Bruxelles, den 10. januar 2011
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PUNKT 6
ETABLERING AF PLATFORMEN FOR
EUROPÆISKE GRUPPER FOR TERRITORIALT SAMARBEJDE (EGTS)
Fremlagt af generalsekretæren

TIL AFGØRELSE
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-1NOTAT TIL MEDLEMMERNE AF REGIONSUDVALGETS PRÆSIDIUM
127. MØDE I REGIONSUDVALGETS PRÆSIDIUM
- 26. JANUAR 2011 Punkt 6
Etablering af platformen for europæiske grupper for territorialt samarbejde (EGTS)

Regionsudvalget vil etablere platformen for europæiske grupper for territorialt samarbejde (EGTS).
Denne EGTS-platform vil integrere de politiske og tekniske repræsentanter for alle eksisterende
EGTS'er, EGTS'er under etablering og medlemmer af ekspertgruppen. Sammenslutninger og andre
eksperter og aktører inviteres til at deltage.
Opgaver:
EGTS-platformen vil få følgende opgaver:
a) overvåge vedtagelsen og gennemførelsen af EGTS-lovgivning på EU- og nationalt niveau;
b) fremme erfaringsudveksling om etablering af EGTS på territorialt plan og deling af viden om
den bedste praksis på området;
c) fremme EGTS som et redskab til territorial samhørighed og øge synligheden af de
eksisterende EGTS'er blandt først og fremmest EU's institutioner samt de nationale og
subnationale myndigheder;
d) forbedre kommunikationen om EGTS' muligheder og udfordringer på territorialt niveau;
e) kortlægge den potentielle udnyttelse af EGTS som et instrument i en sammenhængende
territorial udvikling;
f) støtte RU's rådgivende arbejde ved at levere faktuelle oplysninger om forvaltning på flere
niveauer og grænseoverskridende aspekter af EU's lovgivning og politikker.
Medlemskab:
Denne EGTS-platform vil integrere de politiske og tekniske repræsentanter for alle eksisterende
EGTS'er, EGTS'er under etablering, medlemmer af ekspertgruppen, sammenslutninger og andre
berørte parter.
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-2Forvaltning:
a) De eksisterende EGTS'er og ekspertgruppens aktive medlemmer vil automatisk have ret til at
være platformens partnere. RU vil invitere EGTS'er under etablering samt udvalgte eksperter
og involverede aktører (som INTRACT og sammenslutninger) til at deltage.
b) Formanden for COTER-underudvalget vil fungere som politisk koordinator for
EGTS-platformen og vil regelmæssigt aflægge rapport til COTER-underudvalget og præsidiet.
c) RU vil stå for den daglige forvaltning af EGTS-platformen.
Onlinestøtte:
RU vil yde onlinestøtte til platformen: I de kommende måneder bliver EGTS-portalen omstruktureret.
Der kommer nye sektioner til for at opnå bedre interaktion, udvikle en virkelig fælles rådgivende
platform og støtte platformen.


En fælles rådgivende platform (webforum) vil gøre det muligt for repræsentanter for både
eksisterende EGTS'er og EGTS'er under oprettelse, EGTS-eksperter samt aktører at udveksle
erfaringer og bedste praksis.



De enkelte EGTS'er får deres egen mikrowebside (microsite) , hvor de kan dele nyheder, og andet
indhold samt udveksle praktiske erfaringer.

1

Budget:
Platformens funktion vil ikke medføre ekstraudgifter set i forhold til det udgiftsniveau for
RU's almindelige EGTS-aktiviteter, som allerede er medregnet i budgetterne for 2011 og 2012.
FORSLAG
Præsidiet anmodes om at godkende nærværende notat.

*
*

1

*

Mikrowebsiderne findes her:
http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Projects/already/Pages/welcome.aspx
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BILAG

Resumé af RU's aktiviteter set i relation til præsidiets bestemmelser fra 2006

Tidspunkt

Etaper

Hovedaktører

1. august 2006
– 31. juli 2007
(kan ventes
udvidet i nogle
medlemsstater)

Overgangsperiode.
Vedtagelse af
nationale
lov-/administrative
bestemmelser.

Medlemsstaterne
 Offentliggørelse og formidling af RU-studien og -brochuren
om EGTS til EU-, nationale og territoriale institutioner
Kommissionen
Lokale og regionale  Afholdelse af en større konference/seminar om EGTS
myndigheder, kun i
 Etablering af en EGTS-ekspertgruppe om territorialt
nogle få tilfælde
samarbejde, som skal overvåge vedtagelsen af lov/administrative bestemmelser på nationalt plan og udveksle
Lokale og regionale
erfaringer om fremskridtene i de politiske/tekniske initiativer
myndigheder
til etablering af EGTS på territorialt plan. Ekspertisen vil
blive hentet hos lokale og regionale myndigheder på basis af
en åben interesseindkaldelse

Lancering af
politiske og
tekniske initiativer
til etablering af
EGTS'er om
territorialt
samarbejde.

Eventuelle RU-initiativer

Gennemførelse
Studier offentliggjort i 2007, 2008 og
2010 (se nedenfor) og brochuren
"EGTS – 10 spørgsmål og svar"
offentliggjort i 2009.
RU-rundbordsdialog
og COTER-seminar i 2007.
Ekspertgruppe etableret i 2007.
Interinstitutionel konference i 2008.
EGTS-portal siden 2007.

 Forslag

til Kommissionen, Europa-Parlamentet og
medlemsstaterne om at nedsætte en kontaktgruppe for EGTS

 Oplæg til det fremtidige EGTS-register og det beslægtede
RU-websted

Fra den
1. august 2007
(tidligst)

Fuld anvendelse af Medlemsstaterne
forordningen
Kommissionen
Lokale og regionale
EGTS'er begynder myndigheder
at blive oprettet og Andre aktører
registreret
EGTS'er
Regionsudvalget

Revision af
EU-budgettet
2008/09

 Rapport (eller initiativudtalelse) om EGTS-forordningens Initiativudtalelse "EGTS: Nyt skub i det
overgangsperiode, udarbejdet i COTER

 Lancering af en undersøgelsesbaseret studie over de nationale
rammebestemmelser om iværksættelse af EGTS'er

 Udvidelse og styrkelse af EGTS-ekspertgruppen om
territorialt samarbejde

 Støtte fra undersøgelser og politikanalyse og arbejde med
sammenslutninger: undersøgelser, analyser af institutionelle
rammer og samarbejdsaftaler, indsamling af pilotcasestudies, kortlægning af tematiske anvendelser, formidling
af bedste praksis, afholdelse af seminarer/konferencer

 Pilotforsøg, oprettelse og forvaltning af EGTS-registret.
Udbygning

2

med

iværksættelse

af

territoriale samarbejde i Europa"
vedtaget i 2008. Ordfører: Mercedes
BRESSO (PSE/IT).
Ref. CdR 308/2007.
Studie "Den Europæiske Gruppe for
Territorialt Samarbejde", offentliggjort
i 2007.
Studie "Den Europæiske Gruppe for
Territorialt samarbejde (EGTS): Status
og perspektiver", offentliggjort i 2009.
Studie "EGTS-udviklingstendenser i
praksis: merværdi og problemløsning",
offentliggjort i 2010.

97. Præsidiemøde i Regionsudvalget den 5. december 2006, pkt. 7. Ref. CdR 322/2006.
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-4merværdiinformationstjenester stammende
politikanalyser og netværkssamarbejde

studier, Der blev afholdt to møder i
ekspertgruppen i 2008.
 Regelmæssige rapporter om udviklingen i det territoriale EGTS-seminarer under OPEN DAYS i
samarbejde og EGTS'er, udarbejdet i COTER
2007, 2008, 2009 og 2010. Temastand
 EGTS-opbygning
og
–netværkssamarbejde:
f.eks. og brochure om EGTS i 2010.
tilskyndelse til at etablere et net af EGTS'er, vært for en årlig EGTS-topmøde organiseret i et
konference om fremskridtene i det territoriale samarbejde og samarbejde mellem RU og det spanske
rådsformandskab i maj 2010.
EGTS
 Etablering af et forum om territorialt samarbejde i EU Årlige rapporter til COTER i 2007,
2008, 2009 og 2010.
sammen med andre aktører (skal udforskes nærmere)
Notat om den grænseoverskridende
dimensions
indarbejdelse
i
RU's rådgivende
arbejde
(under
forberedelse).
Inden
1. august 2011

Rapport fra
Kommissionen og
eventuelt
revision af
EGTS-forordningen

1. januar 2014

Ny
programmeringsperiode

Regionsudvalget
Kommissionen
EP/Rådet
Oprettede EGTS'er

 Senest i 2009/2010 en vidtfavnende perspektivrapport om Fælles høring om EGTS ved RU,

perspektiverne for territorialt samarbejde og iværksættelse af rådsformandskabstrioen (ES-BE-HU),
Kommissionen og Interact lanceret i
EGTS.
maj 2010.
Interessentforum om EGTS i juli 2010.
Initiativudtalelse "EGTS – Europæiske
Grupper for Territorialt Samarbejde –
på vej mod en revision af de
lovgivningsmæssige rammebetingelser"
berammet til vedtagelse i januar 2011.
Ordfører: Alberto Núñez Feijóo
(PPE/ES) CdR 100/2010.

Forventet resultat: styrkelse af den territoriale
samhørighed og det territoriale samarbejde inden for
strukturfondene og andre EU-politikker.

_____________
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