
Współczesne stosunki międzynarodowe w Europie to dynamiczny proces zmian,
opierający się na pogłębianiu istniejącego poziomu integracj i państwowej. W ob-
liczu nowych wyzwań, obserwuj emy kształtowanie się nowych form współpracy
międzynarodowej. Wynikają one z j ednej strony z internacj onalizacj i proble-
mów i potrzeb danych społeczności, z drugiej z chęci zawiązania ścislej szej współ-
pracy w celu osiągnięcia wspólnych celów. Następuj e coraz większa współzależ-
ność państw i narodów, zarówno pod względem gospodarczym, kulturowym, jak
i ze względów bezpieczeństwa1. Internacj onalizacja problemów przejawia się we
współpracy międzynarodowej na poziomie globalnym i regionalnym. Procesy
globalizacj i nie prowadzą j ednak, jak pokazuj e rzeczywistość, do stworzenia
niezawodnego systemu pozwalającego odpowiedzieć na wszystkie potrzeby
społeczności międzynarodowej. Ściślej sza współpraca podejmowana j est zatem
naj cześciej w skali regionalnej. Z perspektywy regionu łatwiej bowiem określić
wspólne cele i priorytety. Takie założenie pozwala natomiast budować coraz
głebszą współpracę nie tylko na poziomie międzyrządowym, ale również mię-
dzy władzami samorządowymi i społecznościami lokalnymi sąsiadujących ze
sobą państw. Ma ona na celu przede wszystkim redukowanie znaczenia granic
państwowych poprzez zacieśnianie współpracy transgranicznej między sąsia-
dującymi ze sobą j ednostkami samorządowymi, wedle zasady „myśl globalnie,
działaj lokalnie”.

Aktywność międzynarodowa władz lokalnych i regionalnych stanowi istotny
przejaw zmian modelu stosunków międzynarodowych, w którym jedynie wła-
dza centralna mogła prowadzić działania zagraniczne2. Wraz z pogłębianiem
i poszerzaniem się procesu integracj i europej skiej, obserwuj emy wzrost zna-
czenia regionów we współpracy międzynarodowej. Z upływem lat w Europie
postępowało zjawisko regionalizmu rozumiane jako proces zmierzający do
„budowy wspólnot regionalnych i subregionalnych, których członkowie są złą-
czeni historycznymi więzami, wynikającymi z przynależności do mniej szych
grup powiązanych wspólną przestrzenią geograficzną”3.

Region stanowi przedmiot badań wielu nauk: geografii, ekonomii, nauk po-
litycznych. W zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych, „region” może
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oznaczać „w zależności od układu odniesienia, część składową podziału teryto-
rialnego państwa (regiony wewnątrzpaństwowe), regiony międzynarodowe (po-
nadpaństwowe) oraz subregiony, łączone z poj ęciem państwa jako struktury po-
średniej między regionemwewnątrzpaństwowym a ponadpaństwowym”4. WEuropie
trudno wskazać j edną koncepcj ę regionu w związku z dużymi różnicami między
samymi państwami i ich podziałami administracyjnymi5.

W niniej szym artykule poj ęcie regionu europej skiego używane j est w kon-
tekście współpracy transgranicznej, w ramach której j ednostki lokalne i regio-
nalne różnych państw działają wspólnie w celu sprostania potrzebom i wyzwa-
niom danego obszaru, obejmującego terytorium conajmniej dwóch państw. Region
uznaj e się za wyodrębnioną administracyjnie część terytorium państwowego,
która wyróżnia się określoną specyfiką, w tym możliwościami prowadzenia przez
j ej władze działań zewnętrznych. W takim rozumieniu, region może stać się na-
rzędziem do komunikacj i między władzą centralną a obywatelami zamieszku-
jącymi określony obszar. Jest łącznikiem pozwalającym społeczności lokalnej
komunikowanie własnych potrzeb i oczekiwań, zarówno wobec władz samo-
rządowych jak i centralnych. Artykuł ma na celu zaprezentowanie szczególnej
formy współpracy transgranicznej jaką są euroregiony, które mimo swego zróż-
nicowanego charakteru i kompetencj i bezpośrednio wpływają na pogłębianie
procesu integracj i europej skiej i współpracy międzynarodowej. Autorka opiera
się na założeniu, iż konstytuowanie tak rozumianych regionów europej skich nie
powoduj e ograniczenia suwerenności państwa, którego j ednostki współtworzą
dany euroregion. Stanowi natomiast formę współpracy międzynarodowej wspo-
magającej działalność dyplomacj i oddolnej /paradyplomacj i, prowadzonej przez
j ednostki samorządu terytorialnego.

System wzaj emnych oddziaływań i powiązań między pomiotami życia pu-
blicznegowpłynął na formowanie się nowej jakości współpracy międzynarodowej.
Jednocześnie obok procesów globalizacj i obserwuj emy zjawisko postępującej
integracj i, która może występować zarówno w skali regionalnej jak i subregio-
nalnej. Obie formuły opierają się na bliskości geograficznej współpracujących ze
sobą podmiotów. Podejmowanie wspólnych działań z poziomu oddolnego (lo-
kalnego) pozwala natomiast zacieśnić relacj e społeczne w skali mikro i stać się
tym samym znaczącymkrokiem ku pogłębianiu integracj i europej skiej 6.

Współpracę między j ednostkami samorządu terytorialnego różnych państw
należy postrzegać jako formę realizacj i potrzeb społeczności lokalnej, która nie
może być w równym stopniu zaspokojona przez działania organów państwo-
wych na poziomie centralnym. Współpracę zewnętrzną prowadzoną przez wła-
dze lokalne można zatem uznać za formę dyplomacj i oddolnej 7. Inicjatywy po-
dejmowane przez władze terytorialne w zakresie ich działań zewnętrznych mogą828
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być traktowane jako przedłużenie polityki zagranicznej państwa. Kraj e ze sobą
graniczące często dążyły do organizowania współpracy sąsiedzkiej i zachęcały
do współdziałania społeczności lokalne w celu rozwiązywania konkretnych pro-
blemów.

1. Działalnośćregionów a polityka zagraniczna państwa

W większości państw europej skich j edynie władza centralna posiada kompe-
tencj e do kształtowania relacj i zewnętrznych. Wynika to zarówno z ustroju krajów
europej skich, jak i podstawowych zasad prawa międzynarodowego publiczne-
go, wedle których to państwa, nie regiony są j ego podmiotami. Jedynie w pań-
stwach federalnych (w Unii Europej skiej są to: Niemcy, Austria, Belgia), części
składowe mają uprawnienia do zawierania umów międzynarodowych w ramach
własnych kompetencj i przyznanych na podstawie prawa wewnętrznego kraju.
Mimo tego, dużą uwagę przykuwa działalność regionów europej skich o zasięgu
międzynarodowym8.

Współpraca zewnętrzna władz jednostek terytorialnych różnych państw może
przybierać formę współpracy międzyterytorialnej lub przygranicznej. Pierwsza
z nich nie wymaga by współpracujące j ednostki ze sobą graniczyły. Druga nato-
miast opiera się na stosunkach transgranicznych, związanych z podejmowaniem
wspólnych działań przez j ednostki samorządowe powiązane bliskością geogra-
ficzną. Do j ednych z pierwszych organizacj i międzynarodowych, które zaczęły
wspierać działalność zewnętrzną władz lokalnych zalicza się Radę Europy9.
Następnie politykę wobec regionów, ze szczególnym naciskiem na pomoc finan-
sową zaczęła prowadzić Unia Europej ska. Obie organizacj e stanowią aktualnie
podstawę do działalności współpracy transgranicznej (zarówno ze strony praw-
nej, instytucj onalnej jak i finansowej ).

2. Współpraca transgraniczna

Współpraca transgraniczna to szczególna forma współpracy zewnętrznej władz
terytorialnych. Nie zagraża integralności terytorialnej państwa, gdyż nie j est j e-
go polityką zagraniczną. Umowy międzynarodowe podpisywane dla nawiązania
współpracy transgranicznej mają przede wszystkim na celu wskazanie warun-
ków współdziałaniasamorządów sąsiadujących ze sobą państw oraz określenie
konsekwencj i prawnych ich aktywności w prawie wewnętrznym. Władze teryto-
rialne nie zyskują przy tym żadnych dodatkowych kompetencj i, poza tymi które
posiadają zgodnie z porządkiem prawnym własnego kraju. Współpraca między
j ednostkami samorządu terytorialnego po różnych stronach granicy państw nie 829
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j est nastawiona na tworzenie nowych władz o charakterze ponadnarodowym,
bowiem j ednostki nawiązujące współpracę mogą podejmować działalność z
podmiotami zagranicznymi tylko w zakresie własnych kompetencj i10. Celem
nawiązywania tego rodzaju współpracy j est maksymalizacja korzyści i dążenie
do zaspokoj enia potrzeb ludności zamieszkującej sąsiadujące ze sobą tereny.
Związane są one przede wszystkim z rozwoj em danego regionu i poprawą jako-
ści życia społeczności lokalnej. Za podstawę dla współpracy j ednostek samo-
rządu terytorialnego należy uznać wspólne interesy obywateli różnych państw
zamieszkujących tereny po obu stronach granic,wynikające z bliskiego sąsiedz-
twa. Ich charakter może mieć podłoże polityczne, gospodarcze, społeczne, kul-
turowe jak i etniczne.

Celem współpracy transgranicznej od lat 50. XX wieku j est zarówno złago-
dzenie negatywnych skutków oddziaływania granic państwowych, jak i wspo-
maganie rozwoju integracj i europej skiej. Wraz z postępującym procesem inte-
gracj i, a tym samym znoszeniem ekonomicznych i społecznych granic w Europie
od połowy ubiegłego wieku zaczęły powstawać struktury współpracy transgra-
nicznej o coraz bardziej sformalizowanym charakterze. Ich stopień zaawanso-
wania zależy od wielu czynników. Możemy do nich zaliczyć między innymi:

8 stan relacj i między państwami sąsiedzkimi;
8 istnienie prawnych podstaw do współpracy, w tym możliwość powoływa-
nia wspólnych instytucj i;
8 posiadanie właściwych kompetencj i w stosunku do poszczególnych j ed-
nostek, które pozwalają na podj ęcie współpracy z podmiotami zagraniczny-
mi;
8 rozwój gospodarczy obszarów ze sobą graniczących;
8 wspólne wyzwania i zagrożenia, którym można sprostać podejmując
wspólne działania;
8możliwość osiągnięcia obupólnych korzyści ze współpracy11.

2.1 . euroregion jako forma współpracy transgranicznej

Za najbardziej popularną i naj efektywniej szą formę współpracy transgra-
nicznej należy uznać euroregiony. Termin „euroregion” nie j est poj ęciem oficjal-
nym, gdyż nie znajduj emy go w dokumentach międzynarodowych regulujących
współpracę transgraniczną. Pochodzi on od nazwy pierwszej inicjatywy o takim
charakterze, która została powołana na pograniczu niemiecko-holenderskim
(między rzekami Ren, Ems i Isle) w 1958 roku. Współpraca społeczności lokal-
nej Republiki Federalnej Niemiec i Holandii przybrała nazwę Euroregio12. Eu-830
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roregiony, jako egzemplifikacja współpracy transgranicznej są naj częściej pre-
zentowane jako model integracj i europej skiej w skali mikro – forma współpracy
europej skiej, która j est najbliżej obywateli i wynika z ich inicjatywy. W praktyce
współpraca w ramach euroregionów inicj owana była przez różnych aktorów. W
przypadku pierwszego euroregionu „Euroregio”, promotorami współpracy na
granicy holendersko-niemieckiej byli lokalni politycy i przedsiębiorcy. Mieli-
śmy zatem do czynienia z rzeczywistą inicjatywą oddolną. Sytuacja wyglądała
odmiennie w przypadku kooperacj i wzdłuż rzeki Ren. Współpraca transgra-
niczna nawiązana została by utrzymać wspólne relacj e między władzami lokal-
nymi i narodowymi Szwaj carii a krajami należącymi do ówczesnych Wspólnot
Europej skich – Francją i Niemcami13.

Pod poj ęciem „euroregionu” należy rozumieć region transgraniczny o szcze-
gólnym charakterze, który cechuje określona struktura współpracy. W jego skład
mogą wchodzić zarówno j ednostki samorządu lokalnego, jak i regionalnego.
Euroregiony powstawały naj częściej jako forma inicjatywy oddolnej, wspiera-
nej przez Radę Europy. Następnie uzyskiwały coraz szersze regulacj e prawne na
poziomie europej skim14. Warunkiem do podejmowania wspólnych działań w ra-
mach danego euroregionu j est powołanie do życia instytucj i, które będą j e ko-
ordynowały. Nowo powstałe struktury nie są j ednak organami władzy lokalnej.
Instytucj e lokalne i regionalne podejmując decyzj e o utworzeniu euroregionu
nie tracą swych dotychczasowych kompetencj i na rzecz nowych organów. Dzięki
temu, nawiązanie współpracy między jednostkami terytorialnymi różnych państw
nie skutkuj e eksterytorialnością danego obszaru. Działalność władz samorzą-
dowych uczestniczących w takiej współpracy nadal podlega prawu krajowemu,
natomiast decyzj e, które są podejmowane w ramach euroregionu mają moc wią-
żącą j edynie wobec j ednostek tworzących euroregion. Nie mają one j ednak żad-
nych uprawnień wykonawczych wobec osób zamieszkujących te tereny15. W sto-
sunku do mieszkańców obszarów, które obejmuj e swym zasięgiem euroregion,
wiążące są j edynie te decyzj e władz, które uzyskają moc obowiązującą na pod-
stawie prawa wewnętrznego danego kraju.

Euroregiony, jako zinstytucj onalizowana forma współpracy transgranicznej
stanowią część współpracy multilateralnej w Europie. Ich tworzenie umacnia
rozwój kontaktów sąsiedzkich, a tym samym przyczynia się do szybszej inte-
gracj i regionów, a następnie państw na ich drodze do struktur europej skich.
Przesłanek powstania euroregionów było wiele. Od kwestii stri^e ekonomicz-
nych po dążenie do uzyskania silniej szej dynamiki rozwojowej. Jako przykład
współpracy, która miała na celu przełamanie politycznego podziału Europy
można uznać liczne euroregiony na obszarze alpej skim np. ARGE-ALP czy
ALPE-ADRIA. Są one przykładem współpracy w zakresie racj onalnego zago- 831
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spodarowania przestrzennego i ochrony środowiska naturalnego terenów al-
pej skich16. Region Saar-Lor-Lux (Niemcy-Francja-Luksemburg), stanowi na-
tomiast typ współpracy opierającej się j ednocześnie na przesłankach politycz-
nych, gospodarczych i społecznych17.

Należy wskazać kilka elementów, które wyróżniają współpracę lokalną i re-
gionalną w ramach euroregionu. Są to:

8 specjalny sposób powyływania euroregionów – z inicjatywą utworzenia
euroregionu mogą wystąpić zarówno władze lokalne, regionalne jak i krajowe.
8 wysoki stopień instytucj onalizacj i struktur w ramach omawianej współ-
pracy;
8 złożone powiązania między krajowymi i międzynarodowymi instytucjami,
które koordynują współpracę transgraniczną18.

Euroregiony, jako najbardziej sformalizowaną formę współpracy transgra-
nicznej można uznać za pozytywny objaw usprawnienia wspólnych działań na
pograniczu dwóch lub więcej państw. Z takiej formuły współpracy wynikają
bowiem szanse na pogłębienie integracj i europej skiej z perspektywy oddolnej.
Wzmocnienie wspólnych działań na lokalnym i regionalnym szczeblu państwa
może przyczynić się do szerszego włączania inicjatyw i potrzeb samorządowych
do instrumentówpolityki zagranicznej kraju, a następnie rozwijania współpracy
regionalnej na poziomie europej skim. Istotną korzyścią wynikającą ze współ-
pracy w ramach euroregionów są ponadto zwiększone szanse na otrzymanie do-
finansowania z programów UE na proj ekty o charakterze transgranicznym. Za-
angażowanie w taką współpracęwiększej liczby podmiotów może niewątpliwie
przyczynić się do zwiększenia możliwości oddziaływania na zaistniałe potrzeby
danego regionu przygranicznego, a w konsekwencj i prowadzić do poszerzenia
zakresu współpracy międzynarodowej. Mimo różnych kompetencj i j ednostek
lokalnych współtworzących euroregion, formalizacja ich współpracy ułatwia
komunikacj ę między organami rządowymi, jak i organizacjami pozarządowymi.
Zinstytucjonalizowanie współpracy transgranicznej niesie za sobą również uspraw-
nienie działań dla podmiotów centralnych państwa, np. w celu prowadzenia kon-
troli finansowej, czy prawnej przez organy rządowe.

W literaturze przedmiotu można znaleźć również negatywne aspekty for-
malizowania współpracy transgranicznej. Wśród nich wymienia się szeroką
biurokratyzacj ę, co z j ednej strony może prowadzić do zaniku nieformalnych
kontaktów między partnerami po obu stronach granicy, a z drugiej powodować
spowolnienie przepływu informacj i między uczestnikami współpracy19. Mimo
negatywnych aspektów jakie można odnaleźć w zbyt dużym stopniu formaliza-832
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cj i wspólnych działań, należy uznać taką strukturę współpracy za niezwykle
korzystną dla j ej uczestników. Tworzenie wspólnych instytucj i i organów w ra-
mach działalności j ednostek samorządowych może j edynie wzmocnić ich pozy-
cj ę i przyczynić się do rozwoju społeczności lokalnej w ramach współpracy
z podmiotami zagranicznymi. Jednocześnie należy j ednak zwrócić uwagę na
fakt, iż działania poszczególnych j ednostek samorządowych w sferze zagra-
nicznej są ograniczone kompetencjami, jakie zostały im przyznane przez prawo
krajowe. Utrudnieniem dla współpracy regionów przygranicznych może być
zatem zbyt duża rozbieżność kompetencj i poszczególnych władz lokalnych po
obu stronach granicy.

Ze względu na różny charakter j ednostek terytorialnych leżacych po obu
stronach granic państwowych, można wskazać kilka przeszkód na drodze ich
współpracy. Naj częściej wymienia się:

8 różne systemy prawne i wynikające z nich odmienne zakresy uprawnień
władz lokalnych i regionalnych;
8 częstą asymetrię gospodarczą między obszarami przygranicznymi wyni-
kającą z różnych możliwości finansowych.
8 przeszkody społeczne, których powodem mogą być między innymi barie-
ry j ęzykowe20.

Za największą przeszkodę w tworzeniu ram współpracy transgranicznej na-
leży uznać brak możliwości utworzenia euroregionu dysponującego osobowo-
ścią prawną. Wynika ona z faktu, iż osobowość prawna może mięc podstawę
w j ednym porządku prawnym. W efekcie, dzialaność organów ma zaledwie cha-
rakter doradczy, a postanowienia ich organów mogą być egzekwowane tylko na
podstawie kraj owego porządku prawnego21.

Struktury organizacyjne euroregionów określają ich statuty. Mimo, że euro-
regiony cechuj e różnorodność to można wskazać typowe dla nich wszystkich
organy. Są to:

8Zgromadzenie;
8Zarząd;
8 grupy (komisj e) roboczne;
8 sekretariat.

Umocowanie poszczególnych j ednostek, które współtworzą euroregion, do
współdziałania wynika j ednak z ich systemów prawnych. Decyzj e podejmowane 833
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przez organy euroregionów niosą za sobą skutki prawne j edynie dla j ednostek,
które wchodzą w skład danego euroregionu. Nie mają natomiast uprawnień wy-
konawczych wobec j ego mieszkańców22.

Mimo unikatowej natury każdego z euroregionów oraz odrębności j edno-
stek, które j e konstytuują można wskazać cechy wspólne dla wszystkich euro-
regionów. Dotyczy to zarówno kompetencj i jak i ich roli w stosunkach między-
narodowych na obszarze Europy. Ich działalność opiera się bowiem na wspólnych
przesłankach i celach w ramachspecyficznej formuły współpracy. Możemy wska-
zać kilka głównych przesłanek, które mają wpływ na powoływanie euroregio-
nów. Są to:

8 przełamywanie granic politycznych;
8 wspólne dążenie do rozwoju poprzez efektywne wykorzystaniej ego po-
tencjału gospodarczego;
8 chęć przełamywania uprzedzeń wobec ludności zamieszkującej tereny
przygraniczne;
8wspólne wyzwania związane z bezpieczeństwem;
8 pogłębianie integracj i europej skiej.

Za przesłanki negatywne tworzenia euroregionów należy natomiast uznać
istniejące bariery we współpracy przygranicznej wynikające z polityk regional-
nych poszczególnych państw. Większość z nich naj częściej traktowała regiony
przygraniczne za „pustą strefę”, która skutkowała brakiem inwestycj i przemy-
słowych i czynników stymulujących rozwój gospodarczy tych terenów23. Jako
obszary zaniedbane przez władze centralną, władze samorządowe terenów trans-
granicznych starały się zatem podejmować współpracę z odpowiednimi j ed-
nostkami zagranicznymi w celu wzmocnienia swoich możliwości rozwojowych.

To co łączy wszystkie euroregiony to podobne cele, dla których są powoły-
wane, takie jak:

8 podnoszenie poziomu życia;
8 nawiązanie dobrosąsiedzkich relacj i między społeczeństwami po obu
stronach granicy państwowej ;
8wspieranie j edności europej skiej 24.

Poza powyższymi ogólnymi celami wspólne działania w ramach euroregio-
nów koncentrują się przede wszystkim na kilku dziedzinach współpracy:

8 gospodarczej, której celem j est rozwój regionalny;834
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8 handlowej ;
8 turystycznej ;
8 związanej z ochroną środowiska;
8 kulturalnej.

Powyższe cele rozwojowe osiągane są na drodze modernizacj i infrastruktury,
nawiązywania kontaktów kulturalnych, tworzenia warunków do rozwoju tury-
styki, wspólnych działań zzakresu ekologii czy skoordynowanych działań w sfe-
rze gospodarczej 25.

3. Podstawy prawne działalności euroregionów

Podstawę działalności euroregionów należyposzukiwać nie tylko w umo-
wach dwu- i wielostronnych podpisywanych między państwami, ale również w
dokumentach europej skich organizacj i międzynarodowych – Rady Europy i Unii
Europej skiej.

3.1 . rada europy

Najważniej sze umowy międzynarodowe dotyczące euroregionów jako naj -
bardziej zorganizowanej formuły współpracy transgranicznej i mające na celu
zharmonizowanie prawodawstwa europej skiego w tej dziedzinie powstały w ra-
mach Rady Europy. Należą do nich:

8 Europej ska Konwencja Ramowa o współpracy przygranicznej między
wspólnotami i władzami terytorialnymi (tzw. Konwencja Madrycka, 21 maja
1980 r.);
8Europej ska Karta Samorządu Lokalnego (15 października 1985 r.);
8Europej ska Karta Samorządu Regionalnego (3-5 czerwca 1997 r.).

Konwencja Madrycka oraz Europej ska Karta Samorządu Lokalnego stano-
wią bazę do porozumień międzypaństwowych o współpracy transgranicznej, na
podstawie których tworzone są szczegółowe regulacj e dotyczące powoływania
konkretnych euroregionów (w tym określania ich zasięgu terytorialnego, za-
kresu działania, formy współpracy, instytucj i &c.). Ponadto, szczegółowe przepi-
sy dotyczące współpracy transgranicznej znajduj emy w wielu rezolucjach i za-
leceniach Rady Europy oraz w ramach polityki regionalnej prowadzonej przez
Unię Europej ską.

Konwencja Madrycka26 określa dziedziny współpracy transgranicznej w celu 835
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rozwoju terenów przygranicznych i wzmacnia w ten sposób poczucie wspólnoty
europej skiej. Państwa-strony konwencj i zobowiązują się do ułatwienia współ-
pracy trnasgranicznej między własnymi j ednostkami samorządowymi, a władzami
terytorialnymi innych państw z poszanowaniem ich odrębnego porządku praw-
nego. Ponadto, do konwencj i załączone zostały wzory porozumień międzypań-
stwowych w zakresie współpracy transgranicznej, oraz szablony umów i statu-
tów, które mogą stanowić podstawę do ich nawiązania27.

Europej ska Karta Samorządu Lokalnego28 określa zakres działalności sa-
morządu terytorialnego w ramach współpracy zagranicznej, popierając rozwi-
janie kooperacj i między j ednostkami samorządowymi, zarówno na szczeblu
władz jak i pomiędzy obywatelami.

Europej ska Karta Samorządu Regionalnego j est natomiast proj ektem aktu,
który w swym założeniu miał stać się głównym aktem dotyczącym regionów w
Europie. Pierwotnie przyj ęty w 1988 roku przez Radę Europy a następnie w
1997 roku zaakceptowany został przez Kongres Władz Lokalnych i Regional-
nych w formie rekomendacj i. Następne proj ekty proponował Komitet do spraw
Demokracj i Lokalnej i Regionalnej. Mimo wznowienia prac nad Kartą w 2007
roku, nadal nie weszła w życie29.

Dokumentem, który bezpośrednio reguluj e współpracę w ramach regionów
transgranicznych j est Europej ska Karta Regionów Granicznych i Transgranicz-
nych sporządzona w 1981 roku, a następnie zmodyfikowana w Szczecinie w 1995
roku w Euroregionie Pomerania30. Za cel Karty uznano przezwyciężanie barier
tworzonych przez granice państwowe, oraz poprawę warunków życia mieszkań-
ców regionów przygranicznych. Poszerzono również zakres dziedzin, w ramach
których miałaby odbywać się współpraca – poza sferą insfrastrukturalną i go-
spodarczą, również w kwestiach kulturalnych i społecznych31.

Rada Europy od wielu lat wspiera zinstytucj onalizowane formy współpracy
samorządowej. Przykładem j est funkcjonujący w ramach j ej struktury Kongres
Władz Lokalnych i Regionalnych Europy, powstały w 1994 roku. Jego po-
przednikiem była Stała KonferencjaWładz Lokalnych i Regionalnych, która od
1961 roku działała w ramach Rady Europy jako organ doradczy Rady Mini-
strów RE. W ramach Rady Europy odbywają sie ponadto regularnie Europej -
skie Konferencj e Ministrów, którzy są odpowiedzialni za samorządy lokalne32.

3.2. unia europejska

W odniesieniu do Unii Europej skiej, współpraca transgraniczna stanowi
część polityki regionalnej Unii Europej skiej. Polityka UE wobec regionów j est
j edną z najbardziej rozbudowanych form integracj i33. Opiera się przede wszyst-836
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kim na redystrybucj i środków finansowych na rozwój regionów. Wraz z upły-
wem lat, usprawniono porcesy decyzyjne w tej kwestii by osiągnąć większą
spójność gospodarczą i społeczną w Europie34.

Unia Europej ska aktywnie wspiera współpracę w ramach euroregionów. Po-
lityka regionalna UE, zwana również polityką spójności lub strukturalną skie-
rowana j est na wyrównywanie dysproporcj i w rozwoju gospodarczym i spo-
łecznym Europy poprzez alokacje środków finansowych dla regionów najbardziej
potrzebujących. Ma na celu wyrównywania szans i warunków życia na obsza-
rach mniej rozwiniętych.

Zainaugurowanie polityki spójności Unii Europej skiej w późnych latach 80.
spowodowało zwiększenie znaczenia subpaństwowych podmiotów we współ-
czesnej polityce europej skiej 35. Kwestie związane z pomocą regionalną pojawiły
się już w Traktacie Rzymskim powołującym Europej ską Wspólnotę Gospo-
darczą (1957). Choć na ówczesnym etapie, działalność wspólnotowasprowadzała
się przede wszystkim do koordynowania polityk regionalnych państw człon-
kowskich to przyczyniła się do później szego rozwoju ww. współpracy. W lite-
raturze przedmiotu, uznaj e się, że dopiero Jednolity Akt Europej ski wprowa-
dził podstawy do dzisiej szej polityki regionalnej UE. Za cel uznano bowiem
zmniej szenie dysproporcj i pomiędzy bogatymi i biednymi regionami w Euro-
pie. Jednak dla współpracy regionalnej przełomem był Traktat z Maastricht.
Oficjalnie ustanowił bowiem Komitet Regionów, który między innymi koordy-
nuj e działalność euroregionów w Unii Europej skiej. Jego członkowie repre-
zentują terytorialne władze publiczne (wybierani przez Radę UE na wniosek
rządów państw członkowskich). Jest to organ doradczy, który reprezentuj e lo-
kalne i regionalne samorządy w UE36. Mimo, że euroregiony nie mają swoj ej
reprezentacj i w Komitecie Regionów, to ich przedstawiciele mogą uczesniczyć
w j ego obradach jako część delegacj i w ramach limitów krajowych37. Rada UE
oraz Komisja Europej ska mają obowiązek konsultacj i z Komitet Regionów
wszelkich kwestii związanych z następującymi dziedzinami: połączeń transeu-
ropej skich w ramach infrastruktury trasnsportowej, energetycznej i telekomu-
nikacyjnej, publicznej ochrony zdrowia, spójności społeczno-gospodarczej, kul-
tury, oświaty i młodzieży38.

Zakres kompetencj i Komitetu Regionów został poszerzony w Traktacie Am-
sterdamskim z 1997 roku, poprzez uzyskanie szerszej autonomii dla działań
w kwestiach administracyjnych. Jednak należy stwierdzić, że od traktatu z Mas-
stricht, Unia Europej ska nie przyznawała nowych kompetencj i w tym wzglę-
dzie. Zmiany, jakie wprowadzały kolej ne regulacj e dotyczyły przede wszystkim
sposobu finansowania unij nej polityki regionalnej czy też reguły podejmowania
inicjatyw dla współpracy regionalnej 39. 837
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W 1993 roku Traktat z Maastricht oficjalnie wprowadził do procesu podej -
mowania decyzj i w Unii Europej skiej zasadę subsydiarności (pomocniczości),
która wzmocniła znaczenie subnarodowych struktur rządzenia w europej skim
procesie podejmowania decyzj i40. Zgodnie z zasadą pomocniczości, Unia po-
dejmuj e działania w dziedzinach nie należących do j ej wyłącznych kompetencj i
„tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania
nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający przez Państwa Członkowskie,
zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i j eśli ze
względu na rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe j est lepsze
ich osiągnięcie”41. Polityka regionalna UE stanowi przykład na zastosowanie
powyższej zasady, bowiem nie należy do kompetencj i wyłącznych Unii Euro-
pej skiej, lecz zadań dzielonych. Unia działa zatem w tym przypadku j edynie
pomocniczo w stosunku do polityk krajowych j ej członków42.

Do podstawowych celów polityki regionalej UE możemy zaliczyć promocj ę
wzrostu gospodarczego poszczególnych regionów, jak również wyrównywanie
szans rozwojowych obszarów naj słabiej rozwiniętych pod względem ekonomicz-
nym jak i społecznym43. Natomiast j ednym z celów powoływania euroregionów
j est potrzeba rozwoju regionalnego, czyli osiągnięcie wzrostu potencjału go-
spodarczego, oraz poziomu życia mieszkanców danej j ednostki terytorialnej 44.
Mając na względzie przesłanki, jakimi kierowano się przy powstawaniu euro-
peregionów, możemy uznać, że są one j edną z form realizacj i polityki regional-
nej Unii Europej skiej.

3.2.1 . wsparcie finansowe ue

Mając na względzie zróżnicowany charakter podziału administracyjnego po-
szczególnych państw członkowskich, dla identyfikacj i obszarów potrzebujących
wsparcia, UE przyj ęłą j ednolity schemat podziału terytorialnego zwany Staty-
styczną Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych NUTS (z j ęz. ang. Nomencla-
ture ofTerritorialUnits for Statistics). Na podstawie powyższej klasyfikacj i możli-
we j est zastosowanie wspólnych kryteriów pozwalających okreslić, jakie obszary
potrzebują wsparcia w ramach polityki regionalnej Unii Europej skiej 45.

Wraz z zainagurowaniem budżetu Unii Europej skiej na lata 2007-13, wspie-
ranie euroregionów, jako regionów przygranicznych podlega pod cel nr 3 poli-
tyki regionalnej UE pod hasłem: Europej ska współpraca terytorialna46. Jest on
rozwinięciem inicjatywy INTERREG wspierającej między innymi współpracę
przygraniczną47. Zmiany wprowadzone do polityki regionalnej UE od 2007 roku
wynikały z potrzeby osiągnięcia celów wyznaczonych przez strategię lizbońską
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z 2000 roku, która w swych założeniach do 2010 roku widziała Unię Europej -
ską jako najbardziej dynamiczną i konkurencyjną gospodarkę w świecie48.
Wzmocnienie polityki regionalnej od 2007 roku miało przyczynić się ponadto
do szybszego osiągnięcia nowego celu zawartego w Traktacie Lizbońskim –
spójności terytorialnej 49. Funduszem dostępnym w ramach europej skiej współ-
pracy terytorialnej to Europej ski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)50.
Jego wsparcie opiera się na trzech zagadnieniach:

1 . rozwoju transgranicznej współpracy gospodarczej i społecznej ;
2. rozwoju współpracy ponadnarodowej, w tym między regionami nadmor-
skimi;
3. promocj i współpracy międzyregionalnej i wspólnych działańpodejmowa-
nych przez władze lokalne i regionalne51.

W ramach powyższych zagadnień, euroregiony mogą otrzymywać wsparcie
ze strony EFRR. Kwota jaką dysponuj e EFRR na lata 2007-13 to 201 miliar-
dów euro. Na europej ską współpracę terytorialną przeznaczono natomiast 9 mi-
liardów euro52. Europej ski Fundusz Rozwoju Regionalnego przywiązuje szcze-
gólną wagę do specyfiki terytorialnej, traktując w sposób uprzywilejowany obszary
o niedogodnym położeniu geograficznym. Wynika to z założenia, iż trudne wa-
runki naturalne np. tereny górskie mogą mieć wpływ na rozwój gospodarczo-
społeczny danego obszaru53. Jednostki samorządowe, które znajdują się na takim
terytorium, tworząc euroregion, zwiększają swoj e szanse na uzyskanie fundu-
szy europej skich na realizacj ę wspólnych potrzeb, co w konsekwencj i prowadzi
do wykorzystywania potencjału danego obszaru i lepszego nim zarządzania.
Wsparcie finansowe ze strony Unii Euopej skiej otrzymują ponadto euroregiony
znajdujące się na granicy zewnętrznej UE – z krajami nieczłonkowskimi. W tym
przypadku, sposób finansowania zależy w dużym stopniu od programów, któ-
rymi obj ęte są kraj e sąsiedzkie, np. głównym instrumentem wsparcia kraj ów
Europy Wschodniej będących adresatami Europej skiej Polityki Sąsiedztwa jest
Europej ski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa54.

\\\\\

Kompetencj e euroregionów są zróżnicowane, gdyż zależą j ednocześnie od wielu
czynników. Przede wszystkim mają na nie wpływ j ednostki j e współtworzące.
Zasadą działania euroregionu j est odrębność prawna podmiotów, które j e two-
rzą, gdyż każdy z nich powołany został na podstawie własnego prawa krajowe-
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go. Nie można zatem wskazać j ednolitego akresu kompetencj i eurorgionów we
współpracy międzynarodowej. Można j ednak zauważyć podobne przesłanki
i cele towarzyszące ich powoływaniu.

Euroregion wyróżnia się od innych form współpracy transgranicznej strate-
gicznym charakterem wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez władze
samorządowe sąsiadujących ze sobą państw. To prezentuj e go jako wyjątkową
formułę współpracy transgranicznej. Naj częściej bazą do wspólnych działań j est
współpraca w celu rozwoju infrastrukutry komunikacyjnej. Taka była przesłanka
dla powstania wielu euroregionów np. angielsko-francusko-belgij ski eurore-
gion nakierowany na budowę tunelu pod Kanałem LaManche. Innym przykłem
może być Regio Baisilensis – j eden z naj starszych euroregionów, powołany na
granicy szwaj carsko-niemiecko-francuskiej. Jego działania koncentrowały się
początkowo j edynie na tranzycie i przekraczaniu granic. Natomiast w miarę po-
głębiania współpracy w ramach euroregionów, poszerzał się zakres dziedzino-
bj ętych wspólnymi działaniami55. Euroregiony, ze swego założenia nie mają być
regionami homogenicznymi, gdyż cele przyświecające ich tworzeniu nie wiążą
się z wyznaczaniem enklaw, lecz z przyczynianiem się do szybszego rozwoju
lokalnego i regionalnego sąsiadujących ze sobą partnerów samorządowych. Ce-
lem państw, a także europej skich organizacj i międzynarodowych nie j est zatem
stworzenie j ednolitego katalogu kompetencj i euoregionów. Mimo wielu różnic
występujących między regionami przygranicznymi, zacieśnianie współpracy wy-
daj e się niezbędne do sprostania wspólnych problemom i wyzwaniom. Efektem
może być, za przykładem granicy polsko-niemieckiej, ustanawianie nowych przejść
granicznych dla tzw. małego ruchu granicznego, który ma ogromną wartość dla
społeczności lokalnej 56.

Podstawę, a tym samym zakres kompetencj i poszczególnych euroregionów
określają ich statuty powstałe na mocy umów dwu- i wielostronnych między
państwami sąsiedzkimi, których zakres w dużym stopniu opiera się na podsta-
wowych traktatach międzynarodowych w zakresie współpracy regionalnej. Są to
przede wszystkim dokumenty Rady Europy, jak również Unii Europej skiej.
Poza organizacjami międzyrządowymi, powoływane są również inne formy
wsparcia współpracy regionalnej o charakterze pozarządowym. Przede wszyst-
kim są to fora pozwalające na wymianę doświadczeń między samorządami tery-
torialnymi. Są to między innymi: Zgromadzenie Regionów Rady Europy oraz
Rada Gmin i Regionów Europej skich57. Pośród instytucj i działających w ra-
mach współpracy transgranicznej na uwagę zasługuj e Stowarzyszenie Europej -
skich Regionów Granicznych, którego idea narodziła się w 1965 roku w Bazylei
(na obszarze euroegionu Basiliensis) podczas konferencj i w sprawie planowania
przestrzennego w ramach strefnadgranicznych. Stowarzyszenie powstało w 1971840
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roku, a j ego statut uchwalono w 1977 r. Jest to organizacja, która aktywnie pro-
muj e współpracę transgraniczną, ze szczególnym uwzględnieniem euroregio-
nów58.

Efektywność działań euroregionów wynika z potencjału i realnych możli-
wości (nie tylko finansowych) j ednostek przygranicznych. Nie j est zatem moż-
liwe dokonanie oceny rozwoju regionów z Europy Wschodniej i Zachodniej
według tych samych kryteriów. Mimo tak ogromnych różnic dzielących tę for-
mę współpracy transgranicznej, należy zwrócić uwagę na rolę j ednostek samo-
rządowych we współpracy międzynarodowej, a tym samym w procesie integracj i
europej skiej. W dobie dzisiej szych zmian i wzmacniania kompetencj i podmio-
tów subpaństwowych w stosunkach międzynarodowych, działalność eurore-
gionów stanowi doskonały przykład na realny wkład j ednostek terytorialnych
w rozwój poszczególnych regionów i całej Europy.
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