Брюксел, 10 януари 2011 г.

127-о ЗАСЕДАНИЕ НА БЮРОТО НА КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ
- 26 ЯНУАРИ 2011 Г. -

ТОЧКА 6
СЪЗДАВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРУПИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ЕГТС)
Внесена от генералния секретар

ЗА РЕШЕНИЕ
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127-о ЗАСЕДАНИЕ НА БЮРОТО НА КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ
- 26 януари 2011 г. Точка 6
Създаване на платформата на Европейските групи за териториално сътрудничество
(ЕГТС)

Комитетът на регионите ще създаде платформата на Европейските групи за териториално
сътрудничество (ЕГТС).
Платформата на ЕГТС ще обедини политическите и техническите представители на всички
учредени ЕГТС, ЕГТС в процес на учредяване и членовете на експертната група. Приканват се
за участие и асоциации, други експерти и заинтересовани страни.
Задачи:
Платформата на ЕГТС ще има следните задачи:
a) да извършва мониторинг на приемането и прилагането на разпоредбите в областта на
ЕГТС на равнището на ЕС и на държавите-членки;
б) да улеснява обмена на опит относно създаването на ЕГТС на териториално равнище и
да споделя знанията за свързаните с това най-добри практики;
в) да насърчава използването на ЕГТС като инструмент за териториално сближаване и да
популяризира съществуващите ЕГТС, особено сред институциите на ЕС и
администрациите на национално и поднационално равнище;
г) да подобрява комуникацията относно възможностите и предизвикателствата на ЕГТС
на териториално равнище;
д) да определя потенциалното използване на ЕГТС като инструмент за териториално
развитие чрез сближаване;
е) да подкрепя консултативните дейности на КР като предоставя фактологическа
информация за аспектите на законодателството и политиките на ЕС, които се отнасят
до многостепенното управление и трансграничното сътрудничество.
Членство:
В Платформата ще членуват политическите и техническите представители на всички учредени
ЕГТС, ЕГТС в процес на учредяване, членовете на експертната група, асоциации и други
заинтересовани страни.
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Управление:
a) Съществуващите ЕГТС и активните членове на експертната група ще получат
автоматично правото да бъдат партньори на Платформата. КР ще покани намиращите
се в процес на подготовка ЕГТС, определени експерти и заинтересовани страни (като
програмата INTERACT и асоциации).
б) Председателят на комисия COTER ще бъде политически координатор на Платформата
за ЕГТС и ще докладва редовно на комисия COTER и на Бюрото.
в) Обикновената административна работа за Платформата за ЕГТС ще се извършва от КР.
Подкрепа онлайн:
КР ще предостави подкрепа онлайн на Платформата: през следващите месеци уеб порталът на
ЕГТС ще бъде реорганизиран и ще бъдат създадени нови раздели, за да стане той поинтерактивен и да прерасне в реална обща платформа за консултации и подкрепа на
Платформата.


Една обща платформа за консултации (уеб форум) ще позволи на представителите на
съществуващите ЕГТС и на тези, които в момента се подготвят, на експертите по ЕГТС и
на заинтересованите страни да обменят опит и добри практики.



Всяка ЕГТС ще има своя микро уеб страница (микросайт) , на която да публикува новини
от своята дейност и друго съдържание.

1

Бюджет:
Работата на Платформата не предполага допълнителни разходи към вече планираните в
бюджета за 2011 г. и 2012 г. за обичайните дейности на КР във връзка с ЕГТС.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Членовете на Бюрото се приканват да приемат настоящия документ.

1

Микросайтовете могат да бъдат намерени на следния адрес:
http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Projects/already/Pages/welcome.aspx
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Резюме на дейностите на КР съобразно разпоредбите на Бюрото от 2006 г.

Период

Етапи

Основни
участници

Възможни инициативи на КР

1 август 2006 г.
-31 юли 2007 г.
(в някои
държави-членки
може да бъде
продължен)

Преходен
период
Приемане на
национални
законодателни/
административн
и разпоредби

Държави-членки
Комисия
Местните и
регионалните
власти (МРВ) само
в някои случаи

 Публикуване и разпространение на проучване и брошура Проучвания,

МРВ
Начало на
политически и
технически
инициативи за
създаване на
ЕГТС по места

Изпълнение

публикувани
през
за ЕГТС от КР сред институциите на ЕС, на национално 2007 г., 2008 г. и 2010 г. (вж. подолу), и брошура „ЕГТС – 10 въпроса
и местно равнище
и отговора“ публикувани през
 Провеждане на главна конференция/семинар за ЕГТС
2009 г.
 Създаване на териториална експертна група за ЕГТС, Кръгла маса на КР и семинар на
която
да
следи
приемането
на
национални COTER през 2007 г.
законодателни/административни разпоредби и да обменя
Създадена експертна група през
опит по напредъка на политическите и техническите
200 7 г.
инициативи за създаване на ЕГТС на местно равнище.
Експертният опит идва от местните и регионалните Проведена междуинституционална
власти, въз основа на публична покана за изразяване на конференция през 2008 г.
Порталът на ЕГТС съществува от
интерес.
 Предложение, отправено към Комисията, Европейския 2007 г.
парламент и държавите-членки,
контактна група за ЕГТС

за

създаване

на

 Организационна структура на бъдещия „Регистър“ на
ЕГТС и съответен раздел в уеб сайта на КР
От
1 август 2007 г.
(най-рано)

Пълно
прилагане на
регламента
Започват да се
създават и
регистрират
ЕГТС.

2

Държави-членки
Комисия
МРВ
Други участници
ЕГТС
КР

Преглед на
бюджета на
ЕС 2008/09

 Доклад (или становище по собствена инициатива) за Становище по собствена инициатива

нов
тласък
за
преходния период по Регламента за ЕГТС, изготвен от „ЕГТС:
териториалното
сътрудничество“,
COTER
прието през 2008 г. Докладчик: г-жа
 Начало на анкетно проучване за националните рамки за
Mercedes Bresso (ПЕС/IT). Ref. CdR
осъществяване на ЕГТС
308/2007.
 Разширяване и консолидиране на териториалната Проучване „Европейска група за
експертна група за ЕГТС
териториално
сътрудничество“,
 Подкрепа от проучвания, политически анализ и работа с публикувано през 2007 г.
асоциациите: проучвания, анализ за институционалните Проучване „Европейска група за
рамки и споразумения за сътрудничество, събиране на териториално
сътрудничество:

97-о заседание на Бюрото на Комитета на регионите, 5 декември 2006 г., точка 7. Ref. CdR 322/2006.
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До
1 август 2011 г.

Доклад от ЕК и
възможно
преразглеждане
на регламента
за ЕГТС

КР
Комисия
ЕП / Съвет
създадени ЕГТС
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казуси от пилотната фаза, открояване на тематични сегашно състояние и перспективи“,
приложения, разпространяване на добри практики, публикувано през 2009 г.
провеждане на семинари/конференции
Проучване „Развитие на ЕГТС на
 Пилотно тестване, създаване и управление на местно равнище – добавена
„Регистър“ на ЕГТС. Усъвършенстване с прилагането на стойност и решения на проблеми“,
добавящи стойност информационни услуги, идващи от публикувано през 2010 г.
проучвания, политически анализи и работа в мрежа.
Две заседания на експертната група
 Редовни доклади за развитието на териториалното през 2008 г.
Семинари за ЕГТС по време на дните
сътрудничество и ЕГТС, изготвяни в COTER
 Изграждане на общност и работа в мрежа за ЕГТС: напр. на открити врати през 2007 г.,
2008 г., 2009 г. и 2010 г. Тематични
стимулиране на създаването на мрежа от ЕГТС,
щанд и брошури за ЕГТС през
организиране като домакин на годишна конференция по
2010 г.
напредъка на териториалното сътрудничество и ЕГТС
Среща
на
върха
за
ЕГТС,
 Създаване на Форум за териториалното сътрудничество в съорганизирана от КР и испанското
ЕС съвместно с други участници (допълнително да се председателство на Съвета на ЕС
проучи)
през май 2010 г.
Годишни доклади до COTER през
2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г.
Бележка към досието във връзка с
трансграничното
измерение,
включена в консултативната дейност
на КР (в момента се подготвя).
 До 2009-2010 г. широкообхватен прогнозен доклад за Съвместната консултация за ЕГТС,
перспективите за териториално сътрудничество и започната от КР, председателската
тройка на Съвета на Европейския
осъществяването на ЕГТС.
съюз
(Испания-Белгия-Унгария),
Европейската комисия и Interact,
започнала през май 2010 г.
Заседание
на
заинтересованите
страни от ЕГТС през юли 2010 г.
Становище по собствена инициатива
„Нови
перспективи
за
преразглеждане на регламента за
ЕГТС“, което ще се приеме на
пленарната сесия през януари 2011 г.
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-5Докладчик: г-н Alberto Nuñez Feijoo
(ES/ЕНП) Ref CdR 100/2010.
1 януари 2014 г.

Нов програмен
период

Очаквани резултати: утвърждаване на териториалното
сближаване и териториалното сътрудничество в
рамките на Структурните фондове и други политики
на ЕС.

_____________
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