Bruxelles, 10 ianuarie 2011

A 127-A ŞEDINŢĂ A BIROULUI COMITETULUI REGIUNILOR
– 26 IANUARIE 2011 –

PUNCTUL 6
CONSTITUIREA PLATFORMEI PENTRU
GRUPĂRILE EUROPENE DE COOPERARE TERITORIALĂ (GECT)

Prezentat de secretarul general

SPRE DECIZIE
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-1NOTĂ ÎN ATENŢIA MEMBRILOR BIROULUI CoR
A 127-A ŞEDINŢĂ A BIROULUI COMITETULUI REGIUNILOR
– 26 ianuarie 2011 –
Punctul 6
Constituirea Platformei pentru Grupările europene de cooperare teritorială (GECT)
Comitetul Regiunilor va crea Platforma pentru Grupările europene de cooperare teritorială (GECT).
Platforma GECT va include reprezentanţii la nivel politic şi tehnic ai tuturor GECT existente, ai
GECT în curs de constituire şi membrii grupului de experţi. Sunt invitaţi să participe şi asociaţiile şi
alţi experţi, precum şi părţile interesate.
Mandat:
Platforma GECT va avea următorul mandat:
a) să monitorizeze adoptarea şi punerea în aplicare a prevederilor GECT la nivelul UE şi la nivel
naţional;
b) să faciliteze schimbul de experienţă privind crearea GECT la nivel teritorial şi să difuzeze
cele mai bune practici cu privire la aceasta;
c) să promoveze GECT ca instrument de coeziune teritorială şi să confere vizibilitate GECT
existente, în special în rândul instituţiilor UE, al administraţiilor naţionale şi subnaţionale;
d) să amelioreze comunicarea în privinţa posibilităţilor şi provocărilor legate de GECT la nivel
teritorial;
e) să identifice metodele potenţiale de utilizare a GECT ca instrument de dezvoltare teritorială
coezivă;
f) să sprijine lucrările consultative ale CoR prin furnizarea de informaţii factuale cu privire la
guvernanţa pe mai multe niveluri şi aspectele transfrontaliere ale legislaţiei şi politicilor UE.
Componenţă:
Platforma GECT va include reprezentanţii la nivel politic şi tehnic ai tuturor GECT existente, ai
GECT în curs de constituire, membrii grupului de experţi, ai asociaţiilor şi alte părţi interesate.
Guvernanţa:
a) GECT existente şi membrii activi ai grupului de experţi vor avea în mod automat dreptul de a
fi parteneri ai platformei. CoR va invita GECT în curs de constituire, experţi aleşi, precum şi
părţi interesate (cum ar fi INTERACT şi unele asociaţii);
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-2b) Preşedintele Comisiei COTER va îndeplini funcţia de coordonator politic al Platformei GECT
şi va prezenta în mod regulat un raport Comisiei COTER şi Biroului;
c) Administrarea curentă a Platformei GECT va fi efectuată de CoR.
Sprijin online:
CoR va asigura sprijinul online pentru Platforma GECT. Lunile viitoare va fi reorganizat portalul web
al acesteia şi vor fi create noi secţiuni pentru a-l face mai interactiv, pentru a dezvolta o platformă
consultativă comună reală, sprijinind astfel Platforma GECT.


O platformă consultativă comună (un forum web) le va permite reprezentanţilor GECT
existente şi ai GECT în curs de constituire, experţilor GECT şi părţilor interesate să facă
schimb de experienţă şi de bune practici.



Fiecare GECT va avea o micropagină web (microsite web) , pe care va putea prezenta ştiri şi
alte subiecte.

1

Bugetul:
Funcţionarea platformei nu va implica costuri suplimentare faţă de cele prevăzute deja în bugetul pe
2011 şi 2012 pentru activităţile curente ale GECT în cadrul CoR.

PROPUNERE
Membrii Biroului sunt invitaţi să adopte prezentul document.
*
*

1

*

Microsite-urile sunt disponibile la adresa: http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Projects/already/Pages/welcome.aspx.
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-3ANEXA
Data
1 august 200631 iulie 2007
(perioada poate
fi extinsă în
unele state
membre)

Etape
Perioadă de
tranziţie
Adoptarea
dispoziţiilor
legislative/
administrative la
nivel naţional
Lansarea
iniţiativelor politice
şi tehnice de creare
a GECT în teritorii

2

Rezumatul activităţilor CoR în raport cu dispoziţiile Biroului în 2006

Principalii actori
Potenţiale iniţiative ale CoR
statele membre
 Publicarea şi diseminarea studiului şi broşurii CoR privind
GECT în cadrul instituţiilor UE, al celor de la nivel naţional
Comisia Europeană
şi teritorial
autorităţile locale şi
regionale, doar în  Organizarea unei conferinţe/unui seminar de anvergură
câteva cazuri
privind GECT
autorităţile locale şi
regionale

 Constituirea unui grup teritorial de experţi GECT care să
monitorizeze
adoptarea
dispoziţiilor
legislative/administrative la nivel naţional şi să facă schimb
de experienţă cu privire la evoluţia iniţiativelor
politice/tehnice de creare a GECT la nivel teritorial.
Autorităţile locale şi regionale vor furniza experţii, care vor fi
aleşi pe baza unei invitaţii publice pentru exprimarea
interesului

Punere în aplicare
Studiile publicate în 2007, 2008 şi 2010 (a se
vedea mai jos) şi broşura „GECT –
10 întrebări şi răspunsuri” (EGTC – 10
questions and answers), publicată în 2009
Masa rotundă CoR şi seminarul Comisiei
COTER din 2007
Grupul de experţi creat în 2007
Conferinţa interinstituţională din 2008
Portalul GECT există din 2007

 Propunere adresată Comisiei, Parlamentului European şi
statelor membre de constituire a unui grup de contact GECT

 Schema de personal a viitorului „registru” al GECT şi
secţiunea corespunzătoare pe site-ul web al CoR
De la 1 august Aplicarea deplină a statele membre
 Raportul (sau avizul din proprie iniţiativă) privind perioada
2007 (cel mai regulamentului
de tranziţie a Regulamentului GECT, pregătit în cadrul
Comisia Europeană
devreme )
Comisiei COTER
autorităţile locale şi
Crearea şi
regionale
 Lansarea unui studiu bazat pe o anchetă privind cadrele
înregistrarea
naţionale de aplicare a GECT
alţi actori
primelor GECT
GECT
 Extinderea şi consolidarea grupului teritorial de experţi
GECT
CoR
 Sprijin prin intermediul studiilor şi al analizelor politice şi
colaborarea cu asociaţiile: anchete, analizele cadrelor
2

Avizul din proprie iniţiativă „Gruparea
europeană de cooperare teritorială: un nou
impuls pentru cooperarea teritorială”, adoptat
în 2008; raportor: dna Mercedes Bresso (ITPSE) Ref. CdR 308/2007.
Studiul „Gruparea europeană de cooperare
teritorială”, publicat în 2007
Studiul „Gruparea europeană de cooperare
teritorială (GECT): situaţia actuală şi
perspective”, publicat în 2009

A 97-a şedinţă a Biroului Comitetului Regiunilor, 5 decembrie 2006, punctul 7. Ref. CdR 322/2006.
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-4instituţionale şi ale acordurilor de cooperare, colectarea
studiilor de caz-pilot, identificarea de aplicaţii tematice,
diseminarea celor mai bune practici, organizarea de
seminare/conferinţe

Revizuirea
bugetului UE
2008-2009

 Test-pilot, crearea şi gestionarea „registrului” GECT
Actualizare prin aplicarea serviciilor de informare cu valoare
adăugată prin studii, analize politice şi crearea de reţele

 Rapoarte regulate privind dezvoltarea cooperării teritoriale şi
GECT, elaborate în cadrul Comisiei COTER

 Crearea comunităţii GECT şi colaborarea în reţea: de
exemplu, stimularea creării unei reţele a GECT, organizarea
unei conferinţe anuale privind evoluţia cooperării teritoriale
şi a GECT

 Crearea unui forum privind cooperarea teritorială europeană,
împreună cu alţi actori (a se examina în continuare)

Studiul „Evoluţiile de pe teren ale GECT:
valoarea adăugată şi soluţii la probleme”,
publicat în 2010
În 2008 au avut loc două şedinţe ale grupului
de experţi
Seminare privind GECT desfăşurate în cadrul
manifestării Zilele porţilor deschise în 2007,
2008, 2009 şi 2010. Standul tematic GECT şi
broşură în 2010
Întâlnirea la nivel înalt GECT organizată în
colaborare de CoR şi Preşedinţia spaniolă a
Consiliului UE în mai 2010
Rapoarte anuale adresate Comisiei COTER
în 2007, 2008, 2009 şi 2010
Nota la dosar privind dimensiunea
transfrontalieră
integrată
în
lucrările
consultative ale CoR (în curs de elaborare)


Până
la Raportul CE şi
1 august 2011 posibilă revizuire a
Regulamentului
GECT

CoR
Comisia Europeană
PE/Consiliu
GECT create

1 ianuarie 2014 Noua perioadă de
programare
financiară

 Până în 2009/2010, raport prospectiv cuprinzător privind Consultare comună privind GECT între CoR,

perspectivele cooperării teritoriale şi punerea în aplicare a trioul preşedinţiilor (ES-BE-HU), Comisia
Europeană şi Interact, lansată în mai 2010
GECT
Întâlnirea părţilor interesate cu privire la
GECT în iulie 2010
Avizul din proprie iniţiativă „Noi perspective
pentru revizuirea Regulamentului privind
GECT”, care va fi adoptat în ianuarie 2011;
raportor: dl Alberto NÚÑEZ FEIJÓO (ESPPE) Ref CdR 100/2010.

Rezultate aşteptate: consolidarea coeziunii teritoriale şi a
cooperării teritoriale în cadrul fondurilor structurale şi al
altor politici ale UE.
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