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TOČKA 6
USTANOVITEV PLATFORME
EVROPSKIH ZDRUŽENJ ZA TERITORIALNO SODELOVANJE (EZTS)
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Točka 6
Ustanovitev platforme evropskih združenj za teritorialno sodelovanje (EZTS)

Odbor regij bo ustanovil platformo evropskih združenj za teritorialno sodelovanje (EZTS).
Platforma EZTS bo povezala politične in tehnične predstavnike vseh obstoječih EZTS, EZTS v
ustanavljanju in člane ekspertne skupine. K sodelovanju so vabljena tudi združenja ter drugi
strokovnjaki in zainteresirani akterji.

Naloge
Platforma EZTS bo imela naslednje naloge:
a) spremljanje in sprejetje določb o EZTS na ravni EU in na nacionalni ravni;
b) lajšanje izmenjave izkušenj glede ustanavljanja EZTS na lokalni in regionalni ravni ter izmenjava
znanja o najboljših praksah na tem področju;
c) spodbujanje EZTS kot sredstva za teritorialno kohezijo in ustvarjanje prepoznavnosti za obstoječa
EZTS, zlasti med institucijami EU ter nacionalnimi in podnacionalnimi upravami;
d) izboljšanje komunikacije o priložnostih in izzivih EZTS na teritorialni ravni;
e) ugotavljanje možnosti za uporabo EZTS kot sredstva za kohezivni teritorialni razvoj;
f) podpiranje posvetovalnega dela OR z zagotavljanjem dejanskih informacij o upravljanju na več
ravneh in čezmejnih vidikih zakonodaje in politik EU.

Članstvo
Platforma EZTS bo povezala politične in tehnične predstavnike vseh obstoječih EZTS, EZTS v
ustanavljanju, člane ekspertne skupine, združenja in druge zainteresirane akterje.

Upravljanje
a) Obstoječa EZTS in dejavni člani ekspertne skupine bodo avtomatično upravičeni, da
postanejo partnerji platforme. OR bo povabil EZTS v ustanavljanju ter ciljno skupino
strokovnjakov in akterjev (kot so program INTERACT in razna združenja).
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-2b) Predsednik komisije COTER bo deloval kot politični koordinator platforme EZTS in bo
redno poročal komisiji COTER in predsedstvu.
c) Tekoče upravljanje platforme EZTS bo vodil OR.

Spletna podpora
OR bo platformi zagotovil spletno podporo: v prihajajočih mesecih bo spletni portal EZTS
reorganiziran, pri čemer mu bodo dodane nove rubrike, ki bodo povečale interaktivnost in prispevale
k razvoju resnične skupne posvetovalne platforme ter zagotovile podporo platformi EZTS.


Skupna posvetovalna platforma (spletni forum) bo predstavnikom obstoječih EZTS in EZTS v
ustanavljanju, ekspertom na področju EZTS in ostalim akterjem omogočila izmenjavo izkušenj in
dobrih praks.



Vsako posamezno EZTS bo imelo mikro spletne strani (mikrostrani) , na katerih bodo lahko
objavljalo svoje novice in druge vsebine.

1

Proračun
Delovanje platforme EZTS ne bo povzročilo dodatnih izdatkov poleg že predvidenih v proračunih za
leti 2011 in 2012 za tekoče dejavnosti EZTS v okviru OR.

PREDLOG
Člane predsedstva prosimo, da odobrijo ta dokument.

*
*

1

*

Mikro spletne strani so na voljo na naslednji povezavi:
http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Projects/already/Pages/welcome.aspx
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Povzetek dejavnosti OR v zvezi z določbami predsedstva v letu 2006

Obdobje

Mejniki

Glavni akterji

Možne pobude OR

1. avgust 200631. julij 2007
(v nekaterih
državah
članicah bo
verjetno
podaljšano)

Prehodno obdobje
Sprejetje
nacionalnih
zakonodajnih/
upravnih določb

Države članice
Komisija
Lokalne in
regionalne oblasti, le
v nekaterih primerih

 Objava in širjenje študije in brošure OR o EZTS med Študije so bile objavljene v letih 2007, 2008 in

Uvedba političnih
in tehničnih pobud
za vzpostavitev
EZTS na teritorijih

Lokalne in
regionalne oblasti

institucijami EU, nacionalnimi in lokalnimi institucijami.

 Organizacija velike konference/seminarja o EZTS.
 Oblikovanje teritorialne ekspertne skupine EZTS za
spremljanje sprejetja zakonodajnih/upravnih določb na
nacionalni ravni in za izmenjavo izkušenj o napredku
političnih/tehničnih pobud za vzpostavitev EZTS na
lokalni ravni. Strokovno oceno bodo na osnovi razpisa za
prijavo interesa posredovali lokalni in regionalni organi.

 Predlog Komisiji, Evropskemu parlamentu in državam

Izvajanje
2010 (glej spodaj), brošura "EZTS – Deset
vprašanj in odgovorov" pa je bila objavljena
leta 2009.
Okrogla miza OR in seminar komisije COTER
leta sta bila izvedena leta 2007.
Ekspertna skupina je bila ustanovljena leta
2007.
Medinstitucionalna konferenca leta 2008.
Portal EZTS obstaja od leta 2007.

članicam, da oblikujejo kontaktno skupino EZTS.

 Vzpostavitev načrta za "register" EZTS v prihodnosti in s
tem povezanega dela spletne strani OR.
Od
Zaključena uporaba
1. avgusta 2007 uredbe
(najbolj zgodnji
možni termin) EZTS se začnejo
ustanavljati in
vpisovati v register

Države članice
Komisija
Lokalne in
regionalne oblasti
Drugi akterji
EZTS
OR

Proračunsko
poročilo EU
2008/09

2

 Poročilo (ali mnenje na lastno pobudo) o prehodnem Mnenje na lastno pobudo o EZTS: nov zagon

obdobju uredbe EZTS, ki ga bo pripravila komisija teritorialnemu sodelovanju v Evropi, sprejeto
leta 2008. Poročevalka: Mercedes BRESSO
COTER.
(PES/IT). Ref. CdR 308/2007.
 Začetek raziskovalne študije o nacionalnih okvirih za
Študija: "Evropsko združenje za teritorialno
vzpostavitev EZTS.
sodelovanje", objavljena leta 2007.
 Razširitev in utrditev teritorialne ekspertne skupine EZTS.
Študija: "Evropsko združenje za teritorialno
 Podpora študij in političnih analiz ter sodelovanja z sodelovanje (EZTS): stanje in perspektive,
združenji: raziskave, analize institucionalnih okvirov in objavljena leta 2009.
sporazumov o sodelovanju, zbiranje študij pilotnih Študija: "Razvoj EZTS na terenu: dodana
primerov, opredelitev tematske uporabe, širjenje najboljše vrednost in rešitve problemov", objavljena leta
prakse, organizacija seminarjev/konferenc.
2010.
 Pilotni testi, vzpostavitev in upravljanje "registra" EZTS. Dve srečanji ekspertne skupine v letu 2008.
Izboljšanje z izvajanjem informacijskih storitev z dodano
Seminarji o EZTS v okviru dogodka Open Days
vrednostjo, pridobljene s študijami, političnimi analizami
v letih 2007, 2008, 2009 in 2010. Tematska
in mrežnim povezovanjem.
stojnica in brošura na temo EZTS v letu 2010.

97. seja predsedstva Odbora regij, 5. december 2006, točka 7. Ref. CdR 322/2006.
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-4 Redna poročila o razvoju teritorialnega sodelovanja in Vrh EZTS v skupni organizaciji OR in

španskega predsedstva Svetu EU, izveden maja
2010.
 Vzpostavitev skupnosti in mrežno povezovanje EZTS,
npr. pobuda za ustanovitev mreže EZTS, prireditev letne Letna poročila komisiji COTER v letih 2007,
konference o napredovanju teritorialnega sodelovanja in 2008, 2009 in 2010.
Opomba k dosjeju o čezmejni razsežnosti,
EZTS.
 Oblikovanje foruma teritorialnega sodelovanja EU skupaj vključeni v posvetovalno delo OR (v pripravi).
z drugimi akterji (predmet nadaljnjega raziskovanja).
 Do leta 2009/2010: obsežno predhodno poročilo o Skupno posvetovanje o EZTS pod okriljem OR,
trojke
predsedstev
Sveta
(ES-BE-HU),
perspektivi teritorialnega sodelovanja in izvajanju EZTS.
Evropske komisije in programa INTERACT, z
začetkom maja 2010.
Seja zainteresiranih akterjev na temo EZTS
julija 2010.
Mnenje na lastno pobudo: "Nove perspektive za
revizijo uredbe o EZTS", ki bo sprejeto januarja
2011. Poročevalec: Alberto NÚÑEZ FEIJÓO
(EPP/ES). Ref. CdR 100/2010.
Pričakovani rezultat: utrditev teritorialne kohezije in
teritorialnega sodelovanja v okviru strukturnih skladov
in drugih politik EU.
EZTS, ki jih pripravi COTER.

Do
Poročilo EK in
1. avgusta 2011 možen pregled
uredbe o EZTS

1. januar 2014

OR
Komisija
EP/Svet
Ustanovljeno EZTS

Novo programsko
obdobje

_____________
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