V Bruselu dne 10. ledna 2011

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ
– 26. LEDNA 2011 –

BOD 6
ZŘÍZENÍ PLATFORMY
EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS)

předkládá generální tajemník

K ROZHODNUTÍ
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ZPRÁVA PRO ČLENY PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ
127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ
– 26. ledna 2011 –
Bod 6
Zřízení platformy evropských seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

Výbor regionů zřídí platformu evropských seskupení pro územní spolupráci (ESÚS).
Tato platforma ESÚS bude sestávat z politických a technických zástupců všech stávajících
i připravovaných ESÚS a členů expertní skupiny. K účasti byla vyzvána i sdružení a další
zainteresované subjekty.
Poslání
Poslání platformy ESÚS bude následující:
a) monitorovat přijímání a provádění ustanovení o ESÚS na unijní a vnitrostátní úrovni;
b) usnadňovat výměnu zkušeností týkajících se zřizování ESÚS na územní úrovni a sdílet znalost
osvědčených postupů v této oblasti;
c) podporovat ESÚS jako nástroj pro územní soudržnost a zviditelnit stávající ESÚS, zejména
v institucích EU a též v národních a regionálních či místních správních orgánech;
d) zlepšit komunikaci, pokud jde o možnosti a výzvy týkající se ESÚS na územní úrovni;
e) definovat možné využití ESÚS jako nástroje soudržného územního rozvoje;
f) podpořit poradní činnost VR poskytnutím věcných informací o víceúrovňové správě
a přeshraničních aspektech právních předpisů a politik EU.
Členství
Tato platforma bude sestávat z politických a technických zástupců všech stávajících i připravovaných
ESÚS, členů expertní skupiny, sdružení a dalších zainteresovaných subjektů.
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a) Stávající ESÚS a aktivní členové expertní skupiny budou mít automaticky právo stát se partnery
platformy. VR pozve připravovaná ESÚS a vybrané experty a zainteresované subjekty (jako
INTERACT a různá sdružení).
b) Předseda komise COTER se stane politickým koordinátorem platformy ESÚS a bude pravidelně
podávat zprávy komisi COTER a předsednictvu.
c) Běžný chod platformy ESÚS zajistí VR.
On-line podpora
VR bude poskytovat on-line podporu platformy. V nadcházejících měsících proběhne reorganizace
internetového portálu ESÚS a budou vytvořeny nové sekce, které umožní větší interaktivitu a rozvoj
skutečné společné poradní platformy, a tím tuto platformu podpoří.


Společná poradní platforma (internetové fórum) zástupcům stávajících i připravovaných ESÚS,
odborníkům pro otázky ESÚS a zainteresovaným stranám umožní výměnu zkušeností
a osvědčených postupů.



Všechna ESÚS budou mít internetovou mikrostránku (microsite) , kde budou moci zveřejňovat
novinky a jiný obsah.

1

Rozpočet
Provoz platformy nebude vyžadovat žádné dodatečné výdaje kromě těch, s nimiž se již počítá
v rozpočtu VR na rok 2011 a 2012 pro běžnou činnost ESÚS.

NÁVRH
Žádáme členy předsednictva o schválení tohoto dokumentu.

*
*

1

*

Mikrostránky jsou k dispozici zde:
http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Projects/already/Pages/welcome.aspx.
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Období
1. srpna 2006
- 31. července
2007
(bude
pravděpodobně
prodlouženo
v některých
členských
státech)

od počátku
1. srpna 2007
(nejdříve)

Cíle
přechodné období
přijetí
vnitrostátních
legislativních/
administrativních
opatření

Hlavní činitelé
členské státy
Komise
místní a regionální
orgány, jen v málo
případech

zahájení politických místní a regionální
a technických
orgány
iniciativ na zřízení
ESÚS na územích

úplné použití
nařízení
počátek zřizování
a registrace ESÚS

členské státy
Komise
místní a regionální
orgány
další činitelé
ESÚS
VR

přezkum
rozpočtu EU
2008/09

2

2

Souhrn činností VR v souvislosti s opatřeními předsednictva z roku 2006

Možné iniciativy VR

Provádění
studie zveřejněné v letech 2007, 2008
a 2010 (viz níže) a brožura ESÚS –
10 otázek a odpovědí z roku 2009
kulatý stůl VR a seminář COTER
v roce 2007
expertní skupina založená v roce 2007
interinstitucionální konference v roce
2008
portál ESÚS existující od roku 2007



zveřejnění a šíření studie a brožury VR o ESÚS mezi
institucemi EU, vnitrostátními a regionálními institucemi




uspořádání základní konference nebo semináře o ESÚS



předložení návrhu na zřízení kontaktní skupiny pro ESÚS
Komisi, Evropskému parlamentu a členským státům



zakládací plán budoucího registru ESÚS a související
sekce na webové stránce VR



zpráva (nebo stanovisko z vlastní iniciativy) o přechodném stanovisko z vlastní iniciativy k tématu
ESÚS: nový impuls pro územní
období nařízení o ESÚS, kterou vypracuje COTER
spolupráci v Evropě přijaté v roce 2008
zahájení studie vnitrostátních rámců pro realizaci ESÚS
zpravodajka paní Mercedes BRESSO
založené na výzkumu
(IT/SES) odkaz: CdR 308/2007
rozšíření a upevnění územní expertní skupiny pro ESÚS
studie na téma Evropské seskupení pro
podpora od studií, politické analýzy a práce se sdruženími: územní spolupráci zveřejněná v roce
průzkumy, analýzy institucionálních rámců a dohod 2007
o spolupráci, shromažďování pilotních případových studií, studie na téma Evropské seskupení pro
stanovení tématických aplikací, šíření osvědčených územní spolupráci (ESÚS): současný
postupů, pořádání seminářů a konferencí
stav a vyhlídky zveřejněná v roce 2009
pilotní test, vytvoření a řízení registru ESÚS, aktualizace studie na téma Výsledky ESÚS v praxi:
pomocí provádění informačních služeb s přidanou přidaná hodnota a řešení problémů
hodnotou, které poskytují studie, politická analýza a sítě
zveřejněná v roce 2010







zřízení územní expertní skupiny pro ESÚS, která bude
monitorovat přijetí legislativních nebo administrativních
opatření na vnitrostátní úrovni a vyměňovat zkušenosti
ohledně pokroku politických nebo technických iniciativ na
zřízení ESÚS na územní úrovni. Odborné znalosti budou
získány z místních a regionálních orgánů na základě
vyjádření zájmu.

97. schůze předsednictva Výboru regionů, 5. prosince 2006, bod 7. Odkaz: CdR 322/2006.
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do
1. srpna 2011

zpráva Komise
a eventuální
přezkum nařízení
o ESÚS

1. ledna 2014

nové programovací
období

VR
Komise
EP/Rada
zřízené ESÚS

pravidelné zprávy o rozvoji územní spolupráce a ESÚS, dvě setkání expertní skupiny v roce
2008
které vypracuje COTER
 budování společenství a sítí ESÚS: např. podpora seminář o ESÚS v rámci Open Days
vytváření sítě ESÚS, pořádání výroční konference v letech 2007, 2008, 2009 a 2010
tematický stánek a brožury o ESÚS
o pokroku v územní spolupráci a ESÚS
v roce 2010
 zřízení fóra o územní spolupráci v EU, společně s dalšími
summit ESÚS spolupořádaný VR
aktéry (bude dále rozvedeno)
a španělským předsednictvím Rady EU
v květnu 2010
výroční zprávy pro COTER v letech
2007, 2008, 2009 a 2010
poznámka o přeshraničním rozměru
začleněném do poradní činnosti VR
(právě se připravuje)
 do roku 2009/2010 vypracovat rozsáhlou výhledovou společná konzultace o ESÚS se
zprávu o perspektivách územní spolupráce a o realizaci zapojením VR, trojice předsednictví
Rady EU (ES-BE-HU), Evropské
ESÚS
komise a programu Interact zahájená
v květnu 2010
setkání stran zainteresovaných v ESÚS
v červenci 2010
stanovisko z vlastní iniciativy k tématu
Nové perspektivy pro přezkum nařízení
o ESÚS, které má být přijato v lednu
2011 zpravodaj pan Alberto NÚÑEZ
FEIJÓO
(ES/ELS)
odkaz:
CdR 100/2010
očekávaný výsledek: posílení uzemní soudržnosti a územní
spolupráce v rámci strukturálních fondů a dalších politik
EU

_____________
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