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A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE
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6. pont
Az európai területi együttműködési csoportosulások (EGTC) platformjának létrehozása
A Régiók Bizottsága létrehozza az európai területi együttműködési csoportosulások (EGTC)
platformját.
A platformban a létező és a jelenleg kialakítás alatt álló EGTC-k politikai és szakmai képviselői,
valamint a szakértői csoport tagjai vesznek részt. A szövetségek, más szakértők és érdekelt felek
felkérést kapnak a részvételre.
Feladatok:
Az EGTC platformjának a következő feladatai lesznek:
a) az EGTC-rendelkezések európai uniós és tagállami átvételének és végrehajtásának nyomon
követése;
b) az EGTC-k létrehozásával kapcsolatos tapasztalatcsere elősegítése területi szinten, és az ezzel
kapcsolatos bevált gyakorlatok megosztása;
c) az EGTC területi kohéziós eszközként történő támogatása, továbbá a létező EGTC-k
ismertebbé tétele, mindenekelőtt az uniós intézmények, az országos és szubnacionális
hatóságok körében;
d) az EGTC lehetőségeiről és kihívásairól szóló tájékoztatás javítása területi szinten;
e) a kohéziós területi fejlődés eszközeként történő esetleges EGTC-alkalmazás megvizsgálása;
f) az RB konzultatív munkáinak támogatása oly módon, hogy a platform tárgyszerű
információkat nyújt a többszintű kormányzásról, valamint az európai uniós jogalkotás és
szakpolitikák határon átnyúló aspektusairól.
Tagság:
A platformban a létező és a jelenleg kialakítás alatt álló EGTC-k politikai és szakmai képviselői, a
szakértői csoport tagjai, szövetségek és egyéb érdekelt felek vesznek részt.
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-2Irányítás:
a) A létező EGTC-k és a szakértői csoport aktív tagjai teljes jogú tagként vehetnek részt a
platformban. A kialakítás alatt álló EGTC-k, továbbá célzottan kiválasztott szakértők és
érdekelt felek (amilyen az Interact és egyes szövetségek) az RB-től kapnak felkérést a
részvételre.
b) Az EGTC-platform politikai koordinátori feladatát a COTER szakbizottság elnöke látja majd
el, aki rendszeresen jelentést tesz a szakbizottságnak és az Elnökségnek.
c) A platform szokásos adminisztratív teendőit az RB látja el.
Online támogatás:
Az RB online támogatást nyújt a platformnak. Az elkövetkező hónapok során az EGTC internetes
portálja megújul, és új oldalakkal egészül ki, hogy interaktívabb legyen, és valódi közös konzultatív
platform jöjjön létre, amely támogatni tudja az EGTC-platform munkáját.


A közös konzultatív platform (webes fórum) révén a létező és előkészítés alatt álló EGTC-k
képviselői, az EGTC-szakértők és az érdekeltek megoszthatják egymással tapasztalataikat és a
bevált gyakorlatokat.



Minden EGTC-nek fenn lesz tartva egy saját mikroweboldal, ahol hírt adhatnak magukról, és
közzétehetnek egyéb tartalmakat.

1

Költségvetés:
A platform működése nem jár további költségekkel a 2011. és 2012. évi költségvetésben az RB
EGTC-kkel kapcsolatos tevékenységeire vonatkozó előirányzatokhoz képest.
JAVASLAT
Felkérjük az Elnökség tagjait a dokumentum elfogadására.
*
*
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*

A mikroweboldalak a következő címen találhatók: http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Projects/already/Pages/welcome.aspx.
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-3MELLÉKLET
Időpont

Főbb események

2006. aug. 1. –
2007. júl. 31..
(néhány
tagállamban
valószínűleg
meghosszabbítják)

Átmeneti időszak
Nemzeti
jogalkotási/adminisztratív
rendelkezések
elfogadása.
Politikai és
technikai
kezdeményezések
elindítása abból a
célból, hogy
csoportosulások
jöjjenek létre a
területeken

Az RB tevékenységeinek összefoglalása az Elnökség 2006. évi rendelkezéseinek fényében
A
legfontosabb Az RB lehetséges kezdeményezései
szereplők
Tagállamok
 Az RB területi csoportosulásról szóló tanulmányának és
brosúrájának közzététele és terjesztése uniós, nemzeti és
Európai Bizottság
területi intézmények között,
Helyi és regionális
önkormányzatok,
 egy nagy jelentőségű konferencia/szeminárium szervezése a
csak néhány esetben
csoportosulások témájában,
Helyi és regionális
önkormányzatok

 egy, a csoportosulásokkal foglalkozó területi szakértői
csoport létrehozása abból a célból, hogy nemzeti szinten
figyelemmel
kísérje
a
jogszabályi/adminisztratív
rendelkezések
elfogadását,
területi
szinten
pedig
tapasztalatokat cseréljen az e csoportosulások létrehozására
irányuló
politikai/technikai
kezdeményezések
előrehaladásáról. A szakértői vélemények szándéknyilatkozat
benyújtására vonatkozó nyílt felhívás alapján kiválasztott
helyi és regionális önkormányzatoktól kerülnek beszerzésre,
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Megvalósítás
2007-ben, 2008-ban és 2010-ben
közzétett tanulmányok (lásd alább) és a
2009-ben kiadott EGTC – 10 kérdés és
válasz című brosúra.
RB-kerekasztal
és
COTERszeminárium 2007-ben.
A szakértői csoport 2007. évi
létrehozása.
Intézményközi konferencia 2008-ban.
Az EGTC portálja – 2007 óta.

 a csoportosulásokkal foglalkozó kapcsolattartó csoport
felállítására irányuló javaslat az Európai Bizottság, az
Európai Parlament és a tagállamok részére,

 a csoportosulások majdani „jegyzékének” és az RB
2007. aug. 1jétől
(legkorábban)

A rendelet teljes
körű alkalmazása
Megkezdődik a
területi
csoportosulások
létrehozása és
nyilvántartásba
vétele.
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idekapcsolódó weblapjainak kialakítására vonatkozó terv,
Tagállamok
 COTER-en belül kidolgozandó jelentés (vagy saját
kezdeményezésű vélemény) a területi csoportosulásokról
Európai Bizottság
szóló rendelet átmeneti időszakáról,
Helyi és regionális
önkormányzatok
 egy felméréseken alapuló tanulmány elindítása a
csoportosulások megvalósításával kapcsolatos nemzeti
Egyéb szereplők
keretekről,
Területi
csoportosulások
 a csoportosulásokkal foglalkozó területi szakértői csoport
kibővítése és megszilárdítása,
RB

„Európai
területi
együttműködési
csoportosulás – új lendület az európai
területi együttműködés számára” című
saját
kezdeményezésű
vélemény,
elfogadva: 2008-ban. Előadó: Mercedes
BRESSO
(IT/PES).
Hiv.:
CdR
308/2007.
A 2007-ben közzétett, Európai területi
együttműködési csoportosulás című

A Régiók Bizottsága Elnökségének 97. ülése, 2006. december 5., 7. pont. Hiv.: CdR 322/2006.
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-4 a tanulmányokból, a politikai elemzésből és a szövetségekkel tanulmány.
EU
költségvetés
felülvizsgálata
2008/09

való közös munkából eredő támogatás: felmérések, az
intézményi keretek és az együttműködési megállapodások
elemzése, előzetes esettanulmányok összegyűjtése, tematikus
alkalmazások meghatározása, a bevált gyakorlatok
terjesztése, szemináriumok/konferenciák szervezése,

 a területi csoportosulások „nyilvántartásának” kísérleti
tesztje, kialakítása és kezelése. Fejlesztés tanulmányok,
politikai elemzések és hálózatépítés által biztosított,
hozzáadott értéket képviselő információkat nyújtó
szolgáltatásokkal,

 a COTER által készített rendszeres jelentések a területi
együttműködés és a csoportosulások fejlődéséről,

 a csoportosulásokkal kapcsolatos közösség- és hálózatépítés:
pl. egy csoportosulásokból álló hálózat kialakításának
ösztönzése, eves konferencia rendezése a területi
együttműködéssel és a csoportosulásokkal kapcsolatos
haladás témájában,

 fórum szervezése az uniós területi együttműködésről, más
szereplőkkel közösen (ez a pont tovább vizsgálandó),
2011. aug. 1-ig Az Európai
Bizottság jelentése
és a
csoportosulásokról
szóló rendelet
esetleges
felülvizsgálata

RB
Európai Bizottság
EP/Tanács
Létrehozott
csoportosulások
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 2009/2010-re: széleskörű előretekintő jelentés a területi
együttműködés és a csoportosulások megvalósításának
kilátásairól..

A 2009-ben közzétett, Európai területi
együttműködési csoportosulás (EGTC):
jelenlegi helyzet és a kilátások című
tanulmány.
A 2010-ben közzétett, Az EGTC helyi
fejleményei: többletérték és lehetséges
megoldások című tanulmány.
A szakértői csoport két ülése 2008-ban.
Az Open Days EGTC-vel kapcsolatos
szemináriumai 2007-ben, 2008-ban,
2009-ben és 2010-ben. Az EGTC
témájával foglalkozó stand és brosúra
2010-ben.
EGTC-csúcstalálkozó az RB és az EU
Tanácsa spanyol elnökségének közös
szervezésében, 2010 májusában.
Éves jelentések a COTER részére 2007ben, 2008-ban, 2009-ben és 2010-ben.
Feljegyzés
az
RB
konzultatív
munkáiban
megjelenő,
határokon
átnyúló dimenzióról (jelenleg készül).
Az EGTC-vel kapcsolatos konzultáció,
amelyet az RB, az elnökségi trió (ES –
BE – HU), az Európai Bizottság és az
Interact 2010 májusában, közösen
indított.
Érdekelt felek EGTC-vel kapcsolatos
találkozója 2010 júliusában.
EGTC – úton a jogi keret
felülvizsgálata
felé
című
saját
kezdeményezésű
vélemény.
Az
elfogadás időpontja: 2011. január.
Előadó: Alberto NÚÑEZ FEIJÓO
(ES/EPP). Hiv.: CdR 100/2010.
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Új tervezési
időszak

Várt eredmény: a területi kohézió és a területi
együttműködés megszilárdulása a strukturális alapokon és
más uniós politikákon belül.

_____________
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