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-1NOTATKA DLA CZŁONKÓW PREZYDIUM KOMITETU REGIONÓW
127. POSIEDZENIE PREZYDIUM KOMITETU REGIONÓW
– 26 stycznia 2011 r. –
Punkt 6
Ustanowienie platformy europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej (EUWT)

Komitet Regionów ustanowi platformę europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej (EUWT).
Na platformie EUWT spotkają się przedstawiciele polityczni i techniczni wszystkich istniejących już
bądź właśnie zakładanych EUWT oraz członkowie grupy ekspertów. Do udziału w platformie
zaproszeni są także przedstawiciele stowarzyszeń oraz inne zainteresowane strony.

Misja:
Platforma EUWT będzie miała do wypełnienia następującą misję:
a) monitorowanie przyjęcia i wdrażania przepisów dotyczących EUWT na szczeblu UE
i szczeblu państw członkowskich;
b) ułatwianie wymiany doświadczeń związanych z tworzeniem EUWT na szczeblu
terytorialnym oraz wiedzy dotyczącej najlepszych rozwiązań w tej dziedzinie;
c) propagowanie EUWT jako instrumentu spójności terytorialnej oraz zwrócenie uwagi
instytucji UE i administracji szczebla lokalnego lub regionalnego na istniejące EUWT;
d) usprawnianie komunikacji dotyczącej możliwości i wyzwań związanych z EUWT na
szczeblu terytorialnym;
e) określanie potencjalnych możliwości wykorzystania EUWT jako narzędzia spójnego rozwoju
terytorialnego;
f) wspieranie prac konsultacyjnych KR-u poprzez dostarczanie obiektywnych informacji na
temat wielopoziomowego sprawowania rządów oraz transgranicznych aspektów
prawodawstwa i strategii politycznych UE.

Członkostwo:
Platforma EUWT obejmie przedstawicieli politycznych i technicznych wszystkich istniejących już
bądź właśnie zakładanych EUWT oraz członków grupy ekspertów, stowarzyszenia i zainteresowane
strony.
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-2Zarządzanie:
a) Partnerami platformy będą mogły stać się automatycznie istniejące EUWT oraz aktywni
członkowie grupy ekspertów. KR zaprosi do udziału w platformie przedstawicieli EUWT
znajdujących się obecnie w fazie powstawania oraz wybranych ekspertów i zainteresowane
podmioty (jak np. INTERACT i stowarzyszenia).
b) Przewodniczący Komisji COTER będzie pełnił funkcję koordynatora politycznego platformy
EUWT i będzie regularnie składał sprawozdania Komisji COTER oraz Prezydium.
c) Zwykłe czynności administracyjne związane z platformą EUWT będzie wykonywał KR.

Pomoc w internecie:
KR zapewni platformie pomoc w trybie online. W nadchodzących miesiącach nastąpi reorganizacja
portalu internetowego EUWT i utworzone zostaną nowe działy w celu zwiększenia jego
interaktywności, stworzenia prawdziwej wspólnej platformy konsultacyjnej i wsparcia platformy
EUWT.


Wspólna platforma konsultacyjna (forum internetowe) umożliwi przedstawicielom już
istniejących lub właśnie zakładanych EUWT, ekspertom ds. EUWT i zainteresowanym
podmiotom wymianę doświadczeń i sprawdzonych wzorców.



Każde z EUWT będzie dysponować swoim działem na portalu internetowym , gdzie będą
one mogły przedstawiać najnowsze wiadomości i inne treści.

1

Budżet :
Funkcjonowanie platformy nie pociągnie za sobą dodatkowych wydatków w stosunku do
przewidzianych w budżecie na lata 2011-2012 na zwykłe działania KR-u związane z EUWT.

PROPOZYCJA
Członkowie Prezydium proszeni są o przyjęcie niniejszego dokumentu.
*
*

1

*

Dostępne działy:
http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Projects/already/Pages/welcome.aspx
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Podsumowanie działań KR-u przy uwzględnieniu postanowień Prezydium w 2006 r.

Termin

Etap

Główne podmioty

1 sierpnia
2006 r. –
31 lipca
2007 r.
(prawdopodob
nie zostanie
przedłużony
w niektórych
państwach
członkowskich)

Okres przejściowy.
Przyjęcie
krajowych
przepisów
prawnych
i administracyjnych

Państwa
członkowskie
Komisja
Władze lokalne
i regionalne jedynie
w niewielu
przypadkach

Od
1 sierpnia
2007 r.
(najwcześniej)

2

Rozpoczęcie
inicjatyw
politycznych
i technicznych
w celu
ustanowienia
EUWT w terenie.

Pełne zastosowanie
rozporządzenia
Rozpoczęcie
powstawania
i rejestrowania
EUWT

Możliwe działania KR-u





Władze lokalne
i regionalne

Państwa
członkowskie
Komisja
Władze lokalne
i regionalne
Inne podmioty
EUWT
KR

Realizacja

Publikacja i rozpowszechnienie opracowania i broszury Opracowania opublikowane w latach
KR-u w sprawie EUWT wśród instytucji unijnych, 2007, 2008 i 2010 (zob. poniżej) oraz
EUWT - 10 pytań i odpowiedzi
krajowych i terytorialnych
opublikowane w 2009 r.
Organizacja głównej konferencji bądź seminarium na
Okrągły stół KR-u i seminarium
temat EUWT
komisji COTER w 2007 r.
Ustanowienie
grupy
ekspertów
terytorialnych
Powołanie grupy ekspertów w 2007 r.
ds. EUWT mającej na celu śledzenie przyjmowanych
międzyinstytucjonalna
przepisów legislacyjnych/administracyjnych na szczeblu Konferencja
w
2008
r.
krajowym oraz wymianę doświadczeń w sprawie
postępów inicjatyw politycznych/technicznych na rzecz Portal EUWT istniejący od 2007 r.
ustanowienia EUWT na szczeblu terytorialnym. Wiedza
fachowa zostanie zaczerpnięta od władz lokalnych
i regionalnych, na podstawie otwartego zaproszenia do
wyrażenia zainteresowania



Wniosek do Komisji, Parlamentu Europejskiego oraz
państw członkowskich o ustanowienie grupy
kontaktowej ds. EUWT



Plan ustanowienia przyszłego rejestru EUWT oraz
związanego z nim działu w ramach stron internetowych
KR-u



Raport (bądź opinia z inicjatywy własnej) w sprawie Opinia z inicjatywy własnej: „EUWT:
impuls
dla
współpracy
okresu przejściowego dla rozporządzenia w sprawie nowy
terytorialnej w Europie”, przyjęta
EUWT, do opracowania przez Komisję COTER
w 2008 r. Sprawozdawca Mercedes
Rozpoczęcie opartego na ankiecie opracowania na temat
BRESSO
(PSE/IT)
sygn.
CdR
krajowych ram prawnych w zakresie realizacji EUWT
308/2007.
Rozszerzenie i konsolidacja grupy ekspertów Opracowanie:
„Europejskie
terytorialnych ds. EUWT
ugrupowanie współpracy terytorialnej”,




97. posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów, 5 grudnia 2006 r., punkt 7. sygn. CdR 322/2006.
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Wsparcie ze strony opracowań i analiz politycznych
oraz praca ze stowarzyszeniami: ankiety, analizy ram
instytucjonalnych oraz porozumienia o współpracy,
zbieranie pilotażowych analiz przypadków, wyłonienie
zastosowań
tematycznych,
rozpowszechnianie
sprawdzonych rozwiązań, organizacja seminariów bądź
konferencji



Test pilotażowy, ustanowienie i zarządzanie rejestrem
EUWT. Usprawnienie wraz z udostępnieniem
informacji stanowiących wartość dodaną, pochodzących
z opracowań, analiz politycznych oraz pracy w sieci



Regularne sprawozdania na temat rozwoju współpracy
terytorialnej oraz EUWT, do opracowania przez komisję
COTER



Zacieśnianie współpracy i nawiązywanie kontaktów
w zakresie EUWT: np. zachęcanie do tworzenia EUWT,
organizacja dorocznej konferencji na temat postępów
współpracy terytorialnej i EUWT



Utworzenie Forum europejskiej współpracy terytorialnej
wraz
z
innymi
podmiotami
(do
dalszego
przeanalizowania)



Opracowanie do roku 2009/2010 szeroko zakrojonego
raportu perspektywicznego na temat perspektyw
współpracy terytorialnej oraz realizacji EUWT

Przegląd
budżetu UE
2008/09

Do
1 sierpnia
2011 r.

Sprawozdanie
Komisji
Europejskiej oraz
prawdopodobny
przegląd
rozporządzenia
w sprawie EUWT

KR
Komisja
PE/Rada
Ustanowione EUWT
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opublikowane w 2007 r.
Opracowanie:
„Europejskie
ugrupowanie współpracy terytorialnej
(EUWT):
sytuacja
obecna
i perspektywy”,
opublikowane
w 2009 r.
Opracowanie
„Rozwój
EUWT
w terenie:
wartość
dodana
i rozwiązania
problemów”
opublikowane w 2010 r.
Dwa posiedzenia grupy ekspertów
EUWT w 2008 r.
Seminaria Open Days na temat EUWT,
zorganizowane w latach 2007, 2008,
2009 i 2010. Stoisko tematyczne
i broszura
poświęcona
EUWT
w 2010 r.
Szczyt EUWT zorganizowany wspólnie
przez KR i hiszpańską prezydencję
w Radzie UE w maju 2010 r.
Sprawozdania roczne dla Komisji
COTER w latach 2007, 2008, 2009
i 2010.
Notatka na temat transgranicznego
wymiaru w pracach konsultacyjnych
KR-u (w przygotowaniu).
Wspólne konsultacje w sprawie EUWT
prowadzone przez KR, trzy prezydencje
w Radzie (hiszpańską, belgijską
i węgierską), Komisję Europejską oraz
Interact, rozpoczęte w maju 2010 r.
Posiedzenie
podmiotów
zainteresowanych EUWT w lipcu
2010 r.
Opinia z inicjatywy własnej „EUWT –
w kierunku przeglądu ram prawnych”,

.../...

-5która ma zostać przyjęta w styczniu
2011 r. Sprawozdawca: Alberto
NÚÑEZ FEIJÓO (PPE/ES) sygn. CdR
100/2010.
1 stycznia
2014 r.

Kolejny okres
programowania

Oczekiwany rezultat: konsolidacja spójności terytorialnej
oraz współpracy terytorialnej w ramach funduszy
strukturalnych i innych polityk UE.

_____________
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