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-1OZNAM PRE ČLENOV PREDSEDNÍCTVA VR
127. SCHÔDZA PREDSEDNÍCTVA VÝBORU REGIÓNOV
– 26. januára 2011 –
Bod 6
Vytvorenie platformy európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS)

Výbor regiónov vytvorí platformu európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS).
Platforma EZÚS bude zahŕňať politických a technických zástupcov všetkých existujúcich
i vznikajúcich EZÚS a členov expertnej skupiny. Na účasť do nej sú prizvané aj združenia a ďalší
experti a zainteresované strany.
Poslanie:
Platforma EZÚS bude mať toto poslanie:
a) monitorovať prijímanie a uplatňovanie ustanovení o EZÚS na úrovni EÚ a na
vnútroštátnej úrovni,
b) uľahčovať výmenu skúseností so zakladaním EZÚS na územnej úrovni a vymieňať
poznatky o osvedčených postupoch v tejto oblasti,
c) podporovať EZÚS ako nástroj územnej súdržnosti a zviditeľňovať existujúce EZÚS,
najmä v inštitúciách EÚ, medzi národnými a regionálnymi orgánmi,
d) zlepšovať sprostredkovanie príležitostí a problémov EZÚS na územnej úrovni,
e) stanoviť možnosti využitia EZÚS ako nástroja súdržného územného rozvoja,
f) podporovať poradnú činnosť VR prostredníctvom poskytovania faktických informácií
o viacúrovňovom riadení a cezhraničných aspektoch právnych predpisov a opatrení EÚ.

Členovia:
Platforma bude zahŕňať politických a technických zástupcov všetkých existujúcich i vznikajúcich
EZÚS a členov expertnej skupiny, združenia a ďalšie zainteresované strany.
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a) Existujúce EZÚS a aktívni členovia expertnej skupiny budú automaticky oprávnení stať
sa partnermi platformy. VR pozve vznikajúce EZÚS a vybraných expertov
a zainteresované subjekty (ako INTERACT a združenia).
b) Predseda komisie COTER bude pôsobiť ako politický koordinátor platformy EZÚS
a bude pravidelne podávať správy komisii COTER a predsedníctvu.
c) Bežnú administratívu platformy EZÚS zabezpečí VR.
Podpora on-line:
Výbor regiónov bude poskytovať platforme on-line podporu: v nasledujúcich mesiacoch sa prepracuje
internetový portál EZÚS a vytvoria sa nové rubriky s cieľom urobiť ho atraktívnejším, vytvoriť
skutočnú spoločnú konzultačnú platformu, a tak platformu podporiť.




Spoločná konzultačná platforma (internetové fórum) umožní existujúcim i vznikajúcim
EZÚS, expertom pre EZÚS a zainteresovaným stranám vymieňať si skúsenosti
a osvedčené postupy.
1
Všetky zoskupenia EZÚS budú mať samostatnú malú internetovú stránku (microsite) , na
ktorú môžu vkladať svoje správy alebo iný obsah.

Rozpočet:
V súvislosti s fungovaním platformy nevzniknú žiadne dodatočné náklady k tým, ktoré už boli
naplánované v rozpočte VR na rok 2011 a 2012 na bežnú činnosť EZÚS.

NÁVRH
Žiadame členov predsedníctva, aby tento dokument schválili.
*
*

1

*

Samostatné internetové stránky sú dostupné na:
http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Projects/already/Pages/welcome.aspx
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Prehľad aktivít VR v súvislosti s ustanoveniami predsedníctva z roku 2006

Čas

Orientačný bod

Hlavní aktéri

1. augusta 2006
– 31. júla 2007
(pravdepodobne
bude predĺžené)

Prechodné obdobie
Prijatie národných
legislatívnych
/administratívnych
ustanovení

Členské štáty

Komisia
Miestne

a regionálne orgány

(MRO),
len
v niektorých
prípadoch

Začatie politických
a technických
iniciatív na
zriadenie EZÚS na
územiach

Možné aktivity VR

MRO

Od
Úplné uplatňovanie Členské štáty
1. augusta 2007 nariadenia
Komisia
(najskôr)
MRO
Budú vznikať
Iní aktéri
a registrovať sa
EZÚS
EZÚS
VR

Revízia
rozpočtu
EÚ 2008/09












2

Realizácia

uverejnenie a rozširovanie štúdie a brožúry VR o EZÚS v rámci EÚ, Štúdie zverejnené v rokoch 2007, 2008
a 2010 (pozri nižšie) a brožúra „EZÚS národných a územných orgánov
10 otázok a odpovedí“ vydaná v roku
zorganizovanie kľúčovej konferencie/seminár o EZÚS
2009.
vytvorenie skupiny územných expertov pre EZÚS, ktorá by sa zamerala na Okrúhly stôl VR a seminár COTER
monitorovanie prijímania legislatívnych/administratívnych opatrení na v roku 2007.
národnej úrovni a na výmenu skúseností v oblasti dosiahnutých pokrokov
Vytvorenie skupiny expertov v roku
v politických/technických iniciatívach na zriadenie EZÚS na územnej úrovni
2007.
odborné vedomosti budú získavané od miestnych a regionálnych orgánov, na
Medziinštitucionálna konferencia v roku
základe výzvy na vyjadrenie záujmu
2008.
návrhy Komisii, Európskemu parlamentu a členským štátom na vytvorenie
Portál EZÚS existujúci od roku 2007.
kontaktnej skupiny pre EZÚS
plán zriadenia budúceho „registra“ EZÚS a príslušnej internetovej sekcie VR
správa (alebo stanovisko z vlastnej iniciatívy) o prechodnom období Stanovisko z vlastnej iniciatívy na tému
„EZÚS – nový impulz pre územnú
nariadenia EZÚS, pripravené v rámci komisie COTER
začiatok štúdie národných rámcov pre uplatňovanie EZÚS na základe spoluprácu v Európe“ prijaté v roku
2008. Spravodajkyňa: pani Mercedes
prieskumu
BRESSO (IT/SES). Ref. CdR 308/2007.
rozšírenie a konsolidácia skupiny územných expertov pre EZÚS
Štúdia „Európske zoskupenie územnej
podpora prostredníctvom štúdií a politických analýz a práca so združeniami: spolupráce“ vydaná v roku 2007.
prieskumy, analýzy inštitucionálneho rámca a dohovorov o spolupráci, Štúdia o stave a perspektívach EZÚS
zbieranie štúdií pilotných projektov, určovanie tematických aplikácií, šírenie vydaná v roku 2009.
osvedčených postupov, organizácia konferencií/seminárov
Štúdia „Vývoj EZÚS na miestnej úrovni:
pilotné testy, zriadenie a manažment „registra“ EZÚS. Zlepšenie služieb prínos a riešenia problémov“ vydaná
zapojením služieb s vyššou informačnou hodnotou, ktorú budú poskytovať v roku 2010.
štúdie, politická analýza a práca v sieťach
Dve schôdze skupiny expertov, ktoré sa
pravidelné správy o vývoji územnej spolupráce a EZÚS, pripravované v rámci konali v roku 2008.
komisie COTER
Semináre o EZÚS na Open Days
budovanie spoločenstva EZÚS a spolupráca v sieti: t. j. stimulácia vytvárania v rokoch 2007, 2008, 2009 a 2010.
sietí EZÚS, organizácia každoročných konferencií o pokroku v oblasti Tematický stánok a brožúra o EZÚS
územnej spolupráce a EZÚS
v roku 2010.

97. schôdza Výboru regiónov, 5. decembra 2006, bod 7. Ref. CdR 322/2006.
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Do
Správa Európskej
1. augusta 2011 komisie a možná
revízia nariadenia
o EZÚS

1. januára 2014

VR
Komisia
EP/Rada
zriadené EZÚS

Nové
programovacie
obdobie



vytvorenie Fóra pre územnú spoluprácu v EÚ, v spolupráci s inými aktérmi Summit EZÚS organizovaný VR
a španielskym predsedníctvom Rady EÚ
(bude potrebné ďalej skúmať)
v máji 2010.
Výročné správy pre COTER v rokoch
2007, 2008, 2009 a 2010.
Spisová
poznámka
o cezhraničnom
rozmere začlenenom do poradnej
činnosti VR (v štádiu príprav).



do roku 2009/2010, rozsiahla výhľadová správa k otázke perspektív územnej Spoločná konzultácia o EZÚS: VR,
trojica predsedníctiev Rady EÚ (ES-BEspolupráce a realizácie EZÚS
HU), Európska komisia a Interact, začatá
v máji 2010.
Schôdza zainteresovaných strán o EZÚS
v júli 2010.
Stanovisko z vlastnej iniciatívy na tému
„Nové perspektívy pre preskúmanie
nariadenia o EZÚS“, ktoré má byť prijaté
v januári 2011. Spravodajca: pán Alberto
NÚÑEZ FEIJÓO (EPP/EĽS). Ref
CdR 100/2010.

Očakávaný výsledok: konsolidácia územnej súdržnosti a územnej spolupráce
v rámci štrukturálnych fondov a iných oblastí politiky EÚ

_____________
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