2010 m. sausio 11 d., Briuselis

127-asis REGIONŲ KOMITETO BIURO POSĖDIS
– 2011 M. SAUSIO 26 D. –

6 PUNKTAS
EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO GRUPIŲ (ETBG)
PLATFORMOS KŪRIMAS
Pateikė generalinis sekretorius

SPRENDIMUI PRIIMTI
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-1INFORMACINIS PRANEŠIMAS RK BIURO NARIAMS
127-asis REGIONŲ KOMITETO BIURO POSĖDIS
– 2011 m. sausio 26 d. –
6 punktas
Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių (ETBG) platformos kūrimas

Regionų komitetas sukurs Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių (ETBG) platformą.
Ši ETBG platforma bus skirta politiniams ir techniniams visų esamų ir kuriamų ETBG atstovams ir
Ekspertų grupės nariams. Dalyvauti taip pat kviečiamos asociacijos, kiti ekspertai ir suinteresuotieji
subjektai.
Misija
ETBG platformos misija:
a) stebėti ETBG nuostatų tvirtinimą ir įgyvendinimą ES ir nacionaliniu lygmeniu,
b) sudaryti palankesnes sąlygas keistis ETBG steigimo patirtimi teritoriniu lygmeniu ir dalytis
žiniomis apie geriausią patirtį šioje srityje,
c) skatinti ETBG kaip teritorinės sanglaudos stiprinimo priemonę ir skleisti žinias apie esamas
ETBG, visų pirma ES institucijoms, nacionalinėms ir subnacionalinėms administracijoms,
d) gerinti komunikaciją apie ETBG galimybes ir iššūkius teritoriniu lygmeniu,
e) išsiaiškinti, kaip būtų galima panaudoti ETBG, kaip teritorinės sanglaudos stiprinimo
priemonės, potencialą,
f) padėti rengti konsultacinius RK dokumentus, šiuo tikslu teikti faktinę informaciją apie
daugiapakopį valdymą ir tarpvalstybinius ES teisės aktų ir politikos aspektus.
Narystė
Ši platforma bus skirta politiniams ir techniniams visų esamų ir kuriamų ETBG atstovams ir Ekspertų
grupių nariams, asociacijoms ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams.
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-2Valdymas
a) Esamos ETBG ir aktyvūs Ekspertų grupės nariai savaime turės teisę būti platformos
partneriais. RK kvies kuriamas ETBG, tikslinius ekspertus ir suinteresuotuosius subjektus
(pavyzdžiui, INTERACT ir asociacijas).
b) COTER komisijos pirmininkas bus ETBG platformos politinis koordinatorius ir reguliariai
atsiskaitys COTER komisijai ir biurui.
c) Už kasdienį ETBG platformos administravimą bus atsakingas RK.
Pagalba internete
Regionų komitetas platformai teiks pagalbą internete. Kad portalas taptų sąveikesnis ir būtų sukurta
tikrai bendra konsultacinė platforma ir remiamas jos darbas, artimiausiais mėnesiais bus pertvarkytas
ETBG interneto portalas ir sukurta naujų skilčių.


Bendra konsultacinė platforma (forumas internete) leis esamų ir kuriamų ETBG atstovams,
ETBG ekspertams ir suinteresuotiesiems subjektams keistis patirtimi ir gerąja patirtimi.



Kiekviena ETBG turės mikrosvetainę ir galės joje talpinti savo naujienas ir kitą informaciją.

1

Biudžetas
Papildomų išlaidų dėl platformos veikimo nebus. Pakaks to, kas RK 2011 ir 2012 m. biudžete
numatyta kasdienei ETBG veiklai.

PASIŪLYMAS
Biuro narių prašoma patvirtinti šį dokumentą.
*
*

1

*

Mikrosvetaines galima rasti
http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Projects/already/Pages/welcome.aspx
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-3PRIEDĖLIS.

2

Glausta Regionų komiteto veiklos, numatytos 2006 m. biuro patvirtintose nuostatose , apžvalga

Laikas

Etapai

Pagrindiniai
dalyviai

Galimos RK iniciatyvos

2006 m.
rugpjūčio 1 d.–
2007 m. liepos
31 d.

Pereinamasis
laikotarpis.

Valstybės narės

 RK tyrimo ir brošiūros ETBG tema paskelbimas ir platinimas 2007, 2008 ir 2010 m. paskelbti tyrimai

Nacionalinės teisės
(administracinių)
aktų priėmimas.

Vietos ir regionų  Reikšmingos konferencijos (seminaro) ETBG tema
valdžios institucijos
surengimas
(VRVI) tik keletu
 ETBG teritorinių ekspertų grupės sudarymas. Jos tikslas –
atvejų
prižiūrėti, ar valstybės narės priima teisės (administracinius)
aktus, keistis informacija apie pažangą, pasiektą politinėmis
VRVI
(techninėmis) iniciatyvomis, skirtomis vietos ir regionų lygiu
įsteigti ETBG. Ekspertai atviro konkurso būdu bus atrinkti iš
vietos ir regionų valdžios institucijų.

(kai kuriose
valstybėse
narėse gali būti Politinių ir
pratęstas)
techninių
iniciatyvų, skirtų
ETBG įsteigti
vietovėse, pradžia

Komisija

ES, nacionalinėms, vietos ir regionų valdžios institucijoms

Įgyvendinimas

(žr. toliau), 2009 m. išleista brošiūra
„ETBG. 10 klausimų ir atsakymų“.
2007 m. surengtas RK apvalusis stalas
ir COTER seminaras.
2007 m. sudaryta ekspertų grupė.
2008 m.
surengta
konferencija.

tarpinstitucinė

Nuo 2007 m. veikia ETBG portalas.

 Pasiūlymas Komisijai, Europos Parlamentui ir valstybėms
narėms sukurti ETBG ryšių grupę

 Planas sukurti būsimą ETBG „registrą“ ir susijusią RK
interneto svetainės skiltį
Nuo 2007 m. Visiškas
rugpjūčio 1 d. Reglamento
(anksčiausiai) taikymas.

Valstybės narės

 Pranešimas (arba nuomonė savo iniciatyva) apie pereinamąjį Nuomonė savo iniciatyva „Europos

Komisija

teritorinio bendradarbiavimo grupė –
naujas
postūmis
teritoriniam
 Apklausa paremto tyrimo, kuriame nagrinėjama nacionalinė
bendradarbiavimui Europoje“, priimta
ETBG įgyvendinimo bazė, pradžia
2008 m. Pranešėja Mercedes Bresso
 ETBG teritorinių ekspertų grupės išplėtimas ir stiprinimas
(ESP / IT). CdR 308/2007.
 Tyrimai, politinė analizė, darbas su asociacijomis: tyrimai, Tyrimas
„Europos
teritorinio
institucinės bazės analizė, bendradarbiavimo susitarimai, bendradarbiavimo grupė“, paskelbtas
duomenų apie bandomuosius tyrimus rinkimas, teminių 2007 m.

VRVI
Kiti subjektai

ETBG pradedamos
ES
biudžeto steigti ir registruoti
persvarst
ymas

2

ETBG
Regionų komitetas

ETBG reglamento laikotarpį, kurį parengs COTER komisija

2006 m. gruodžio 5 d. Regionų komiteto biuro 97-asis posėdis, 7 punktas. Žr. CdR 322/2006.
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-4programų identifikavimas, geriausios praktikos pavyzdžių „ETBG tyrimas: dabartinė padėtis ir
sklaida, seminarų ir konferencijų organizavimas
perspektyvos“, paskelbtas 2009 m.

 ETBG „registro“ išbandymas, sukūrimas ir administravimas. Tyrimas

„ETBG
raida
vietose:
Patobulinimas, papildant vertinga informacija, kurią suteiks papildoma
nauda
ir
problemų
tyrimai, politinė analizė ir užmegzti ryšiai
sprendimo būdai“, paskelbtas 2010 m.

 Reguliarios teritorinio bendradarbiavimo ir ETBG vystymo 2008 m. surengti du ekspertų grupės
ataskaitos, kurias rengs COTER komisija

posėdžiai.

 ETBG bendruomenės kūrimas ir ryšių užmezgimas: pvz., 2007, 2008, 2009 ir 2010 m. rengti

skatinimas sukurti ETBG tinklą, kasmetinės konferencijos OPEN DAYS seminarai ETBG
apie teritorinio bendradarbiavimo ir ETBG pažangą rengimas klausimais. 2010 m. parengtas ETBG
teminis stendas ir brošiūra.
 ES teritorinio bendradarbiavimo forumo sukūrimas
bendradarbiaujant su kitais dalyviais (galimybė bus tiriama RK ir ES Tarybai pirmininkaujanti
Ispanija 2010 m. gegužės mėn. surengė
toliau)
ETBG aukščiausiojo lygio susitikimą.
2007, 2008, 2009 ir 2010 m. rengtos
metinės ataskaitos, skirtos COTER
komisijai.
Į RK konsultacinius dokumentus (dabar
rengiamus) įtrauktas pranešimas dėl
tarpvalstybinio matmens.
Iki
2011 m. EK ataskaita ir
rugpjūčio 1 d. galimas ETBG
reglamento
persvarstymas

Regionų komitetas
Komisija
EP, Taryba
Įsteigtos ETBG

 Iki 2009–2010 m. – daug sričių apimantis perspektyvinis 2010 m.

gegužės mėn. pradėtos
jungtinės
RK,
trijų pirmininkaujančių
pranešimas apie teritorinio bendradarbiavimo perspektyvą ir
valstybių (ES, BE, HU), Europos
ETBG įgyvendinimą.
Komisijos ir INTERACT konsultacijos.
2010 m.
liepos
mėn.
surengtas
suinteresuotųjų subjektų susitikimas
ETBG klausimais.
Nuomonė savo iniciatyva „ETBG.
Teisės
aktų
sistemos
peržiūros
perspektyvos“, kuri turėtų būti priimta
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-52011 m. sausio mėn. Pranešėjas Alberto
Núñez Feijóo (ELP / ES)
CdR
100/2010.
2014 m. sausio Naujas
1 d.
programavimo
laikotarpis

Laukiamas rezultatas: teritorinės sanglaudos ir teritorinio
bendradarbiavimo stiprinimas pagal struktūrinių fondų ir
kitą ES politiką.

_____________
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