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1. Europejska Wspólnota Wartoœci
Ostatnie rozszerzenie Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. stanowi kamieñ milowy w
historii integracji europejskiej. Przyst¹pienie dziesiêciu nowych pañstw cz³onkowskich z
Europy Œrodkowej, Wschodniej oraz Po³udniowej wzbogaci³o spo³eczn¹ i kulturaln¹
wielorakoœæ Unii Europejskiej, a tym samym jednoczeœnie zwiêkszy³o koniecznoœæ
przybli¿enia do siebie obywateli Europy w oparciu o wspólne zasady i hierarchiê wartoœci.
Unia Europejska musi siê w chwili obecnej rozwijaæ g³ównie w kierunku wspólnoty wartoœci
bazuj¹cej na wspólnych wyobra¿eniach o celach kulturalnych, spo³ecznych, gospodarczych i
politycznych. W przeciwnym razie istnieje zagro¿enie, i¿ Unia Europejska bêdzie siê
definiowaæ przede wszystkim poprzez wzrost gospodarczy i konkurencjê .
Wizja ta opiera siê o nowy Traktat Konstytucji Europejskiej nios¹cy ze sob¹ demokratyzacjê ,
pog³êbienie i integracjê UE, przy czym jednoczeœnie zapewniona ma byæ wspó³praca ponad
granicami zewnê trznymi UE. Zwraca siê tu uwagê nie tylko na rozwój gospodarczy, ale i na
cel, jakim jest przybli¿enie ludziom samej Unii, zwiêkszenie udzia³u obywateli w
demokratycznych pracach Unii, poprawa podzia³u zadañ miêdzy poziomy europejski,
narodowy oraz regionalny/lokalny i przeniesienie na UE innych wa¿nych zadañ (polityka
zagraniczna oraz obronnoœæ).
Jako czêœæ tej wizji polityka spójnoœci i polityka regionalna UE wraz z kooperacj¹
terytorialn¹ stanowi¹ nie tylko wa¿ne instrumenty rozwoju gospodarczego, ale i te¿ ofertê
celowego d¹¿enia w ca³ej UE do realizacji europejskich interesów na rzecz ca³ej spo³ecznoœci
przy zachowaniu zasad subsydiarnoœci i partnerstwa.
Wzrost i konkurencja nie s¹ w stanie „automatycznie” zagwarantowaæ uwzglêdnienia innych
wa¿nych europejskich priorytetów:
§ Zrównowa¿ony, harmonijny i trwa³y rozwój terytorium europejskiego, w szczególnoœci
na poziomie regionalnym/lokalnym, równie¿ przy pomocy polityk i œrodków UE.
§ Policentryczny rozwój terytorium UE przy wielu wa¿onych szansach rozwojowych
miêdzy obszarami aglomeracji/du¿ych miast oraz obszarami miejskimi.
Koszty, jakie ponosi gospodarka narodowa z powodu wykrwawienia siê obszarów
wiejskich s¹ wyj¹tkowo wysokie i nie da siê ich wyrównaæ wiêkszym wzrostem w
obszarach aglomeracji.
§ Pewien zakres koniecznej równie¿ w przysz³oœci polityki rolnej.
§ Wspó³praca transgraniczna i miêdzyregionalna jako filary polityki spójnoœci.

2. Traktat Konstytucji Europejskiej
Rozszerzenie Unii Europejskiej zasadniczo zmieni istotê procesu integracji europejskiej nie
tylko w wymiarze geograficznym i gospodarczym.
Europa jest obszarem politycznym, na którym obywatele tradycyjnie praktykuj¹ demokracjê i
wspó³udzia³ w dzia³aniach na poziomie regionalnym i lokalnym. Takie pojmowanie
demokracji w kontakcie z bliskimi obywatelom instancjami jest wspóln¹ cech¹
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charakterystyczn¹ europejskich procesów decyzyjnych, w których regiony i gminy wraz z ich
wybranymi reprezentantami odgrywaj¹ rolê wyj¹tkow¹.
Traktat Konstytucji Europejskiej definiuje w oparciu o propozycje Konwentu Europejskiego
poprawiony podzia³ zadañ (kompetencje w UE, kompetencje podzielone, czyste kompetencje
narodowe/regionalne/lokalne).
Regiony i gminy ju¿ dziœ realizuj¹ du¿¹ czêœæ zadañ wynikaj¹cych w zewnê trznej struktury
pañstwa jak najbli¿ej obywatela. Poziom regionalny/lokalny poza tym okaza³ siê najbardziej
predestynowany do wdra¿ania licznych programów i projektów UE, w szczególnoœci
europejskiej polityki spójnoœci oraz inicjatyw wspólnotowych. Wszystko to z dobrym
skutkiem.
Subsydiarnoœæ i partnerstwo pozostaj¹ nieodzownymi elementami nowej konstytucji. W
chwili obecnej dotyczy to ju¿ nie tylko stosunków pañstwo narodowe/Unia Europejska, ale
równie¿ stosunków pañstw narodowych do ich poziomów regionalnych/lokalnych oraz w
stosunku Unia Europejska/poziom regionalny i lokalny.

3. Europejska polityka dla obywateli regionów w ca³ej Europie
3.1 Polityka spójnoœci i polityka regionalna w rozszerzonej UE
Wyzwanie na lata po 2007 r. polega na tym, aby stworzyæ dla rozszerzonej UE lepsze,
elastyczne polityki funduszy strukturalnych, inicjatyw wspólnoœci i wspólnotowych i aby
mimo priorytetów merytorycznych i finansowych sprostaæ zró¿nicowanym interesom ca³ej
UE.
Polityka spójnoœci (art. 158 ff Traktatu UE) jest wartoœci¹ dodan¹ sam¹ w sobie i s³u¿y
interesom ca³ej wspólnoty. Dlatego te¿ potrzebna jest polityka spójnoœci dla ca³ej UE, to nie
tylko przesuniêcie œrodków, b¹dŸ ich koncentracja na rzecz biedniejszych regionów.
Koncentracja polityki spójnoœci i polityki regionalnej wy³¹cznie na priorytetach gospodarka,
rozwój i zatrudnienie kryje w sobie wiele niebezpieczeñstw:
§ Pod znakiem zapytania staje konsensus polityczny dotycz¹cy koniecznoœci prowadzenia
europejskiej polityki spójnoœci, a to w sytuacji, je¿eli mowa jest jedynie o konwergencji
miêdzy pañstwami, a nie miêdzy regionami o niskich dochodach.
§ Mierzenie rozwoju gospodarczego i wzrostu gospodarczego jedyne na poziomie
narodowym, a nie na poziomie regionalnym nie oddaje ró¿norodnoœci w Europie. Jest to
nieudowodnione za³o¿enie, aby wierzyæ, i¿ wzrost na poziomie narodowym wczeœniej czy
póŸniej przyniesie ze sob¹ wzrost w regionach s³abszych.
§ Pomija siê ukierunkowane na przysz³oœæ postulaty opracowane wspólnie z Komisj¹ UE w
toku licznych spotkañ. S¹ to postulaty dotycz¹ce przysz³ego ukierunkowania europejskiej
polityki regionalnej i polityki spójnoœci.
§ Nie dostrzega siê roli rolnictwa dla œrodowiska, mo¿liwoœci osi¹gania dochodów oraz
kszta³towania krajobrazu na obszarach wiejskich, a jednoczeœnie nie pokazuje
koniecznych alternatyw.
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§
§

Tym samym roœnie groŸba renacjonalizacji okreœlonych obszarów polityki celem
wytworzenia koniecznego wyrównania dla regionów s³abszych.
Powstaje znacz¹cy potencja³ konfliktu spo³eczno-politycznego dotycz¹cego akceptacji,
tak jednostronnie ukierunkowanych polityk UE.

3.2 Polityczne zal¹¿ki siêgaj¹cej w przysz³oœæ europejskiej polityki spójnoœci i polityki
regionalnej
Rozszerzona Unia Europejska potrzebuje spójnoœci terytorialnej oraz konsekwentnej
realizacji zasady oddolnoœci przy zachowaniu subsydiarnoœci i partnerstwa.
Musi ona z uwagi na konsekwencje integracji europejskiej i globalizacji w wiêkszym stopniu
wspieraæ policentryczny rozwój obszarów wspólnoty, w szczególnoœci równie¿ poprzez
inicjatywy wspólnotowe UE.
Wewnê trznie spójna i d³ugofalowa polityka od 2007 r. musi obejmowaæ wszystkie zasadnicze
obszary polityk UE oraz zagwarantowaæ lepsze ni¿ do tej pory uzgodnienia miêdzy ró¿nymi
obszarami polityki: polityka rozwoju przestrzennego, polityka spójnoœci, polityka regionalna,
polityka rolna, polityka spo³eczna itd. Taka polityka musi wspieraæ w wiêkszym stopniu
policentryczny rozwój obszarów wspólnoty z uwagi na konsekwencje integracji europejskiej i
procesów globalizacji.
W uk³adzie wymiaru tematycznego sensownym by³oby skoncentrowanie siê na regionalnie
specyficznych programach, które zajmuj¹ siê okreœlonymi g³ównymi tematami.
Przysz³¹ europejsk¹ politykê spójnoœci i politykê regionaln¹ mo¿na skutecznie poprawiæ
poprzez nastêpuj¹ce dzia³ania:
§

Nale¿y w wiêkszym ni¿ do tej pory stopniu anga¿owaæ poziom regionalny/lokalny, przede
wszystkim wtedy gdy programy UE maj¹ byæ w wiêkszym stopniu realizowane
regionalnie/lokalnie. Priorytetami europejskimi s¹ z ca³¹ pewnoœci¹ ustalenie
strategicznych wytycznych, zapewnienie spójnoœci strategii programów z polityk¹
spójnoœci. Wszystkie inne wa¿ne sprawy powinny byæ realizowane przez poziom
regionalny/lokalny w uk³adzie partnerstwa z poziomem narodowym i europejskim oraz
partnerami spo³ecznymi.

§

Regionalne/lokalne organy terenowe musz¹ bezpoœrednio i z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹
wspó³dzia³aæ przy definicji celów w zarz¹dzaniu programami europejskimi i œrodkami
europejskimi oraz przy nadzorowaniu wyników. Jest to konieczne z uwagi na stwierdzane
jeszcze s³aboœci we wdra¿aniu zasad partnerstwa i subsydiarnoœci.

§

Nieodzowne pozostaje wyraŸne uproszczenie administracji i organizacyjna poprawa
skutecznoœci procesów.

§

Nale¿y szczególnie uwzglêdniaæ regiony o specjalnych problemach (np. regiony
nadmorskie, obszary górskie, obszary graniczne).
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§

Program Neighbourhood, w którym wspó³praca terytorialna (przede wszystkim
transgraniczna i regionalna) przebiega wed³ug tych samych regu³, co w UE (wspólny
program, zarz¹dzanie, finansowanie) musi zosta³ zrealizowany.

§

Nale¿y mo¿liwie jak najszybciej zrealizowaæ instrument
zdecentralizowanej wspó³pracy miêdzy organami terenowymi.

prawny

UE

s³u¿¹cy

Z uwagi na ograniczone œrodki finansowe UE oraz koniecznoœci przyznania priorytetów dla
Europy Œrodkowej i Wschodniej wskaŸniki produktu krajowego brutto jako wy³¹czne b¹dŸ
najwa¿niejsze miary europejskiej polityki strukturalnej i polityki spójnoœci wydaj¹ siê raczej
niestosowne tak d³ugo, jak d³ugo lustrzane odbicie – strona kosztów – nie s¹ brane pod
rozwagê. G³ówne kryteria takie, jak produkt krajowy brutto oraz gê stoœæ zaludnienia nale¿y
uzupe³niæ o takie czynniki, jak: struktura gospodarki, innowacje, dostêpnoœæ, poziom
kwalifikacji si³y roboczej.
Ukierunkowana na przysz³oœæ ca³oœciowa strategia polityczna powinna w ca³ej rozszerzonej
Unii Europejskiej wprowadziæ maksymalne stawki pomocowe :
§ Wy¿sze zró¿nicowane stawki pomocowe w nowych pañstwach cz³onkowskich UE (np.
50-80%) w zale¿noœci od sytuacji regionalnej w uk³adzie miêdzy pañstwami i wewn¹trz
ka¿dego z tych pañstw,
§ stopniowane stawki pomocowe w dotychczasowych pañstwach UE (np. jeszcze na krótki
czas do 75%, nastêpnie 40-50%).
Taki uk³ad móg³by sprostaæ równym
rzeczywistoœci w rozszerzonej Unii Europejskiej.

mo¿liwoœciom

wspó³finansowania

oraz

4. Wspó³praca transgraniczna – wa¿ny element wspó³pracy terytorialnej
4.1 Regiony graniczny i transgraniczne – motory rozwoju
Wspó³praca transgraniczna oznacza kooperacjê we wszystkich dziedzinach ¿ycia, w ka¿dym
czasie przy zaanga¿owaniu wszystkich podmiotów w bezpoœrednim s¹siedztwie granicy.
Wspó³praca transgraniczna na poziomie regionalnym/lokalnym jest jak do tej pory form¹
kooperacji odnosz¹c¹ najwiêksze sukcesy. Obejmuje ona zarówno wspó³pracê spo³ecznokulturaln¹, jak i gospodarcz¹ i infrastrukturaln¹ i tworzy najbardziej intensywn¹ sieæ
wykraczaj¹c¹ poza granicê .
Nie tylko zdaniem Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych (SERG), ale równie¿
przede wszystkim zdaniem UE wspó³praca transgraniczna przyczynia siê w du¿ym stopniu do
spójnoœci w Europie (integracja i wyrównanie miêdzy bogatymi i biedniejszymi obszarami)
oraz do integracji europejskiej.
Dlatego te¿ konieczne s¹ transgraniczne sieci, które umo¿liwiaj¹ nie tylko kooperacjê
gospodarcz¹ i infrastrukturaln¹, lecz równie¿ likwiduj¹ inne bariery, np. w sektorze
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spo³ecznym w zakresie oœwiaty, nauk jê zyków, przy rozwi¹zywaniu codziennych problemów
granicznych, wspieraniu powi¹zañ kulturalnych, itd.
W przypadku granic wewnê trznych europejski rynek wewnê trzny umo¿liwia regionom
granicznym i transgranicznym podejmowanie zadañ i projektów, które do tej pory by³y
hamowane przez bariery w postaci granic pañstwowych i pozostawa³y nie zrealizowane. Na
dotychczasowych i nowych granicach wewnê trznych zadanie polega na tym, aby regiony
graniczne stopniowo wyprowadzaæ z po³o¿enia na obrze¿ach UE, budowaæ wydajne i czê sto
nowe mosty z pañstwami Europy Œrodkowej i Wschodniej oraz ³agodziæ ró¿nice poziomu
rozwoju gospodarczego, ró¿nice walutowe, ró¿nice w wysokoœci wynagrodzenia na tych
granicach.
Wspó³praca transgraniczna stanowi wiêc pilne zadanie na przysz³oœæ w nowym tysi¹cleciu,
które nale¿y podj¹æ z ca³¹ energi¹ i ca³¹ ostro¿noœci¹. Zarysowuj¹ce siê zadania nie mog¹ byæ
realizowane wy³¹cznie przez regiony graniczne, poniewa¿ konflikty i ich powody maj¹
charakter narodowy i europejski.
Dlatego tez regiony graniczne i transgraniczne wymagaj¹ pomocy narodowej i europejskiej.

4.2 Programy Unii Europejskiej i pomoc dla wszystkich obszarów granicznych
Nadal funkcjonuj¹ w poszczególnych pañstwach ró¿ne systemy i struktury prawa i
administracji, podatki, systemy socjalne, systemy aktywizacji i wspierania gospodarki,
ratownictwo, czynniki kszta³tuj¹ce prawo pracy, kwalifikacje zawodowe, itd. Te ró¿nice
doprowadzaj¹ do taræ nie tylko na dzisiejszych i przysz³ych granicach zewnê trznych, ale
równie¿ nadal na europejskich granicach wewnê trznych. Pañstwa narodowe do tej pory albo
w ogóle, albo z du¿ymi trudnoœciami rozwi¹za³y te kwestie i nie przyznaj¹ im priorytetów.
Problemów tych równie¿ regiony graniczne nie mog¹ rozwi¹zaæ bez pomocy UE i pomocy
narodowej. Dopiero program Unii Europejskiej INTERREG-A zosta³ celowo ustanowiony
jako program pomocowy dla obszarów granicznych w d³u¿szej perspektywie, tym samym
równie¿ zwi¹za³ narodowe œrodki na wspó³finansowanie na ten cel, co bez INTERREG-u
by³oby niemo¿liwe.
Znaczenie regionów granicznych i transgranicznych w Europie raz jeszcze roœnie wraz z
rozszerzeniem Unii Europejskiej: na ok. 40% powierzchni ¿yje ok. 32% ludnoœci – taki jest
obraz obszarów granicznych w rozszerzonej UE.
Wspó³praca terytorialna, a tym samym przede wszystkim wspó³praca transgraniczna oznacza
odpowiedzialnoœæ UE za przysz³y rozwój i wszelkie tematy wa¿ne dla ca³ej Europy. Dlatego
programy pomocowe UE na rzecz wspó³pracy transgranicznej musz¹ byæ równie¿ w
przysz³oœci stosowane w ca³ej Europie dla wszystkich regionów granicznych i to celem
rozwi¹zania wszystkich problemów granicznych (nie tylko natury gospodarczej), które
istniej¹ albo pojawi¹ siê jako nowe.
Wspó³praca transgraniczna w ramach wspó³pracy terytorialnej pozostaje d³ugofalowo
jednym z niewielu instrumentów finansowych UE, który dociera do obywateli i regionów w
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rozszerzonej Europie i przy pomocy których mo¿na w kontakcie z obywatelami realizowaæ
zasady subsydiarnoœci i partnerstwa.
Wspó³praca transgraniczna w ramach kooperacji terytorialnej musi byæ dlatego te¿ w
przysz³oœci rozwijana niezale¿nie od g³ównych narodowych programów wykorzystywania
œrodków z funduszy strukturalnych, musi ona stanowiæ jeden z europejskich priorytetów.
Wymaga ona poza tym prawnie samodzielnej informacji Komisji w oderwaniu od raczej
narodowo ukierunkowanych regu³ funkcjonowania europejskich funduszy strukturalnych.

4.3 Wymagania stawiane bardziej transgranicznie ukierunkowanym tematom oraz wdra¿aniu
programów pomocowych Unii Europejskiej
Bazuj¹c na doœwiadczeniach INTERREG-u i PHARE zalecamy:
- Równie¿ w przysz³oœci wspó³praca transgraniczna powinna w programach
pomocowych Unii Europejskiej (do tej pory INTERREG A), pozostaæ oddzielona od
programów na kooperacjê miêdzyregionaln¹ i transnarodow¹ (dotychczas INTERREG
B i C);
- nale¿a³oby
przyj¹æ
wieloletnie,
strategiczne/programowe postulaty rozwoju
wspó³pracy transgranicznej;
- wspó³praca socjokulturalna (w³¹cznie z dzia³aniami people-to-people) jest tak samo
wa¿na jak rozwój gospodarczy i infrastrukturalny. Wspó³praca socjokulturalna czê sto
dopiero daje podstawy sta³ej wspó³pracy gospodarczej i rozwojowi ponad granicami;
- decentralizacja wspó³pracy transgranicznej, poniewa¿ podejœcie to sprawdzi³o siê w i
poza Uni¹ Europejsk¹ (ocena INTERREGu i PHARE CBC):
o najlepsze s¹ ma³e, regionalnie specyficzne programy,
o poziom regionalny/lokalny jest najlepszym poziomem do transgranicznego
wdra¿ania programu w oparciu o autentycznie transgraniczne projekty,
o jasna koniecznoœæ wspólnego przypisania œrodków UE na ka¿d¹ granice,
jeszcze lepiej na ka¿dy program i to w oparciu o wspólne transgraniczne
kryteria/statystyki,
o wewnê trzne regu³y UE (np. INTERREG) musz¹ byæ stosowane równie¿ na
granicach zewnê trznych równie¿ dla wspólnych pieniêdzy.

Poniewa¿ merytoryczna krytyka programu INTERREG A opiera siê na fakcie, i¿ programy i
kryteria s¹ wprawdzie w sumie dobre, jednak wdra¿anie do tej pory charakteryzuje siê
znacz¹cymi problemami (przede wszystkim w zakresie faktycznego transgranicznego
charakteru programów, struktur, finansów i projektów), wiêc potrzebne by³yby pilnie
dodatkowe jakoœciowe wagi (wraz z multiplikatorami) np. :
Ø Faktycznie transgraniczny charakter programu, tzn. faktycznie wspólnie opracowane
programy oraz wspólne preliminarze kosztów i finansowania,
Ø Jakoœæ wieloletniego zintegrowanego programu, tzn. wspólna analiza s³abych i mocnych
stron oraz wspólne obszary dzia³ania, kryteria itd.,
Ø Specyficzna dla programu transgraniczne kryteria i definicja projektu transgranicznego,
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Ø Udzia³ wszystkich podmiotów regionalnych i lokalnych publicznych i prywatnych z obu
stron granicy (przy opracowywaniu programu i projektach [niekonieczna udzia³ w
komitecie steruj¹cym i monitoringu]),
Ø Oddzia³ywanie na rynek pracy, struktury gospodarki czynniki prowadz¹ce do
pozyskiwania inwestorów,
Ø Zwi¹zek (a nie zale¿noœæ!) z narodowymi programami pomocowymi i celami
europejskimi.
Poza tym podczas administrowania i realizacji programami INTERREG stwierdzono, co
nastêpuje:
- Multilateralne lub/i du¿e programy, które dotycz¹ kilku granic lub d³ugiego odcinka
granicy nie s¹ tak bardzo skuteczne i efektywne.
- W jaki sposób mo¿na sensownie i wspólnie decydowaæ w du¿ym programie o
wspólnych projektach (np. Pó³nocne W³ochy/Austria z Alpami i Pó³nocne
W³ochy/S³owenia z terenem wybrze¿a?
- Jeden program na jedn¹ granicê z podprogramami tworzy o wiele za du¿o biurokracji.
- Dobre programy INTERREG A mog¹ i powinny z uwagi na swój rozmiar finansowy
jedynie w wyj¹tkowych przypadkach finansowaæ projekty infrastrukturalne (poniewa¿
np. budowa jednego kilometra autostrady kosztuje 15-20 mln €.
Dlatego program INTERREG A (dobre takie programy opiewaj¹ normalnie na zakres
finansowania do 60 mln €), powinny faktycznie finansowaæ jedynie ma³e transgraniczne
"brakuj¹ce ogniwa", du¿e projekty infrastrukturalne nale¿y finansowaæ z narodowych
g³ównych programów finansowanych œrodkami z funduszy strukturalnych.
Aby INTERREG A po 2007 r. by³ jeszcze lepszy ni¿ do tej pory, informacja Komisji Unii
Europejskiej o wspó³pracy transgranicznej powinna zrezygnowaæ z podawania czê sto
niekoniecznych i raczej ograniczaj¹cych sformu³owañ szczegó³owych. Zamiast tego powinno
siê nie tylko ze strony Komisji UE (jak dot¹d) podaæ najwa¿niejsze uwarunkowania, jak i
do pewnego stopnia okreœlone definicje co nale¿y rozumieæ, jako:
- faktycznie wspólny transgraniczny program z faktycznie wspólnymi preliminarzami
kosztów i finansowania,
- odpowiedzialn¹ rolê faktycznie wspólnych transgranicznych struktur kooperacji,
- faktycznie wspólne prowadzony rachunek bankowy dla pieniêdzy z UE i narodowego
wspó³finansowania, poniewa¿ tylko wtedy zagwarantowane jest "automatycznie" faktyczna
transgranicznoœæ projektów,
- faktycznie transgraniczny projekt, np. udzia³ partnerów z obu stron granicy: merytoryczny,
organizacyjny, personalny i finansowy,
- wspólne transgraniczne kryteria i wskaŸniki na poziomie dzia³añ i poziomie projektu.
Poza tym wraz ze z³o¿eniem wniosku programowego przez wnioskodawcê, nale¿a³oby
sk³adaæ wspólne i wi¹¿¹ce porozumienie dotycz¹ce odpowiedzialnoœci merytorycznej,
cywilne, procedur decyzyjnych, itd. W takim porozumieniu uregulowano by równie¿, co z
mocy definicji wspólnie uchodzi za kwalifikowalne.

5. Wartoœæ dodano wspó³pracy transgranicznej
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Europejska wartoœæ dodana wynika z tego, i¿ z uwagi na swoje doœwiadczenia historyczne
ludzie s¹siaduj¹cy ze sob¹ w obszarach granicznych chc¹ wspó³pracowaæ, a tym samym
wnieœæ swój wartoœciowy wk³ad we wspieranie pokoju, wolnoœci, bezpieczeñstwa i
zachowanie praw cz³owieka.
Polityczna wartoœæ dodana polega na znacz¹cym wk³adzie:
- w europejsk¹ budowlê i integracjê europejsk¹,
- w poznanie, zrozumienie, porozumienie oraz budowê zaufania,
- w realizacjê subsydiarnoœci i partnerstwa,
- w zwiêkszenie gospodarczej i spo³ecznej spójnoœci kooperacji,
- w przygotowanie do przyst¹pienia nowych pañstw cz³onkowskich,
- poprzez œrodki bud¿etowe UE, które zapewniaj¹ wspó³pracê transgraniczn¹ w wieloletnich
programach oraz d³ugofalowo wi¹¿¹ z tym narodowe i regionalne wspó³finansowanie.
Instytucjonalna wartoœæ dodana, polega na:
- aktywnym udziale obywateli, urzêdów, ugrupowañ politycznych i spo³ecznych z obu stron
granicy,
- ugruntowanej wiedzy o s¹siadach (organy terenowe, partnerzy spo³eczni, itp.),
- trwa³ej transgranicznej wspó³pracy w zdolnych do pracy strukturach:
•
jako pionowo i poziomo funkcjonuj¹ce partnerstwo stanowi¹ce podstawê wszelkiej
kooperacji transgranicznej mimo ró¿nych struktur i kompetencji,
•
jako prawnie akceptowalny adresat œwiadczeñ i zdolny do dzia³ania partner umowny,
który mo¿e otrzymywaæ i zarz¹dzaæ œrodkami finansowymi,
- wspólnym
projektów.

opracowaniu,

wdra¿aniu

i

finansowaniu

transgranicznych

programów i

Doœwiadczenia w Europie pokazuj¹, i¿ wspólnie stworzone transgraniczne programy i
projekty mog¹ byæ realizowane i wdra¿ane w sposób najbardziej efektywny, je¿eli regionalni
i lokalni partnerzy odgrywaj¹ w tym wszystkich zasadnicz¹ rolê .
Socjoekonomiczna wartoœæ dodana manifestuje siê
w najró¿niejszy sposób w
przedmiotowych regionach granicznych poprzez:
- mobilizacjê potencja³u endogennego poprzez wzmocnienie lokalnych i regionalnych
poziomów jako partnerów i motorów wspó³pracy transgranicznej,
- wspó³dzia³anie podmiotów z obszarów gospodarczych i spo³ecznych (np. izby,
stowarzyszenia, przedsiêbiorstwa, zwi¹zki zawodowe, instytucje kulturalne i spo³eczne,
organizacje ochrony œrodowiska, agencje turystyczne),
- otwarcie rynku pracy i wyrównanie kwalifikacji zawodowych,
- rozwój addycjonalny, np. w obszarze infrastruktury, transportu, turystyki, œrodowiska,
oœwiaty, badañ, wspó³pracy miêdzy ma³ymi i œrednimi przedsiêbiorstwami oraz tworzenie
dodatkowych miejsc pracy w tych obszarach,
- trwa³a poprawa w zakresie planowania przestrzennego i polityki regionalnej (wraz ze
œrodowiskiem),
- poprawa transgranicznej infrastruktury transportowej.
Socjokulturowa wartoœæ dodana widoczna jest w:
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- trwa³ym i powtarzaj¹cym siê rozprzestrzenianiu siê wiedzy o warunkach geograficznych,
strukturalnych, gospodarczych, socjokulturalnych i historycznych regionu transgranicznego
(równie¿ przy pomocy mediów),
- ca³kowitym spojrzeniu na region transgraniczny w ujêciach kartograficznych, publikacjach,
materia³ach dydaktycznych, itd.,
- wykszta³cenia krê gu zaanga¿owanych osób o du¿ej wiedzy rzeczowej (multiplikatorów)
pochodz¹cych z takich instytucji, jak: koœcio³y, szko³y, placówki kszta³cenia doros³ych i
m³odzie¿y, konserwacji zabytków, stowarzyszeñ kulturalnych, bibliotek, muzeów, itd.,
- równouprawnieniu i daleko id¹cej znajomoœci jê zyka kraju s¹siedniego b¹dŸ dialektu jako
element transgranicznego rozwoju regionalnego i podstawa do komunikowania siê .
Kulturalna transgraniczna wspó³praca staje siê tym samym elementem rozwoju regionalnego.
Dopiero poprzez wspó³pracê socjokulturaln¹ powstaje solidna podbudowa dla transgranicznej
gospodarki, handlu i wymiany us³ug.

6. Wspó³praca transgraniczna jako europejski cel i zadanie polityczne Unii Europejskiej
Granice to blizny historii. Nie wolno o tych bliznach zapominaæ, ale celem kszta³towania
przysz³oœci Europy nie wolno ich równie¿ aktywowaæ.
Artyku³ 2 "Traktatu Amsterdamskiego" przewiduje "stworzenie obszaru
wewnê trznych poprzez wzmocnienie jednoœci gospodarczej i spo³ecznej…".

bez

granic

Ró¿norodnoœæ w Europie jest jej bogactwem. To bogactwo nale¿y kultywowaæ i powiêkszaæ.
Swoje odzwierciedlenie znajduje ono w ¿yciu spo³ecznym i kulturalnym we wszystkich
pañstwach i regionach Europy. Na podstawie tych ró¿norodnych kultur i systemów
spo³ecznych przez stulecia rozwinê³y siê struktury administracyjne i kompetencje, tak samo
jak i ustawodawstwo podatkowe i opieki spo³ecznej, jak i wiele ró¿nych innych obszarów
polityki (np. gospodarka przestrzenna, aktywizacja i wspieranie gospodarki, media, itd.).
Obywatel wzrasta w tych ró¿nych narodowych socjokulturowych uwarunkowaniach. Nie
zawsze bêdzie chcia³ sw¹ codziennoœæ z³o¿yæ w ofierze europejskiej harmonizacji. Tym
bardziej, ¿e tym samym ginie cz¹stka bogactwa w Europie.
Mimo zmniejszenia barier na granicach zewnê trznych i wewnê trznych UE ró¿nice
socjokulturowe (wraz z ró¿nymi systemami i strukturami prawnymi i administracyjnymi)
bêd¹ istnieæ nadal w nastêpnych dziesiêcioleciach i spotykaæ ze sob¹ na granicach.
¯adne pañstwo w Europie - wewn¹trz, czy poza Uni¹ Europejsk¹ - nie bêdzie zmieniaæ z
uwagi na te problemy, które powstaj¹ w regionach granicznych swoich sprawdzonych
struktur, systemów i kompetencji. Poza tym ¿adne pañstwo nie mo¿e tak ukszta³towaæ
swojego ustawodawstwa, aby harmonizowa³o ono ze wszystkimi pañstwami s¹siedzkimi na
wszystkich jego granicach.
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Jako konsekwencje d³ugofalowo istnieæ bêd¹: niekorzystna sytuacja w zakresie gospodarki,
spraw spo³ecznych i prawnych oraz utrudnienia we wspó³pracy dla ludnoœci po obu stronach
granicy.
Bilateralna lub trilateralna wspó³praca transgraniczna na poziomie regionalnym/lokalnym
pozostaje dlatego d³ugofalow¹ koniecznoœci¹ nie tylko celem unikniêcia transgranicznych
konfliktów i barier psychologicznych, ale przede wszystkim dlatego, aby poprzez euroregiony
i podobne struktury umo¿liwiæ wyrównanie miêdzy tymi ró¿nicami poprzez partnerstwo.
Takie partnerstwo musi byæ kultywowane wewn¹trz ze wszystkim nawet je¿eli znowu bardzo
zró¿nicowanymi partnerami spo³ecznymi po obu stronach granicy i na zewn¹trz w stosunku
do rz¹dów narodowych.
Suwerennoœæ pañstw koñczy siê na granicy. Ró¿nice i problemy na granicach pozostaj¹
jednak i nadal wymagaj¹ trwa³ych rozwi¹zañ, które nale¿y wspieraæ narodowo i na niwie
europejskiej.
Wspó³praca transgraniczna jest te¿ dlatego zadaniem europejskim oraz politycznym
celem Unii Europejskiej, którego realizacja musi odbywaæ siê regionalnie/lokalnie w
partnerstwie z miejscowymi instancjami narodowymi.
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