Bryssel den 10 januari 2011

127:e SAMMANTRÄDET I REGIONKOMMITTÉNS PRESIDIUM
– 26 JANUARI 2011 –

PUNKT 6
INRÄTTANDE AV PLATTFORMEN
FÖR EUROPEISKA GRUPPERINGAR FÖR TERRITORIELLT SAMARBETE (EGTS)
PM från generalsekreteraren

FÖR BESLUT

R/CdR 397/2010 pt 6 EN/GG-Sv/TÖ/me

SV

-1PM TILL MEDLEMMARNA I REGIONKOMMITTÉNS PRESIDIUM
127:e SAMMANTRÄDET I REGIONKOMMITTÉNS PRESIDIUM
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Punkt 6
Inrättande av plattformen för europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS)

Regionkommittén kommer att inrätta en plattform för europeiska grupperingar för territoriellt
samarbete (EGTS)
Denna EGTS-plattform ska bestå av politiska och tekniska företrädare för samtliga befintliga EGTS
och EGTS som håller på att inrättas samt medlemmar i expertgruppen. Sammanslutningar och andra
sakkunniga samt berörda aktörer kommer att bjudas in att delta.

Uppdrag:
EGTS-plattformen ska ha följande uppdrag:
a) Följa upp och genomföra EGTS-bestämmelserna på EU-nivå och medlemsstatsnivå.
b) Underlätta utbytet av erfarenheter i fråga om inrättande av EGTS-grupperingar på territoriell
nivå och utbytet av kunskaper om bästa metoder i samband med detta.
c) Främja EGTS som ett verktyg för territoriell sammanhållning och lyfta fram de befintliga
EGTS, särskilt inom EU-institutionerna och de nationella, lokala och regionala
förvaltningarna.
d) Förbättra kommunikationen om möjligheter och problem på regional nivå i anslutning till de
europeiska grupperingarna för territoriellt samarbete.
e) Fastställa hur EGTS-grupperingarna kan användas som verktyg för den territoriella
utvecklingen.
f) Stödja ReK i det rådgivande arbetet genom att tillhandahålla konkret information om
flernivåstyre och gränsöverskridande aspekter av EU:s lagstiftning och politik.

Medlemmar:
Plattformen ska bestå av politiska och tekniska företrädare för samtliga befintliga EGTS och EGTS
som håller på att inrättas samt medlemmar i expertgruppen, företrädare för sammanslutningar och
andra berörda aktörer.
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a) Befintliga EGTS och aktiva medlemmar i expertgruppen är automatiskt berättigade att vara
samarbetsparter med plattformen. ReK kommer att bjuda in de EGTS som håller på att bildas,
samt utvalda experter och aktörer (t.ex. Interact och sammanslutningar).
b) COTER-utskottets ordförande ska vara politisk samordnare för EGTS-plattformen och
regelbundet rapportera till COTER-utskottet och presidiet.
c) EGTS-plattformens löpande administration ska skötas av ReK.
Onlinestöd:
ReK kommer att ge onlinestöd till plattformen: Under de kommande månaderna kommer EGTS
webbportal att göras om och nya underavdelningar kommer att skapas, dels för att portalen ska bli
mer interaktiv, dels i syfte att utveckla en verklig gemensam samrådsplattform och stödja plattformen.


En gemensam samrådsplattform (ett webbforum) kommer att ge företrädare för befintliga och
planerade EGTS, EGTS-sakkunniga och aktörer möjlighet att utbyta erfarenheter och goda
metoder.



Samtliga EGTS kommer att disponera var sin mikrowebbsida (mikrosajt) där de kan publicera
nyheter och annat innehåll samt utbyta metoder.

1

Budget:
Plattformens verksamhet kommer inte att innebära extra kostnader utöver dem som redan budgeterats
för 2011 och 2012 för ReK:s ordinarie EGTS-aktiviteter.
FÖRSLAG
Presidiets medlemmar uppmanas att godkänna detta dokument.
*
*

1

*

Mikrosajter finns på följande länk: http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Projects/already/Pages/welcome.aspx
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BILAGA.

Tid

Sammanfattning av ReK:s verksamhet i anslutning till presidiets bestämmelser från 2006

Fas

Huvudaktörer

1 augusti 2006 – Övergångsperiod.
31 juli 2007
Antagande av
(förlängs
nationella rättsliga
förmodligen
och administrativa
i vissa
bestämmelser.
medlemsstater)
Lansering av
politiska och
tekniska initiativ
för inrättande av
EGTS i regionerna.

Möjliga ReK-initiativ

Medlemsstaterna
 Offentliggörande och spridning av ReK-studien och
broschyren om EGTS bland institutioner på europeisk,
Kommissionen
nationell, regional och lokal nivå.
I vissa begränsade
fall de lokala och  Anordnande av en konferens eller ett seminarium på bred bas
regionala
om EGTS.
myndigheterna
 Inrättande av en territoriell sakkunniggrupp för EGTS som
ska övervaka hur rättsliga och administrativa bestämmelser
De
lokala
och
genomförs på nationell nivå, och säkerställa ett utbyte av
regionala
erfarenheter om framsteg med avseende på politiska/tekniska
myndigheterna
initiativ för att inrätta EGTS på territoriell nivå. De lokala
och regionala myndigheterna kan bidra med sakkunskap
utifrån en inbjudan att inkomma med intresseanmälan.

Genomförande
Studier publicerade 2007, 2008 och
2010 (se nedan) och broschyren
"EGTS – 10 frågor och svar",
publicerad 2009.
ReK:s
rundabordskonferens
och
COTER-seminarium år 2007.
Expertgrupp inrättades 2007.
Mellaninstitutionell konferens 2008.
EGTS:s webbplats i drift sedan 2007.

 Förslag till Europeiska kommissionen, Europaparlamentet
och medlemsstaterna att inrätta en kontaktgrupp för EGTS.

 Utarbetande av en plan för det framtida "registret" över
From.
1 augusti 2007
(tidigast)

Full tillämpning av
förordningen
EGTS i funktion
och blir registrerade

EGTS och utläggning på ReK:s webbplats.
Medlemsstaterna
 Rapport (eller initiativyttrande) om övergångsperioden för
EGTS-förordningen, utarbetad av COTER-utskottet.
Kommissionen
De
lokala
och  Lanseringen av en enkätundersökning om nationella ramar
regionala
för genomförande av EGTS.
myndigheterna
 Utvidgning och förankring av den territoriella sakkunniggruppen för EGTS.

EU budget
review
2008/09

2

 Stöd från studier och policyanalyser samt samarbete med
sammanslutningar: enkäter, analyser av institutionella ramar
och samarbetsavtal, insamling av studier över pilotprojekt,
temainriktade tillämpningar, spridning av goda metoder,
anordnande av seminarier och konferenser.

Initiativyttrandet "Europeisk gruppering
för
territoriellt
samarbete:
en
vitalisering
av
det
territoriella
samarbetet i Europa" antogs 2008.
Föredragande:
Mercedes
Bresso
(PSE/IT) Ref. CdR 308/2007.
Studien "The European Grouping of
Territorial Cooperation" (En europeisk
gruppering för territoriellt samarbete)
publicerades 2007.
Studien "The European Grouping of
Territorial Cooperation (EGTC): state

97:e sammanträdet för regionkommitténs presidium, 5 december 2006, punkt 7. Ref. CdR 322/2006 pt 7.
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-4Andra aktörer
EGTS
ReK

Senast 1 augusti Europeiska
2011
kommissionens
rapport och
eventuell översyn
av EGTSförordningen

1 januari 2014

ReK
Kommissionen
Europaparlamentet/
rådet
Etablerade EGTS

Ny programperiod

 Pilottest, upprättande och hantering av "registret" över of play and prospects" (En europeisk

EGTS. Översyn med införande av information om mervärde gruppering för territoriellt samarbete:
från studier, policyanalyser och verksamhet inom nätverken. läge och framtidsutsikter) publicerades
2009.
 Regelbundna rapporter om framväxten av territoriellt
Studien "EGTS-utvecklingen på fältet:
samarbete och EGTS, utarbetade av COTER-utskottet.
mervärde
och
problemlösningar"
 Uppbyggnaden av EGTS-gemenskaper och -nätverk, t.ex. publicerades 2010.
genom att stimulera utvecklingen av EGTS-nätverk, anordna Två möten inom expertgruppen hölls
en årlig konferens om framstegen inom territoriellt samarbete 2008.
och EGTS.
Open Days-seminarier om EGTS hölls
 Inrättande av ett forum för territoriellt samarbete inom EU 2007, 2008, 2009 och 2010. EGTS –
tillsammans med andra aktörer (skall utredas ytterligare).
tematiskt
informationsstånd
och
broschyr 2010.
EGTS-toppmöte anordnat i samarbete
mellan ReK och det spanska
ordförandeskapet i EU:s råd i maj 2010.
Årsrapporter till COTER år 2007, 2008,
2009 och 2010.
PM om den gränsöverskridande
dimensionen i ReK:s rådgivande arbete
(under utarbetande).
 Genomföra en bred överblickande rapport om framtiden för Gemensamt samråd mellan ReK,
(ES-BE-HU),
territoriellt samarbete och inrättandet av EGTS före ordförandeskapstrion
kommissionen
och
Interact
inleddes
2009-2010.
i maj 2010.
Möte med EGTS-aktörer i juli 2010.
Initiativyttrande om "Nya perspektiv
inför översynen av EGTS-förordningen"
ska enligt planerna antas i januari 2011.
Föredragande: Alberto Núñez Feijóo
(ES/PPE). Ref. CdR 100/2010.
Förväntat resultat: förstärkt territoriell sammanhållning
och territoriellt samarbete inom strukturfonderna och
andra EU-politikområden.
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