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-1ALUEIDEN KOMITEAN TYÖVALIOKUNNAN JÄSENILLE
ALUEIDEN KOMITEAN TYÖVALIOKUNNAN 127. KOKOUS
– 26. tammikuuta 2011 –
Esityslistan kohta 6
Eurooppalaisten alueellisen yhteistyön yhtymien (EAYY) foorumin perustaminen

Alueiden komitea perustaa eurooppalaisten alueellisen yhteistyön yhtymien (EAYY) foorumin.
EAYY-foorumi kokoaa yhteen kaikkien nykyisten ja perusteilla olevien EAYY:ien sekä
asiantuntijaryhmän poliittiset ja tekniset edustajat. Järjestöjä ja muita asiantuntijoita ja sidosryhmiä
kutsutaan osallistumaan foorumiin.

Tehtävä:
EAYY-foorumin tehtävänä on
a) seurata EAYY-säännösten soveltamista ja täytäntöönpanoa EU:ssa ja jäsenvaltioissa
b) helpottaa EAYY:ien perustamisesta saatujen kokemusten vaihtoa aluetasolla ja jakaa tietoa
niihin liittyvistä parhaista käytänteistä
c) tehdä EAYY:ää tunnetuksi alueellisen yhteenkuuluvuuden välineenä ja lisätä nykyisten
EAYY:ien näkyvyyttä etenkin EU:n toimielimissä sekä valtionhallinnoissa ja valtiotasoa
alemmilla hallintotasoilla
d) parantaa tiedotusta EAYY:n tarjoamista mahdollisuuksista ja siihen liittyvistä haasteista
aluetasolla
e) selvittää mahdollisuudet hyödyntää EAYY:ää yhdenmukaista aluekehitystä tukevana
välineenä
f) tukea AK:n lausuntotyötä tarjoamalla asiatietoa monitasoisesta hallinnosta ja EU:n
lainsäädännön ja politiikkojen rajatylittävistä näkökohdista.

Jäsenyys:
EAYY-foorumiin osallistuvat kaikkien nykyisten ja perusteilla olevien EAYY:ien poliittiset ja
tekniset edustajat, asiantuntijaryhmän jäsenet sekä järjestöjä ja muita sidosryhmiä.
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-2Hallinto:
a) Nykyisellä EAYY:llä ja asiantuntijaryhmän aktiivijäsenillä on automaattisesti oikeus
foorumin kumppanuuteen. AK kutsuu mukaan perusteilla olevat EAYY:t, valikoituja
asiantuntijoita sekä sidosryhmiä (kuten INTERACT ja erilaiset yhdistykset).
b) COTER-valiokunnan puheenjohtaja toimii EAYY-foorumin poliittisena koordinaattorina ja
raportoi säännöllisesti COTER-valiokunnalle ja työvaliokunnalle.
c) EAYY-foorumin varsinaisesta hallinnosta huolehtii AK.
Online-tuki:
AK tarjoaa foorumille online-tukea: EAYY:n internetsivusto järjestetään tulevien kuukausien aikana
uudelleen ja siihen lisätään uusia osioita. Tarkoituksena on tehdä sivustosta entistä
vuorovaikutteisempi ja luoda todellinen yhteinen keskustelufoorumi EAYY-foorumin tueksi.


Nykyisten ja perusteilla olevien EAYY:ien edustajat, EAYY-asiantuntijat ja sidosryhmät voivat
vaihtaa
kokemuksiaan
ja
hyviä
toimintamalleja
yhteisellä
keskustelufoorumilla
(verkkofoorumilla).



Jokainen EAYY saa oman mikronettisivustonsa (mikrosivut) , joilla ne voivat kertoa uutisiaan ja
esitellä muunlaista sisältöä.

1

Määrärahat:
Foorumin toiminnasta ei aiheudu lisäkuluja AK:n tavanomaiseen EAYY-toimintaan vuosien 2011 ja
2012 talousarvioissa varattujen määrärahojen lisäksi.

EHDOTUS
Työvaliokunnan jäsenet hyväksyvät käsillä olevan asiakirjan.
*
*
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*

Mikronettisivustot ovat osoitteessa:
http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Projects/already/Pages/welcome.aspx
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Tiivistelmä työvaliokunnan vuonna 2006 sopimiin järjestelyihin liittyvistä AK:n toimenpiteistä

Ajankohta

Etapit

Päätoimijat

AK:n mahdolliset aloitteet

1.8.2006–
31.7.2007
(Ajanjaksoa
todennäköisesti
pidennetään
eräissä jäsenvaltioissa.)

Siirtymäaika
Jäsenvaltioiden
oikeudellisten ja
hallinnollisten
säännösten
hyväksyminen

Jäsenvaltiot
 EAYY:ää koskevan AK:n tutkimuksensa ja esitteen
julkaiseminen ja niiden tunnetuksi tekeminen EU:n,
Komissio
jäsenvaltioiden ja aluetason instituutioissa
Eräissä
harvoissa
tapauksissa alue- ja  EAYY:ää käsittelevän huomattavan konferenssin tai
paikallisviranomaiset
seminaarin järjestäminen

 EAYY:ää

käsittelevän alueellisen asiantuntijaryhmän
perustaminen seuraamaan oikeudellisten ja hallinnollisten
säännösten omaksumista jäsenvaltiotasolla sekä vaihtamaan
kokemuksia EAYY:n perustamista aluetasolla koskevien
poliittisten
ja
teknisten
aloitteiden
etenemisestä.
Asiantuntemus hankitaan alue- ja paikallisviranomaisilta
avoimen kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella.

Alue- ja paikallisPoliittisten ja
viranomaiset
teknisten aloitteiden
käynnistäminen
alueellisen
yhteistyön
yhtymien
 EAYY-yhteysryhmän perustamista koskevan ehdotuksen
perustamiseksi
tekeminen komissiolle, Euroopan parlamentille ja
alueilla
jäsenvaltioille

Täytäntöönpano
Vuonna 2007, 2008 ja 2010 julkaistut
tutkimukset (ks. alla) sekä vuonna 2009
julkaistu
esite
"Eurooppalaiset
alueellisen yhteistyön yhtymät –
Kymmenen kysymystä ja vastausta"
AK:n pyöreän pöydän keskustelu ja
COTER-valiokunnan seminaari vuonna
2007
Asiantuntijaryhmän
vuonna 2007
Toimielinten
vuonna 2008

yhteinen

perustaminen
konferenssi

EAYY-portaalin käyttöönotto vuonna
2007

 Suunnitelman tekeminen tulevan "EAYY-rekisterin" sekä
siihen liittyvän AK:n verkko-osion perustamisesta
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Alueiden komitean työvaliokunnan 97. kokous, 5. joulukuuta 2006, esityslistan kohta 7, CdR 322/2006.
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-41.8.2007
alkaen
(aikaisintaan)

Jäsenvaltiot
 Raportin (tai oma-aloitteisen lausunnon) valmistelu COTERvaliokunnassa
EAYY-asetuksen
soveltamisesta
Komissio
siirtymäaikana
Alue- ja paikallisviranomaiset
 Tutkimuksen käynnistäminen alueellisen yhteistyön
Alueellisen
yhtymien perustamista koskevista jäsenvaltioiden puitteista
Muut toimijat
yhteistyön yhtymiä EAYY:t
 EAYY:ää käsittelevän alueellisen asiantuntijaryhmän
aletaan perustaa ja
laajentaminen ja vakiinnuttaminen
AK
rekisteröidä.
 Tutkimuksiin ja poliittisiin analyyseihin perustuvan tuen
tarjoaminen ja yhteistyön tekeminen järjestöjen kanssa:
tutkimusten tekeminen, institutionaalisten puitteiden ja
yhteistyösopimusten analysointi, kokeiluhankkeita koskevan
tutkimustiedon kerääminen, teemakohtaisten sovellusten
yksilöiminen,
parhaiden
käytäntöjen
levittäminen,
EU:n
seminaarien ja konferenssien järjestäminen
Asetuksen
täydellinen
soveltaminen

talousarvion
tarkistaminen
2008/09

Vuonna
2008
hyväksytty omaaloitteinen lausunto "Eurooppalainen
alueellisen yhteistyön yhtymä (EAYY):
Euroopan
alueellisen
yhteistyön
vauhdittaminen", esittelijä Mercedes
Bresso (PSE, IT), asiakirjaviite
CdR 308/2007
Vuonna 2007 julkaistu tutkimus The
European Grouping of Territorial
Cooperation
Vuonna 2009 julkaistu tutkimus The
European Grouping of Territorial
Cooperation (EGTC): state of play and
prospects

 "EAYY-rekisterin" testaaminen, perustaminen ja hallinnointi. Vuonna

2010 julkaistu tutkimus
Rekisterin ajantasaistaminen muun muassa tutkimusten, "EAYY – Käytännön kehityssuuntia:
poliittisten analyysien ja verkostoitumisen tarjoamilla, lisäarvoa ja ongelmien ratkaisuja"
lisäarvoa tuottavilla tietopalveluilla
Kaksi asiantuntijaryhmän kokousta
 Säännöllisten raporttien laatiminen COTER-valiokunnassa vuonna 2008
alueellisen yhteistyön ja alueellisen yhteistyön yhtymien
EAYY:ää
käsitteleviä
Open
kehittymisestä
Days -seminaareja vuosina 2007, 2008,
 EAYY-yhteisön
rakentaminen
ja
asiaa
koskeva 2009 ja 2010; EAYY:n temaattinen
verkottuminen: edistetään esimerkiksi EAYY-verkoston esittelypiste ja esite vuonna 2010
luomista ja isännöidään alueellisen yhteistyön ja alueellisen
sekä
EU:n
neuvoston
yhteistyön yhtymien kehittymisestä käsittelevää vuosittaista AK:n
puheenjohtajavaltio Espanjan yhdessä
konferenssia.
järjestämä
EAYY-aiheinen
 Alueellista
yhteistyötä
EU:ssa
käsittelevän
huippukokous toukokuussa 2010
keskustelufoorumin
perustaminen
yhdessä
muiden
COTER-valiokunnalle esitetyt vuositoimijoiden kanssa (tutkittava tarkemmin)
kertomukset vuosina 2007, 2008, 2009
ja 2010
Muistio
AK:n
lausuntotyöhön
sisältyvästä
rajatylittävästä
ulottuvuudesta (valmisteilla)
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-51.8.2011
mennessä

Komission raportti AK
ja EAYY-asetuksen Komissio
mahdollinen
EP/neuvosto
tarkistaminen
Perustetut EAYY:t

 Laajamittaisen

1.1.2014

Uusi ohjelmakausi

Tavoiteltavat tulokset: alueellisen yhteenkuuluvuuden ja
yhteistyön vakiinnuttaminen osaksi rakennerahastojen
toimintaa ja EU:n muita politiikkoja.

kolmen
neuvoston
suuntaa-antavan selvityksen tekeminen AK:n,
puheenjohtajavaltion
(ES,
BE,
HU),
vuosiin 2009/2010 mennessä alueellisen yhteistyön ja
Euroopan
komission
ja
InteractEAYY-asetuksen täytäntöönpanon tulevaisuudennäkymistä
ohjelman toukokuussa 2010 yhdessä
käynnistämä
EAYY:ää
koskeva
kuulemismenettely
EAYY:ää käsittelevä sidosryhmien
tapaaminen heinäkuussa 2010
Oma-aloitteinen
lausunto
"Uusia
näkymiä EAYY-asetuksen tarkistukseen", joka on määrä hyväksyä
tammikuussa 2011; esittelijä Alberto
Núñez Feijóo (PPE, ES), asiakirjaviite
CdR 100/2010.
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