnienia strategicznego wymiaru europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych wprowadzono wiele nowych instrumentów w ramach nowej polityki spójności, dostępnych także dla EUWT. Stanowią one, że wydatki EUWT mają charakter wydatków
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publicznych, że EUWT mogą być beneficjentem wspólnych planów działania (Joint
Action Plan), które są zdefiniowane w art. 93, oraz że mogą być beneficjentem lub
instytucją pośredniczącą w realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych
(ZIT). Istota ZIT jako nowego instrumentu polityki spójności w okresie 2014-2020
jest zdefiniowana w art. 99 Rozporządzenia ogólnego. Pozostałe wzmianki na temat
EUWT znajdują się w artykułach, które traktują o Europejskiej Współpracy Terytorialnej, czyli 8, 10, 11 oraz 21 i 22, które de facto powtarzają zapisy omówione powyżej, odnoszące się do udziału EUWT we wdrażaniu nowych instrumentów polityki spójności w charakterze instytucji pośredniczącej. Ponadto stanowi się, że
EUWT może być samodzielnym beneficjentem projektu realizowanego w ramach
EWT, jeśli wypełnia to kryteria współpracy, oraz że może zarządzać programem
lub jego częścią. Aktywność EUWT obejmuje także pełnienie funkcji instytucji
zarządzającej lub instytucji kontrolnej pierwszego stopnia w odniesieniu do programu współfinansowanego ze środków UE w ramach EWT. Z punktu widzenia wykonawczego narzędziem realizacji strategii Europa 2020 stały się ramy finansowe
na lata 2014-2020, zwłaszcza środki przeznaczone na politykę spójności. Można
zauważyć podniesienie znaczenia EUWT w polityce spójności w tym okresie programowania.

3. Założenia nowelizacji rozporządzenia o tworzeniu
i funkcjonowaniu EUWT
Za podstawowe cele nowelizacji prawa o EUWT Komisja Europejska uznała ciągłość, przejrzystość i elastyczność [Reforma EUWT 2011]. W odniesieniu do osiągnięcia „ciągłości” za istotne uznano utrzymanie istniejącego charakteru EUWT
oraz zapewnienie trwałości już działających instytucji, co oznacza, że nie będą one
zmuszone do dokonywania jakichkolwiek zmian czy dostosowań do stanu prawnego wynikającego z nowego rozporządzenia. Potrzeba zwiększenia przejrzystości
prawa o EUWT wynikała przede wszystkim z konieczności terminologicznego dostosowania go do realiów prawnych, które wprowadził Traktat z Lizbony, obowiązujący od 2009 r. Wskazano także na możliwość uproszczenia, doprecyzowania
i uporządkowania pewnych treści, które nie były jasne w świetle rozporządzenia
z 2006 r. Dotyczy to głównie dokumentów konstytuujących EUWT oraz opracowania nowych zasad informowania o jego utworzeniu. Trzeci kierunek nowelizacji
rozporządzenia to uzyskanie „elastyczności” działania EUWT poprzez zwiększenie
obszaru ich potencjalnej aktywności. Za cel zmian uznano umożliwienie podejmowania w ramach EUWT różnych aspektów współpracy terytorialnej, nieograniczonej tylko do zarządzania programami i projektami finansowanymi w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (jako celu polityki spójności). Zmianami objęto
także strukturę podmiotową EUWT, zakładając, że EUWT powinny stanowić podstawę prawną dla uczestnictwa władz i regionów z państw trzecich w charakterze
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członka. Praktyka działania EUWT w warunkach rozporządzenia z 2006 r. potwierdziła potrzebę otwarcia formuły instytucjonalnej współpracy na podmioty z
państw niebędących członkami UE. Reasumując: Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie modyfikacji rozporządzenia dotyczących łatwiejszego zakładania EUWT, dokonywania przeglądu zakresu działań, możliwości przystępowania
regionów spoza UE, jaśniejszych zasad rekrutacji pracowników, wydatków i ochrony wierzycieli, praktycznej współpracy w zakresie świadczenia usług publicznych i
lokalnych [Komisja Europejska 2011].

4. Zmiany w zakresie istoty i funkcjonowania EUWT
W nowym rozporządzeniu zawarty jest szczegółowy wykaz zmian, które wprowadza ono w stosunku do obowiązującego jeszcze dokumentu (do 22 czerwca 2014 r.).
Zmiany mają różny charakter, odnoszą się do formalnoprawnych warunków tworzenia oraz funkcjonowania EUWT, dotyczą także nowych funkcji, zadań oraz
uczestników, co wiąże się ze zmianami w zakresie realizacji polityki spójności w
latach 2014-2020. W art. 1 rozporządzenia znajduje się zapis określający cele EUWT
w kontekście polityki spójności, która, jak wiadomo, jest uznawana za najważniejszy obszar działalności UE w minionej i obecnej fazie jej rozwoju. Stanowi on, że
„celem EUWT jest ułatwianie i wspieranie współpracy terytorialnej, w tym co najmniej jednego z jej komponentów: współpracy transgranicznej, transnarodowej lub
międzyregionalnej, między jego członkami określonymi w art. 3 ust 1., z myślą o
wzmocnieniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii”. Rozporządzenie UE stanowi podstawę prawną powoływania i działania EUWT. Na poziomie
krajowym jest to uregulowane w konwencji zgodnej z systemem prawnym kraju
członkowskiego, w którym znajduje się siedziba EUWT (art. 2). W art. 3 wskazuje
się nowe kategorie podmiotów, które mogą być członkami EUWT (poza dotychczasowymi, do których należą państwa członkowskie lub władze na szczeblu krajowym, władze regionalne i lokalne). Mogą to być przedsiębiorstwa publiczne podlegające dyrektywom o koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych,
działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych lub podmioty prawa publicznego podlegające prawu zamówień publicznych
na roboty budowlane, dostawy i usługi [Dyrektywa z 31 marca 2004]. Członkami
EUWT mogą też być przedsiębiorstwa działające w obszarze realizacji usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym zgodnie z prawem krajowym i unijnym. Zmiany zawarte w art. 3 polegają także na rozszerzeniu EUWT o podmioty
z państw trzecich albo krajów i terytoriów zamorskich. Oznacza to możliwości tworzenia EUWT przez co najmniej dwa kraje członkowskie z udziałem państw trzecich, krajów i terytoriów zamorskich sąsiadujących z przynajmniej jednym państwem członkowskim lub jego najbardziej oddalonym regionem (szczegółowo
zdefiniowano tu kategorię sąsiedztwa). Warunkiem jest, by kraje członkowskie
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i kraj trzeci były objęte wspólnym programem współpracy terytorialnej lub realizowały inny program wspierany przez UE.
Oznacza to, że rozporządzenie ustanawia dalej idącą współpracę i wsparcie dla
krajów i terytoriów zamorskich (KTZ), niż określono w Traktacie o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (część IV, art. 198-204 TFUE). Tych ponad 20 pozaeuropejskich
terytoriów wyspiarskich o niewielkim potencjale demograficznym, posiadających
autonomię w ramach czterech metropolii (Francja, Niderlandy, Wielka Brytania
i Dania), jest traktowane na zasadach specjalnych przede wszystkim pod względem
handlowym, inwestycyjnym oraz przepływu osób, a obecnie uzyskuje możliwości
realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach EUWT.
Artykuł 4 omawia postępowanie uczestników EUWT w związku z jego powoływaniem. Nowością są sytuacje niewymagające zatwierdzania konwencji przez
kraje członkowskie oraz ich postępowanie w przypadku jej odrzucenia. Konwencja
musi być zatwierdzana tylko przez kraj członkowski, w którym jest przewidziana
siedziba EUWT, pozostali uczestnicy nie mają tego obowiązku. Omawia się tu także zasady i sposób wprowadzania zmian w zatwierdzaniu konwencji w związku z
przystąpieniem do EUWT nowych członków, w tym pochodzących z krajów lub
terytoriów zamorskich.
W art. 5 rozporządzenia znajdują się informacje na temat uzyskania osobowości
prawnej oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym konwencji i statutu zgodnie z
prawem kraju członkowskiego, w którym EUWT ma siedzibę statutową. Pozostałe
kraje członkowskie nie podlegają temu obowiązkowi. Komitet Regionów zapewnia
publikację ogłoszenia o utworzeniu EUWT w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w serii C, co kończy procedurę rejestracji.
Artykuł 6 wprowadza obowiązek kontroli przez EUWT zarządzania środkami
publicznymi. W odniesieniu do działań realizowanych przez EUWT przy współfinansowaniu z UE należy stosować odpowiednie przepisy dotyczące kontroli funduszy pochodzących z Unii.
Artykuł 7 rozporządzenia dotyczy zadań realizowanych przez EUWT. Nowością jest stwierdzenie, że misją EUWT jest współpraca terytorialna wzmacniająca
spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną, co stanowi uzupełnienie dotychczasowych zapisów o roli EUWT w przezwyciężaniu barier na rynku wewnętrznym. Nowe zapisy dotyczą tego, że EUWT może wdrażać części programów EWT,
a nie tylko całe programy, jak dotychczas. Zadania realizowane przez EUWT powinny być w kompetencjach każdego uczestnika, ale w rozporządzeniu dopuszcza
się nowe rozwiązania w tym zakresie, polegające na akceptacji pewnych wyjątków.
Każde zadanie określane jest przez jego członków jako mieszczące się w zakresie kompetencji każdego z członków, chyba że państwo członkowskie lub państwo
trzecie zatwierdzi udział członka utworzonego na mocy ich prawa krajowego, nawet jeżeli członek ten nie posiada kompetencji w odniesieniu do wszystkich zadań
określonych w konwencji. EUWT może ograniczyć zakres zadań wykonywanych
bez wsparcia ze środków UE, ale nie może tego zrobić w odniesieniu do prioryte-
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tów inwestycyjnych określonych w ramach EWT, o których traktuje rozporządzenie
1299/2013 [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013
z dnia 17 grudnia 2013].
Artykuł 8 dotyczy nowych ustaleń na temat zawartości konwencji EUWT, tj.:
czasu jego trwania, organów i ich kompetencji, prawa właściwego ze względu na
rejestrację, zakresu działania i wyposażenia, zatrudnienia, zobowiązań, procedury
przyjęcia i wprowadzania zmian do statutu i konwencji.
Odnośnie do art. 9, dotyczącego statutu, zmiany polegają na tym, że obowiązkowe zapisy i ustalenia w zakresie organów EUWT i ich kompetencji zostają przeniesione do konwencji. Ma to oczywiście na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu
dokonywania zmian w tym zakresie.
W art. 11 znajdują się zapisy na temat sprawozdania finansowego i audytu
działalności EUWT. Stwierdza się tu, że prawo krajowe państwa członkowskiego,
w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT, jest właściwe do rozstrzygania
w kwestii sprawozdania finansowego, w tym sprawozdania rocznego (jeżeli jest
wymagane), a także do przeprowadzenia audytu i publikacji sprawozdania z działalności EUWT.
Pewne zmiany wprowadzono do art. 12 rozporządzenia, który traktuje o zobowiązaniach EUWT i jego członków. W granicach swojego prawa krajowego państwa członkowskie mogą w konwencji ograniczyć swoją odpowiedzialność z tytułu
członkostwa w EUWT, jeżeli taka sytuacja dotyczy przynajmniej jednego uczestnika z kraju członkowskiego. Ważne jest także, że w przypadku EUWT z ograniczoną
odpowiedzialnością każdy jego członek może wymagać odpowiedniego ubezpieczenia od ryzyka specyficznego dla działalności EUWT, w postaci publicznych lub
prywatnych instrumentów ubezpieczeniowych lub gwarancji finansowych.
Artykuł 15 zawiera przepisy końcowe w kwestii informowania Komisji przez
kraje członkowskie o wdrażaniu rozporządzenia na szczeblu krajowym, natomiast
art. 17 odnosi się do sprawozdania na temat stosowania nowego rozporządzenia,
które KE przedstawi do 1 sierpnia 2018 r. Parlamentowi Europejskiemu, Radzie
i Komitetowi Regionów. Komisja uzyskuje uprawnienia do przyjmowania aktów
delegowanych. W ramach aktów delegowanych przedstawione będą wskaźniki
efektywności, skuteczności, europejskiej wartości dodanej, znaczenia i trwałości
rozporządzenia.
Wśród załączników do rozporządzenia znajdują się dwie nowe deklaracje: w
sprawie stosowania przez kraje członkowskie przejrzystych i skutecznych procedur
oraz w sprawie wspierania działalności Komitetu Regionów i jego platformy EUWT.
Jest to wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji dotyczące
roli Komitetu Regionów w ramach platformy EUWT. Stanowi ono, że Parlament
Europejski, Rada i Komisja przyjmują do wiadomości cenne prace zrealizowane
przez Komitet Regionów w ramach platformy EUWT, którą kierował, i zachęcają
Komitet Regionów do dalszego śledzenia działalności istniejących i powstających
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europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej oraz do organizowania wymiany
najlepszych praktyk i wskazywania wspólnych kwestii2.

5. EUWT utworzone w Europie w okresie 2008-2013
Pierwsze EUWT, pod nazwą Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, powstało w
styczniu 2008 r. w zachodniej części Europy, utworzone przez 14 podmiotów z Francji i Belgii, z siedzibą statutową w Lille. Głównym zadaniem tego EUWT jest zapewnienie skutecznej i spójnej współpracy transgranicznej w celu poprawy jakości
życia codziennego mieszkańców, co będzie realizowane przez promowanie regularnego dialogu politycznego między partnerami oraz przygotowanie projektów współfinansowanych przez UE i zarządzanie nimi. Od utworzenia pierwszego EUWT w
ciągu 6 lat (do końca 2013 r.) zarejestrowano 45 ugrupowań, w kolejnych latach powołano odpowiednio: 4, 5, 7, 11, 7 i 11 EUWT. W ich skład wchodzą państwa członkowskie, władze krajowe, regionalne i lokalne, podmioty prawa publicznego, przedsiębiorstwa publiczne i stowarzyszenia oraz państwa trzecie (spoza UE).
Największym zaangażowaniem odznaczają się: Francja, Węgry oraz Słowacja, które współtworzą po 16 EUWT, Hiszpania (10) oraz Włochy (7). Na ogół w skład
ugrupowania wchodzą podmioty z dwóch krajów członkowskich, a do najczęściej
występujących par należą: Węgry i Słowacja (12), Francja i Hiszpania (5). Wśród
utworzonych są też ugrupowania podmiotów z trzech krajów: EGTC Efxini Poli –
SolidarCity Network (Grecja, Cypr, Bułgaria) oraz Amphictyony, Grande Région,
Archimed, Bánát Triplex Confinium. W 2013 r. zarejestrowano dwa EUWT z udziałem Polski: pierwsze we współpracy z podmiotami z Czech i ze Słowacji pod nazwą
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „TRITIA” z ograniczoną odpowiedzialnością. Drugie to EUWT TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością,
złożone z dwóch regionów z Polski i ze Słowacji. Celem działania EUWT „TRITIA”
jest wspieranie spójności gospodarczej i społecznej na obszarze czterech regionów z
trzech krajów członkowskich, które zawiązały partnerstwo. W przypadku EUWT
TATRY Ltd jako cel podano bardziej efektywne i skuteczniejsze wdrażanie projektów nowego programu współpracy transgranicznej PL-SK 2014-2020.
Wśród zarejestrowanych EUWT znajdują się cztery ugrupowania obejmujące
po cztery kraje: Grecja, Cypr, Włochy oraz Hiszpania lub Francja czy też Francja,
Niemcy, Luksemburg i Belgia. W 2013 r. powołano czwarte EUWT z ich udziałem
(GECT „Secrétariat du Sommet de la Grande Région”). Należy zauważyć, że poza
kilkoma wyjątkami powstające ugrupowania składają się na ogół albo z nowych,
albo ze starych krajów UE, co jest do pewnego stopnia uzasadnione względami
geograficznymi, które mają znaczenie przy nawiązywaniu współpracy w formie
EUWT. Nieliczne dotychczas przypadki współpracy w ramach EUWT podmiotów
2

2012].

Rejestr EUWT został utworzony na mocy decyzji [Decyzja Komitetu Regionów z 8 czerwca
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ze starej i z nowej UE dotyczą Grecji, Cypru i Bułgarii, Włoch i Słowenii oraz
Włoch, Cypru, Hiszpanii i Grecji. W 2012 r. powołano European Urban Knowledge Network (EUKN) EGTC Limited z siedzibą statutową w Hadze, gdzie wśród
państw członkowskich znalazły się: Rumunia, Cypr, Węgry i Czechy obok krajów
starej Unii, jak: Niderlandy, Belgia, Francja, Niemcy i Luksemburg. W 2011 r. powołano EUWT „Bánát Triplex Confinium”, w którym znalazła się Serbia, nienależąca do UE. Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006, które wchodzi w życie 22 czerwca
2014 r., wprowadza ułatwienia dotyczące udziału państw trzecich w EUWT. Większość ugrupowań powołano bezterminowo, natomiast w dwóch przypadkach w
konwencji i statucie regulujących funkcjonowanie określonych EUWT wskazano
15- lub 25-letni okres ich działalności (GECT Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino
oraz EGTC Efxini Poli – SolidarCity Network).
Sposób formułowania celów jest różny – na ogół szeroki i uniwersalny, jak np.
w Lille-Kortrijk-Tournai. Do ugrupowań o charakterze wyspecjalizowanym należy
Grande Region z siedzibą w Metzu (GECT INTERREG „Programme Grande Région”), które powstało w 2010 r. w celu zarządzania konkretnym programem EWT,
realizowanym we współpracy przez podmioty z Francji, Niemiec, Luksemburga
i Belgii. Drugie EUWT, Szpital Transgraniczny Cerdanya (Hospital de la Cerdanya,
AECT HA), zostało powołane w 2010 r. w celu budowy zakładu opieki zdrowotnej
obsługującego rejon przy granicy hiszpańsko-francuskiej i zarządzania nim. Celem ogólnym EUWT „Gate to Europe” jest wzmocnienie spójności gospodarczej
i społecznej między jego członkami w ramach współpracy transgranicznej. Wśród
celów szczegółowych ugrupowanie zamierza realizować plany i projekty rozwoju
regionalnego oraz pracować jako wspólna instytucja wspierania współpracy i zapewniania realizacji projektów rozwojowych w obszarze turystyki. Jest to główny
sektor działalności, której rozwój obejmuje wspólny rozwój produktów, infrastruktury turystycznej, marketingu oraz wspólne zarządzanie turystyką.
W styczniu 2014 r. Komitet Regionów zarejestrował „Cities of Ceramic” (Agrupación Europea de Cooperación Territorial Ciudades de la Cerámica) utworzone
przez podmioty z czterech krajów: Hiszpanii, Francji, Włoch i Rumunii. W rejestrze
(stan na 4 lutego 2014 r.) znajduje się obecnie kilkanaście innych ugrupowań pozostających w różnych fazach tworzenia3. Jak wynika z informacji zamieszczonych w
rejestrze, Polska jest zaangażowana w trzy EUWT znajdujące się w fazie tworzenia. Są to dwa przedsięwzięcia o charakterze transportowym oraz Program ESPON,
który dotyczy wszystkich krajów członkowskich UE. W tworzeniu CETC (Central
European Transport Corridor) uczestniczą, obok Polski, Szwecja, Republika Czeska, Słowacja, Węgry, Chorwacja, Słowenia, natomiast Eurodistrict TransOderana
jest tworzony przez podmioty z Polski i Niemiec. Pozostałe EUWT powstają z inicjatywy krajów zarówno Europy Zachodniej (Niemcy, Austria, Belgia, Holandia,
3
Dla celów sprawozdawczych w Komitecie Regionów wyróżnia się od 2011 r. pięć kategorii
EUWT, odpowiadających kolejnym etapom ich tworzenia, którymi są: 1) faza operacyjna; 2) utworzenie; 3) oczekiwanie na zatwierdzenie; 4) przygotowanie; 5) koncepcja.
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Włochy, Grecja, Hiszpania i Francja), jak i Środkowo-Wschodniej (Rumunia, Bułgaria, Węgry, Słowacja, Republika Czeska, Chorwacja, Słowenia). Na podkreślenie
zasługuje zaangażowanie krajów spoza Unii Europejskiej, jak Szwajcaria, Albania,
Serbia, Ukraina oraz Macedonia.

6. Zakończenie
Sześcioletnie doświadczenie funkcjonowania EUWT wskazuje na połowiczny sukces tego rozwiązania. Z jednej strony, należy docenić zorganizowanie 45 EUWT
i zaawansowanie powstawania kolejnych, ale z drugiej strony, można było oczekiwać większych efektów. Nowe rozporządzenie generalnie ma ułatwić tworzenie i
funkcjonowanie EUWT, eliminując dotychczasowe słabości i bariery. Nastąpiło doprecyzowanie niektórych procedur, praw i obowiązków, co można interpretować
jako uelastycznienie, ale też niektórzy potencjalni członkowie EUWT obawiali się
działania w warunkach niepewności i takie rozwiązanie odbierają jako korzystne.
Elastyczność formy prawnej EUWT zapewnią także zmiany w zakresie zadań, jakie
może realizować EUWT. W świetle poprzedniego prawa EUWT mogło realizować
wyłącznie zadania mieszczące się w sferze kompetencji wszystkich członków, po
nowelizacji wystarczy, iż zadanie powierzone EUWT leży w kompetencji choćby
jednego członka EUWT z danego kraju. Zgodnie z zasadą pacta sunt servanda nie
są wymagane zmiany w konwencjach już podpisanych, a uznanie zmian konwencji
za obowiązujące staje się obecnie proceduralnie mniej kłopotliwe i bardziej przejrzyste. Zakłada się zwiększenie obszaru aktywności oraz szerokie wykorzystanie
nowych instrumentów finansowych polityki spójności, dostępnych nie tylko w ramach EWT. Pozostaje nadal słabość nazewnicza – EUWT, jako twór instytucjonalny, zbyt mocno zlewa się z terminem EWT, jako jednym z dwóch celów (kierunków
wydatkowania środków4) polityki spójności. Jednocześnie nowelizacja rozporządzenia pozwoliła na zwiększenie współpracy z krajami i terytoriami zamorskimi,
co sprzyja realizacji unijnych (i krajowych) celów politycznych i silniej wiąże KTZ
z UE. Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej mimo pewnych niejasności rozporządzenia i aktów narodowych, wynikających zwłaszcza z braku doświadczenia z formą prawną, jest instrumentem, który może realnie wesprzeć inicjatywy
współpracy transgranicznej.

EWT obejmuje jednak zaledwie 2,7% środków przeznaczonych na politykę spójności w latach
2014-2020, z czego ok. 78% odnosi się do współpracy transgranicznej, a 22% do współpracy transnarodowej. W związku z tym, że w ramach finansowych 2014-2020 w skład wydatków polityki spójności
zaliczono Inicjatywę na rzecz zatrudnienia młodzieży, można ją uznać formalnie za trzeci cel tej polityki (z budżetem 0,9% jej środków, a więc 3 razy mniejszym niż EWT).
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EUROPEAN GROUPINGS OF TERRITORIAL COOPERATION
(EGTC) IN THE LEGISLATIVE PACKAGE FOR THE 2014-2020
PROGRAMMING PERIOD
Summary: Based on the experience of the 2007-2013 period EGTC have been recognized as
an effective instrument for achieving the objectives of cohesion policy, socio-economic and
territorial cohesion and the Europe 2020 goals. Regulation EC No 1082/2006 governing the
EGTC in the period 2007-2013 has been revised so as to simplify and streamline the process
of their creation and operation. One of the purposes of changes is the wider use of the EGTC
to increase the coherence of public policies and better cooperation between them without
the additional burden of administrative nature. The new regulation has been included in the
Regulation of the EP and Council (EU) No. 1302/2013 of 17 December 2013. The subject of
the article is to discuss the changes in the law of the EGTC and the situation in terms of its
creation and functioning.
Keywords: Cohesion Policy 2014-2020, European territorial cooperation, Euroregion, EGTC.

