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Szanowni Państwo,

bardzo żałuję, że nie mogę uczestniczyć osobiście w Międzynarodowej Konferencji Kolei Wschodniej 
Ostbahn. Rozmowa, kt�rą miałem okazję odbyć w Brukseli przed kilkoma tygodniami z przedstawicielami 
przedsięwzięcia „EUWT Kolej Berlin-Gorz�w” zainspirowała mnie, aby dowiedzieć się jeszcze więcej na 
temat samego projektu oraz tego regionu. Jednak  nie miało się to jeszcze ziścić teraz, mam nadzieję, że 
nadarzy się jeszcze inna okazja.

Dla Komitetu Region�w utworzenie Europejskiego Ugrupowania Wsp�łpracy Terytorialnej jest ważnym 
symbolem Europy Region�w, w kt�rej samorządy lokalne i regionalne pokazują, jak wiele dobrego można 
uczynić we wsp�łpracy transgranicznej. Jest to jednakże r�wnież symbol tego, że problemy mieszkańc�w 
nie mogą być już rozwiązywane tylko w kontekście krajowym. Wyzwania wsp�łczesności nie przejmują 
się granicami administracyjnymi IX i XX wieku. Rozw�j gospodarczy zmiany klimatu, migracje, 
komunikacja i transport czy też środowisko – wszystko to jest nie do rozwiązania w ramach tylko jednego 
kraju.

Dlatego EUWT jest ważnym instrumentem tworzenia jasnych i wiążących struktur wsp�lnego 
ponadgranicznego działania. Jesteśmy dumni z faktu, że Komitet Region�w postulował, monitorował i 
wreszcie przeforsował wprowadzenie tego instrumentu prawnego. Jest to też uznaniem wagi szczebla 
lokalnego i regionalnego w Europie – instytucje Unii Europejskiej zdają sobie dobrze sprawę, że 
centralizm nie stanowi rozwiązania problem�w wsp�łczesności.

W Komitecie Region�w stworzyliśmy system wspierania EUWT, kt�ry może służyć pomocą r�wnież 
Państwa przedsięwzięciu, jeżeli Państwo tego zechcą. System obejmuje wymianę z innymi europejskimi 
projektami, wsp�lne działania z Komisją Europejską oraz partycypację w europejskich procesach 
ustawodawczych, aby r�wnież Państwo mogli wnieść tutaj swoją wiedzę i doświadczenie. Utworzona w 
styczniu „Platforma EUWT” skupia nasze działania i zapewnia ciągłość wymiany między EUWT z całej 
Europy a instytucjami w Brukseli.

Bylibyśmy bardzo radzi mogąc powitać r�wnież projekt Kolei Wschodniej w formie EUWT w naszej 
Platformie, przy czym chciałbym wyraźnie podkreślić, że to Państwo sami zdecydują o wyborze 
właściwych instrument�w kooperacji. Jeżeli dojdą Państwo do przekonania, że EUWT jest dobrym
instrumentem, to zawsze mogą Państwo liczyć na naszą pomoc.

Życzę Państwu pomyślnego przeprowadzenia konferencji.

Państwa Gerhard Stahl


