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Päevakorrapunkt 6
Euroopa Territoriaalse Koostöö Rühmituste (ETKR) platvormi rajamine

Regioonide Komitee rajab Euroopa Territoriaalse Koostöö Rühmituste platvormi.
ETKRi platvorm ühendab kõigi olemasolevate ja loodavate ETKRide poliitilisi ja tehnilisi esindajaid
ning eksperdirühma liikmeid. Osalema kutsutakse ka ühendused ning muud eksperdid ja sidusrühmad.

Eesmärgid ja ülesanded
ETKRi platvormi eesmärgid ja ülesanded on järgmised:
a) jälgida ETKRi sätete vastuvõtmist ja rakendamist ELi ja liikmesriigi tasandil;
b) lihtsustada kogemuste vahetust ETKRide loomise kohta piirkondlikul tasandil ning jagada
teadmisi sellekohaste heade tavade kohta;
c) edendada ETKRi kui territoriaalse ühtekuuluvuse vahendit ja tõsta esile olemasolevaid
ETKRe, eelkõige ELi institutsioonide, liikmesriikide ja piirkondade haldusasutuste seas;
d) parandada teabevahetust EKTRi võimaluste ja probleemide kohta territoriaalsel tasandil;
e) määratleda võimalused ETKRi kasutamiseks sidusa territoriaalse arengu vahendina;
f) toetada Regioonide Komitee nõuandetegevust, esitades faktiteavet mitmetasandilise
valitsemise ning ELi õigusaktide ja poliitika piiriüleste aspektide kohta.

Liikmesus
ETKRi platvormi kuuluvad kõigi olemasolevate ja loodavate ETKRide poliitilised ja tehnilised
esindajad, samuti eksperdirühma, ühenduste ja muude sidusrühmade liikmed.
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a) Olemasolev ETKR ja eksperdirühma tegevliikmed on automaatselt platvormi partnerid.
Regioonide Komitee esitab kutse loodavatele ETKRidele, konkreetsetele ekspertidele ja
sidusrühmadele (nt INTERACT ja ühendused).
b) COTERi komisjoni esimees tegutseb ETKRi platvormi poliitilise koordineerijana, andes
regulaarselt aru COTERi komisjonile ja juhatusele.
c) ETKRi platvormi üldist haldust korraldab Regioonide Komitee.
Veebitugi
Regioonide Komitee pakub platvormile veebituge. Eelolevatel kuudel muudetakse ETKRi
veebiportaali ja luuakse uued rubriigid, et muuta portaal interaktiivsemaks, arendada välja tõeline
ühine konsultatsiooniplatvorm ning toetada platvormi.


Ühine konsultatsiooniplatvorm (veebifoorum) võimaldab olemasolevate ja loodavate ETKRide
esindajatel, ETKRi ekspertidel ja sidusrühmadel tutvustada oma kogemusi ja häid tavasid.



Lisaks on igal ETKRil oma mikro-veebileht (mikrosait), kus ta saab avaldada uudiseid ja muud
teavet.

1

Eelarve
Platvormi tegevus ei too kaasa täiendavaid kulusid lisaks neile, mis on komitee 2011. ja 2012. aasta
eelarves ETKRi tavapäraste tegevuste jaoks eraldatud.

ETTEPANEK
Juhatuse liikmetel palutakse käesolev dokument heaks kiita.
*
*

1

*

Mikrosaidid on kättesaadavad veebilehel:
http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Projects/already/Pages/welcome.aspx
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LISA

Aeg
1. august 2006
–
31. juuli
2007
(tõenäoliselt
pikendatakse
mõnedes
liikmesriikides
)

Teetähised
Üleminekuperiood
Siseriiklike
õigusaktide /
haldussätete
vastuvõtmine

Kokkuvõte Regioonide Komitee tegevusest juhatuse 2006. aasta dokumendi valguses

Peamised osalised
Võimalikud Regioonide Komitee algatused
Liikmesriigid
 Regioonide Komitee uuringu ja Euroopa territoriaalse
koostöö rühmituse brošüüri avaldamine ja levitamine
Euroopa Komisjon
Euroopa Liidu, liikmesriikide ning kohalikes ja piirkondlikes
Ainult
mõningatel
institutsioonides
juhtudel kohalikud ja
piirkondlikud
 Suure konverentsi /seminari korraldamine Euroopa
omavalitsused
territoriaalse koostöö rühmituste kohta

Poliitiliste ja
tehniliste meetmete Kohalikud
algatamine Euroopa piirkondlikud
territoriaalse
omavalitsused
koostöö rühmituste
asutamiseks
piirkondades.

ja

 ETKRi

territoriaalse
eksperdirühma
moodustamine
õigusaktide / haldussätete jälgimiseks siseriiklikul tasandil
ning kogemuste vahetamiseks ETKRi asutamiseks
piirkondlikul või kohalikul tasandil tehtavate poliitiliste /
tehniliste algatuste edusammude alal Eksperditeadmisi
annavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused avatud
konkursi alusel.

 Ettepanek

komisjonile,
Euroopa
Parlamendile
liikmesriikidele asutada ETKRi kontaktrühm

Rakendamine
2007., 2008. ja 2010. aastal avaldatud
uuringud (vt allpool) ning 2009. aastal
avaldatud brošüür „ETKR: 10 küsimust
ja vastust”.
Regioonide Komitee ümarlaud ja
COTERi
komisjoni
seminar
2007. aastal.
Eksperdirühm loodi 2007. aastal.
Institutsioonidevaheline
konverents
2008. aastal.
ETKRi portaal alates 2007. aastast.

ja

 Kava luua tulevikus ETKRi „register” ja selleteemaline
lehekülg Regioonide Komitee koduleheküljel
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Regioonide Komitee juhatuse 97. koosolek, 5. detsember 2006, päevakorrapunkt 7. Viide: CdR 322/2006.
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-4(Kõige varem) Eeskirja
täielik Liikmesriigid
1. augustist
rakendamine
Euroopa Komisjon
2007
Kohalikud
ja
ETKRi asutamise ja piirkondlikud
registreerimise
omavalitsused
algus
Muud osapooled
Euroopa
territoriaalse koostöö
rühmitused
Regioonide Komitee

EU budget
review
2008/09

 Aruanne (või omaalgatuslik arvamus) ETKRi eeskirja Omaalgatuslik
üleminekuperioodi
komisjonis

kohta,

mis

koostatakse

COTERi

 Euroopa

territoriaalse koostöö rühmituste asutamise
siseriiklikke raamistikke käsitleva, küsitlusel põhineva
uuringu algatamine

 ETKRi

territoriaalse
tugevdamine

eksperdirühma

laiendamine

ja

 Uuringud, poliitilised analüüsid ja koostöö ühingutega:
küsimustikud,
institutsiooniliste
raamistike
ja
koostöölepingute analüüsid, pilootuuringute kogumid,
temaatiliste vahendite tuvastamine, parimate tavade
levitamine, seminaride / konverentside korraldamine

 Piloottestimine, ETKRi "registri" loomine ja haldamine:
uuringutel, poliitilistel analüüsidel ja võrgustikel põhinevate
lisaväärtusega teabeteenuste pakkumine

 Regulaarsed aruanded territoriaalse koostöö arengute ja
Euroopa territoriaalse koostöö rühmituste kohta, mille
koostab COTERi komisjon

 ETKRi

asutamine ja võrgustiku loomine: Euroopa
territoriaalse koostöö rühmituste võrgustiku loomise
toetamine, iga-aastase konverentsi korraldamine territoriaalse
koostöö alaste edusammude ja ETKRi kohta

 Euroopa Liidu territoriaalse koostöö alase foorumi loomine
koos teiste osapooltega (arutada edasi hiljem)
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arvamus
„Euroopa
territoriaalse koostöö rühmitus – uus
tõuge
territoriaalsele
koostööle
Euroopas” võeti vastu 2008. aastal.
Raportöör Mercedes Bresso (PES/IT).
Viide: CdR 308/2007.
Uuring „Euroopa territoriaalse koostöö
rühmitus” avaldati 2007. aastal.
Uuring „Euroopa territoriaalse koostöö
rühmitus (ETKR): hetkeolukord ja
perspektiivid” avaldati 2009. aastal.
Uuring „ETKRi areng kohalikul
tasandil: lisaväärtus ja lahendused
probleemidele” avaldati 2010. aastal.
2008. aastal toimus kaks eksperdirühma
koosolekut.
Ürituse Open Days raames toimusid
ETKRi-teemalised seminarid 2007–
2010. aastal. 2010. aastal oli ka ETKRi
infopunkt ja anti välja brošüür.
Regioonide Komitee ja ELi Nõukogu
eesistujariigi
Hispaania
ühiselt
korraldatud ETKRi tippkohtumine
2010. aasta mais.
Aastaaruanded COTERi komisjonile
aastatel 2007–2010.
Märgukiri piiriülese mõõtme kohta
liideti
Regioonide
Komitee
nõuandetegevusega (koostamisel).

.../...

-51. augustiks
2011

Euroopa Komisjoni
aruanne ja võimalik
ETKRi eeskirja
muutmine

Regioonide Komitee
Euroopa Komisjon

 2009.–2010. aastaks: laiaulatuslik aruanne territoriaalse 2010. aasta
koostöö väljavaadete ja ETKRi loomise kohta

Euroopa Parlament /
Nõukogu

Sidusrühmade koosolek ETKRi teemal
2010. aasta juulis.

Loodud
Euroopa
territoriaalse koostöö
rühmitus

1. jaanuar 2014 Uus programmitöö
periood

Omaalgatuslik
arvamus
„Uued
väljavaated ETKRi käsitleva määruse
läbivaatamisel” on kavas võtta vastu
2011. aasta jaanuaris. Raportöör on
Alberto Núñez Feijóo (ES/EPP). Viide:
CdR 100/2010.
Eeldatav tulemus: territoriaalse ühtekuuluvuse ja
territoriaalse koostöö ühitamine struktuurifondidega ja
teiste Euroopa Liidu poliitikavaldkondadega

_____________
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mais
käivitati
ELi
eesistujariikide kolmiku (ES-BE-HU),
Euroopa Komisjoni ja INTERACTi
ühiskonsultatsioonid ETKRi teemal.

