
Co nowego w UE  
 

Wniosek dotyczący europejskiego ugrupowania 
współpracy terytorialnej (EUWT) 

NA CZYM POLEGA PROBLEM? 

• Wspieranie współpracy terytorialnej – czyli pomaganie regionom różnych państw 
członkowskich w realizowaniu wspólnych projektów – jest już od dawna jednym z priorytetów 
Unii Europejskiej, która przeznacza na ten cel znaczące środki finansowe. 

• Od 2006 r. partnerzy szczebla lokalnego i regionalnego mogą tworzyć tzw. europejskie 
ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT). Są to wspólne ramy prawne, które utworzono, 
by ułatwić im przezwyciężanie rozbieżności między przepisami obowiązującymi w różnych 
krajach UE. 

• Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie na temat funkcjonowania EUWT, w którym 
zawarła również propozycje ewentualnych usprawnień, takich jak: 

o uproszczenie procesu tworzenia EUWT 

o dokonanie przeglądu zakresu ich działalności 

o otwarcie EUWT na regiony spoza UE 

o wprowadzenie większej jasności w zakresie zasad funkcjonowania ugrupowań, 
zwłaszcza jeśli chodzi o nabór pracowników, sposób wydatkowania funduszy oraz 
ochronę wierzycieli. 

KTO NA TYM SKORZYSTA? 

• Mieszkańcy poszczególnych regionów – wspólne zasady usprawnią realizację projektów. 
Dzięki europejskim ugrupowaniom współpracy terytorialnej łatwiejsze staje się m.in.: 

o spójne planowanie działań na rzecz większego wzrostu gospodarczego 

o dalsze integrowanie połączeń transportowych 

o wdrażanie skoordynowanych i uzupełniających się strategii na rzecz innowacji 

o prowadzenie praktycznej współpracy w dziedzinie świadczenia lokalnych usług 
użyteczności publicznej. 

CO DOKŁADNIE SIĘ ZMIENI? 

• EUWT już funkcjonują. Propozycje Komisji jedynie uproszczą system i rozszerzą jego zakres. 
• Żadne z istniejących już ugrupowań nie będzie musiało wprowadzać zmian, chyba że mogą 

one usprawnić ich funkcjonowanie. 

• Tworzenie nowych EUWT przebiegać będzie szybciej i będzie łatwiejsze. 

• Proponowane zmiany nie pociągają za sobą żadnych kosztów ani dla UE, ani dla państw 
członkowskich. 

 DLACZEGO TO UE MUSI PODJĄĆ DZIAŁANIA? 

• Celem europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej jest ułatwianie współpracy regionów 
różnych państw członkowskich. 



• W tym przypadku przepisy UE wprowadzają jedynie wspólną podstawę dla działań 
realizowanych na szczeblu regionalnym. 

• Praktyczna realizacja inicjatyw, które mają usprawniać współpracę terytorialną w Europie, jest 
złożonym procesem, a różnice w systemach prawnych, księgowych i administracyjnych 
dodatkowo ją utrudniają. 

• Przystąpienie do EUWT nie jest obowiązkowe, może jednak przynieść regionom wiele 
korzyści. 

KIEDY PROPOZYCJE WEJDĄ W ŻYCIE? 

• Propozycje wejdą w życie najprawdopodobniej w 2013 r. 

Więcej informacji 
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