Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2011

127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
– 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 –

ΣΗΜΕΙΟ 6
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
(ΕΟΕΣ)
Υποβάλλεται από τον Γενικό Γραμματέα

ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ
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127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
– 26 Ιανουαρίου 2011 –
Σημείο 6
Σύσταση πλατφόρμας ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ)
Η Επιτροπή των Περιφερειών θα συστήσει πλατφόρμα Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας
(ΕΟΕΣ).
Στην πλατφόρμα ΕΟΕΣ θα συμμετέχουν εκπρόσωποι αρμόδιοι για πολιτικά και τεχνικά θέματα όλων
των υφιστάμενων ΕΟΕΣ, των υπό σύσταση ΕΟΕΣ καθώς και μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων.
Ενώσεις και άλλοι εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη θα κληθούν επίσης να συμμετάσχουν.
Αποστολή:
Η αποστολή της πλατφόρμας ΕΟΕΣ θα είναι η ακόλουθη:
α)
β)
γ)
δ)
ε)
ζ)

παρακολούθηση της υιοθέτησης και της εφαρμογής των ρυθμίσεων ΕΟΕΣ σε ευρωπαϊκό και
εθνικό επίπεδο·
διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με τη δημιουργία των ΕΟΕΣ σε εδαφικό
επίπεδο και ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα·
προώθηση του ΕΟΕΣ ως εργαλείου για την εδαφική συνοχή και προβολή των υφιστάμενων
ΕΟΕΣ, ιδίως μεταξύ των οργάνων της ΕΕ, των εθνικών και των υποεθνικών διοικήσεων·
βελτίωση της επικοινωνίας όσον αφορά τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις των ΕΟΕΣ σε
τοπικό επίπεδο·
καθορισμός της ενδεχόμενης χρήσης του ΕΟΕΣ ως εργαλείου συνεκτικής εδαφικής
ανάπτυξης·
στήριξη των συμβουλευτικών εργασιών της ΕτΠ με την παροχή τεκμηριωμένης
πληροφόρησης σχετικά με την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και τις διασυνοριακές πτυχές της
νομοθεσίας και των πολιτικών της ΕΕ.

Σύνθεση:
Στην πλατφόρμα ΕΟΕΣ θα συμμετέχουν εκπρόσωποι αρμόδιοι για πολιτικά και τεχνικά θέματα όλων
των υφιστάμενων ΕΟΕΣ και, των υπό σύσταση ΕΟΕΣ, καθώς και μέλη της Ομάδας
Εμπειρογνωμόνων, ενώσεων και άλλων ενδιαφερόμενων οργανώσεων.
Διακυβέρνηση:
α) Οι υφιστάμενοι ΕΟΕΣ καθώς και τα ενεργά μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων είναι
αυτοδικαίως εταίροι στην πλατφόρμα. Η ΕτΠ θα προσκαλέσει τους υπό σύσταση ΕΟΕΣ
καθώς και συγκεκριμένους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη (όπως INTERACT και
ενώσεις).
β) Ο πρόεδρος της επιτροπής COTER θα ενεργεί ως πολιτικός συντονιστής της πλατφόρμας
ΕΟΕΣ και θα ενημερώνει τακτικά την επιτροπή COTER και το Προεδρείο.
γ) Η συνήθης διοικητική διαχείριση της πλατφόρμας ΕΟΕΣ θα ασκείται από την ΕτΠ.
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-2Επιγραμμική υποστήριξη:
Η ΕτΠ θα παρέχει επιγραμμική υποστήριξη στην πλατφόρμα: τους προσεχείς μήνες, θα
αναδιοργανωθεί η διαδικτυακή πύλη ΕΟΕΣ και θα δημιουργηθούν νέα τμήματα για να αποκτήσει η
πύλη πιο διαδραστικό χαρακτήρα και να εξελιχθεί σε ένα πραγματικά κοινό βήμα διαβούλευσης που
θα στηρίζει την πλατφόρμα.


Ένα κοινό διαδικτυακό βήμα διαβούλευσης (web forum) θα δώσει τη δυνατότητα στους
εκπροσώπους των υφιστάμενων και των υπό σύσταση ΕΟΕΣ, στους εμπειρογνώμονες ΕΟΕΣ και
στα ενδιαφερόμενα μέρη να ανταλλάσουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές.



Κάθε ΕΟΕΣ θα διαθέτει τη δική του μικρο-ιστοσελίδα όπου θα μπορεί να αναρτά πληροφορίες
και άλλο περιεχόμενο.

1

Προϋπολογισμός :
Η λειτουργία της πλατφόρμας δεν συνεπάγεται πρόσθετο κόστος από το προβλεπόμενο στους
προϋπολογισμούς 2011 και 2012 για τις συνήθεις δραστηριότητες ΕΟΕΣ της ΕτΠ.
ΠΡΟΤΑΣΗ
Τα μέλη του Προεδρείου καλούνται να εγκρίνουν το παρόν έγγραφο.
*
*

1

*

Οι μικρο-ιστοσελίδες είναι διαθέσιμες εδώ:
http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Projects/already/Pages/welcome.aspx
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-3ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Ώρα
1 Αυγούστου
2006
- 31 Ιουλίου
2007
(ενδεχόμενο
παράτασης σε
ορισμένα
κράτη)

Στάδια
Μεταβατική
περίοδος
Υιοθέτηση εθνικών
νομοθετικών/διοικη
-τικών διατάξεων

2

Περίληψη των δραστηριοτήτων της ΕτΠ σε σχέση με τις αποφάσεις του Προεδρείου το 2006

Βασικοί φορείς
Κράτη μέλη
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
Τοπικές
και
περιφερειακές αρχές,
μόνο
σε
λίγες
περιπτώσεις

Ανάληψη
πολιτικών/τεχνικών
πρωτοβουλιών για Τοπικές
και
την κατά τόπους
περιφερειακές αρχές
εδραίωση του
ΕΟΕΣ

Δυνητικές πρωτοβουλίες της ΕΤΠ

 Δημοσίευση και διάδοση της μελέτης και του φυλλαδίου της
ΕΤΠ για τον ΕΟΕΣ μεταξύ των εθνικών, τοπικών και
περιφερειακών αρχών

 Διοργάνωση μείζονος διάσκεψης/σεμιναρίου για τον ΕΟΕΣ
 Σύσταση ομάδας εδαφικών εμπειρογνωμόνων για τον ΕΟΕΣ
με στόχο την παρακολούθηση της υιοθέτησης των
νομοθετικών/διοικητικών διατάξεων σε εθνικό επίπεδο και
την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την πρόοδο των
πολιτικών/τεχνικών πρωτοβουλιών για την εδραίωση του
ΕΟΕΣ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η
εμπειρογνωμοσύνη θα αντλείται από τοπικές και
περιφερειακές αρχές, επιλεγόμενες βάσει ανοικτής
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εφαρμογή
Δημοσιεύτηκαν μελέτες το 2007, 2008
και 2010 (βλ. κατωτέρω) και φυλλάδιο
το 2009 με τίτλο "ΕΟΕΣ- 10 ερωτήσεις
και απαντήσεις"
Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης ΕτΠ
και σεμινάριο της επιτροπής COTER το
2007.
Σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων το
2007
Διοργανική διάσκεψη το 2008
Διαδικτυακή πύλη ΕΟΕΣ από το 2007

 Πρόταση προς την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και τα κράτη μέλη περί τη σύστασης ομάδας επαφής για τον
ΕΟΕΣ

 Εκπόνηση σχεδίου όσον αφορά τη δημιουργία του
μελλοντικού “Μητρώου” για τον ΕΟΕΣ και του σχετικού
διαδικτυακού τόπου της ΕτΠ

2

97η συνεδρίαση του Προεδρείου της Επιτροπής των Περιφερειών, 5 Δεκεμβρίου 2006, σημείο 7. Έγγραφο αναφοράς CdR 322/2006.
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-4Από
Πλήρης εφαρμογή
1 Αυγούστου του κανονισμού
2007
(το νωρίτερο) Οι ΕΟΕΣ αρχίζουν
να συστήνονται και
να καταχωρούνται

Κράτη μέλη
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
Τοπικές
και
περιφερειακές αρχές
Λοιποί φορείς
ΕΟΕΣ
ΕτΠ

Αναθεώρηση
του
προϋπολογισμού
της ΕΕ 2008/09

§

Έκθεση της
Επιτροπής και
πιθανή

ΕτΠ
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
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 Κατάρτιση έκθεσης (ή γνωμοδότησης πρωτοβουλίας) Γνωμοδότηση πρωτοβουλίας με θέμα

σχετικά με τη μεταβατική περίοδο του κανονισμού για τον "ΕΟΕΣ: νέα ώθηση στην εδαφική
συνεργασία στην Ευρώπη" που
ΕΟΕΣ, στο πλαίσιο της επιτροπής COTER
υιοθετήθηκε το 2008. Εισηγήτρια: η κ.
 Διενέργεια μελέτης βάσει έρευνας όσον αφορά τα εθνικά
Mercedes BRESSO (PES/IT). ΄Εγγρ.
πλαίσια για τη σύσταση ΕΟΕΣ
αναφ. CdR 308/2007.
 Επέκταση και εδραίωση της ομάδας εδαφικών Μελέτη "Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος
εμπειρογνωμόνων για τον ΕΟΕΣ
Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)" του
 Υποστήριξη από μελέτες και ανάλυση πολιτικής και 2007.
συνεργασία με ενώσεις: έρευνες, ανάλυση θεσμικών Μελέτη "Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος
πλαισίων και συμφωνίες συνεργασίας, συγκέντρωση Εδαφικής
Συνεργασίας
(ΕΟΕΣ):
πρότυπων περιπτωσιολογικών μελετών, προσδιορισμός κατάσταση και προοπτικές" του 2009.
θεματικών εφαρμογών, διάδοση βέλτιστων πρακτικών, Μελέτη "Οι επιτόπιες εξελίξεις σχετικά
διοργάνωση σεμιναρίων/διασκέψεων
με τον ΕΟΕΣ: προστιθέμενη αξία και
 Πειραματική λειτουργία, διαμόρφωση και διαχείριση του λύσεις στα προβλήματα" του 2010.
“Μητρώου” του ΕΟΕΣ Αναβάθμιση με την καθιέρωση Δύο συναντήσεις με την Ομάδα
υπηρεσιών παροχής πληροφοριών που προσδίδουν Εμπειρογνωμόνων το 2008.
προστιθέμενη αξία και παρέχονται από τις μελέτες, την
Σεμινάρια για τον ΕΟΕΣ στο πλαίσιο
ανάλυση πολιτικής και τη δικτύωση
των Open Days 2007, 2008, 2009 και
 Εκπόνηση τακτικών εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο που 2010. Θεματικό περίπτερο ΕΟΕΣ και
σημειώνεται όσον αφορά την εδαφική συνεργασία και τους φυλλάδιο το 2010.
ΕΟΕΣ, στο πλαίσιο της επιτροπής COTER
Διάσκεψη ΕΟΕΣ που συνδιοργανώθηκε
 Ανάπτυξη και δικτύωση του ΕΟΕΣ σε επίπεδο τοπικής από την ΕτΠ και την Ισπανική
κοινότητας: π.χ. ενθάρρυνση της δημιουργίας ενός δικτύου Προεδρία του Συμβουλίου τον Μάιο
ΕΟΕΣ, ανάληψη της διοργάνωσης ετήσιας διάσκεψης 2010.
σχετικά με την πρόοδο στον τομέα της εδαφικής Ετήσιες εκθέσεις για τον ΕΟΕΣ στο
συνεργασίας και του ΕΟΕΣ
πλαίσιο των Open Days 2007, 2008,
 Καθιέρωση Φόρουμ για την Εδαφική Συνεργασία στην ΕΕ 2009 και 2010.
μαζί με άλλους φορείς (πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω)
Σημείωμα στο φάκελο για τη
διασυνοριακή
διάσταση
που
ενσωματώνεται στις συμβουλευτικές
εργασίες της ΕτΠ (υπό προετοιμασία).

 2009/2010, εκπόνηση ευρείας έκθεσης προοπτικής σχετικά Κοινή διαβούλευση για τον ΕΟΕΣ από

με τις δυνατότητες εδαφικής συνεργασίας και τη σύσταση την ΕτΠ, την τριάδα των προεδριών
(ES-BE-HU), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΕΟΕΣ
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-5επανεξέταση του
ΕΚ/Συμβούλιο
κανονισμού για τον Συσταθέντες ΕΟΕΣ
ΕΟΕΣ

1 Ιανουαρίου Νέα
περίοδος
2014
προγραμματισμού

και το Interact, που δρομολογήθηκε το
Μάιο 2010.
Συνεδρίαση
των
ενδιαφερομένων
μερών για τον ΕΟΕΣ, τον Ιούλιο 2010
Γνωμοδότηση πρωτοβουλίας με θέμα
"Νέες προοπτικές όσον αφορά την
αναθεώρηση του κανονισμού για τον
ΕΟΕΣ". Εισηγητής: ο κ. Alberto
NÚÑEZ FEIJÓO (EPP/ES) Αναφ. CdR
100/2010.
Αναμενόμενο αποτέλεσμα: εδραίωση της εδαφικής συνοχής
και της εδαφικής συνεργασίας στο πλαίσιο των
Διαρθρωτικών Ταμείων και άλλων πολιτικών της ΕΕ

_____________
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