Брюксел, 24 септември 2010 г

125-о ЗАСЕДАНИЕ НА БЮРОТО НА КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ
– 4 ОКТОМВРИ 2010 г. –

ТОЧКА 7В

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА „ЕВРОПА 2020“
Внесена от генералния секретар

ЗА СВЕДЕНИЕ
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-1БЕЛЕЖКА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЮРОТО НА КР
125-о ЗАСЕДАНИЕ НА БЮРОТО НА КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ
- 4 октомври 2010 г. Точка 7в
План за действие на Платформата за наблюдение на „Европа 2020“

Въведение
В момента КР приема Политическата си инициатива и предлага да се сключат редица
Териториални пактове с регионалните и местните власти, за да се извлече най-голяма
полза от стратегията „Европа 2020“ в партньорство с всички подходящи управленски
ешелони.
Очаква се Платформата за наблюдение на „Европа 2020“ да продължи да следи
прилагането на „Европа 2020“ по места, както беше подкрепено от Европейския
парламент и от председателя Barroso в писмото му до КР от 31 август.
През 2010 г. политическите групи в КР определиха членовете на КР г-жа Christine
Chapman (UK/ПЕС, член на уелското събрание от Cynon Valley) и г-н Nichi Vendola
(IT/ПЕС, председател на регион Пулия) за политически координатори на Платформата
за наблюдение на „Европа 2020“.
Политическите координатори ще поемат със следните задачи:
да следят годишните дейности на Платформата. За целта ще им се осигурят всички
ключови документи, отнасящи се до планирането и дейностите по „Европа 2020“.
Това ще им позволи, по-конкретно, да проверяват дали в Постоянната програма,
която е основният документ за планиране на Платформата, са отчитат напълно
политическите приоритети и работната програма на КР. Те ще правят бележки и
уместни предложения;
да поддържат комуникация с комисиите на КР, Европейската комисия, Съвета,
Европейския парламент и други институции и органи за резултата от дейностите на
Платформата;
да внасят годишен доклад за дейностите на Платформата пред Бюрото на КР през
септември и да представят предстоящите инициативи.
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-2За да изпълнява задачите си, Платформата определи следната работна програма за 2010
г. и 2011 г.
Участие на Платформата за наблюдение на „Европа 2020“
в Мониторинговия доклад на КР за „Европа 2020“
КР ще излиза ежегодно с Мониторингов доклад по стратегията „Европа 2020“. В частта
за управлението ударението ще бъде поставено върху общ преглед на участието на
местните и регионалните власти в осъществяването на стратегията „Европа 2020“ в
държавите-членки. Тематичната част в мониторинговите доклади на КР ще включва
основните констатации от проучванията, проведени в рамките на Постоянната
програма на Платформата за наблюдение на „Европа 2020“ (вж. по-долу), съответните
становища на КР, както и резултатите от проявите на Платформата за наблюдение на
„Европа 2020“.
Членове на Платформата за наблюдение на „Европа 2020“ ще участват в изготвянето на
Мониторинговия доклад на КР с професионалните си познания и опит чрез проучвания
или прояви, насочени към всички местни и регионални власти, или чрез дейности,
предназначени само за членове на Платформата. Членовете на Платформата също ще
подават информация за осъществяването на отделните Териториални пактове в
съответните им страни.
Събраната чрез проучванията информация ще се използва и за редовната
консултативна работа на КР по избрани теми, свързани със стратегията „Европа 2020“.
В качеството си на политически координатори, г-жа Chapman и г-н Vendola ще
представят Мониторинговия доклад на КР за „Европа 2020“ (възможно е и да се
срещнат с комисар Hahn).
Постоянна програма на Платформата за наблюдение на „Европа 2020“
В актуализираната Постоянна програма на Платформата по-долу са изброени
проучванията/блиц анкетите/консултациите, които трябва да започнат през следващите
18 месеца. Постоянната програма се актуализира редовно, поне два пъти годишно.
1.

Оперативни аспекти на Постоянната програма

Постоянната програма се изготвя под ръководството на политическите координатори
на Платформата за наблюдение на „Европа 2020“, като се взимат предвид:
текущото развитие на стратегията „Европа 2020“ и политическите приоритети на
КР,
текущият график за консултативна дейност и свързаните с това нужди на
докладчиците и сроковете за изготвяне и приемане на становищата, в
сътрудничество със секретариатите на комисиите на КР,
оперативната изпълнимост.
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Постоянната програма се осъществява от екипа на Платформата за наблюдение на
„Европа 2020“ в Дирекция „Консултативни дейности“, отдел 3; екипът подпомага и
политическите координатори на Платформата.
2.

Предложени теми за проучвания и блиц анкети през 2010/2011 г.

В таблицата по-долу са изброени предложените теми за предстоящи проучвания, които
Платформата за наблюдение на „Европа 2020“ възнамерява да проведе пред
следващите 18 месеца (до три теми за изчерпателни проучвания и три теми за блиц
анкети годишно).

Предложена тема
Европейски план за научни изследвания и иновации
Избрани елементи от съобщението за „Рестартиране
на единния пазар“
Младежка
безработица,
особено
елементи,
обхванати от водещите инициативи „Младежта в
движение“ и „Нови умения – нови работни места“, и
Съобщението относно „Младежката трудова
заетост“
Целта за намаляване на бедността (по-конкретно
бедността сред децата), свързана с водещата
инициатива за създаване на Европейска платформа
срещу бедността
Регионално адаптиране към изменението на
климата, с акцент върху управлението на водите и
опустиняването
Опазване на биологичното разнообразие
Въздействие на изменението на климата върху
селското стопанство и рибарството

Ориентировъчна дата на
приемане от
Европейската комисия
октомври 2010 г.
октомври 2010 г.
септември/ноември 2010 г.

декември 2010 г.

-

-

В зависимост от това кои проучвания се реши да бъдат проведени от Платформата за
наблюдение на „Европа 2020“, политическите координатори ще се срещнат със
съответните комисари и председатели на комисии в Европейския парламент, за да
обсъдят резултатите и възможни последващи действия, произтичащи от дейностите на
Платформата за наблюдение на „Европа 2020“ (напр. среща с комисар Andor по
въпросите на заетостта, среща с комисар Vassiliou по младежката политика, среща с
комисар Öttinger и/или Hedegaard по енергийната политика, среща с комисар Potočnik
по въпросите на недостига на вода, среща с комисар Piebalgs по външното измерение
на Конвента на кметовете.

R/CdR 218/2010 item 7c EN – AS-YD/mp

.../...

-4За избрани проучвания могат да се проведат и външни изследвания, които да се ползват
при изготвянето на въпросници, данни и/или последващи дейности в зависимост от
резултатите. За 2011 г. са предложени следните теми за външни изследвания: изготвяне
на националните програми за реформи за 2011 г. въз основа на „Европа 2020“,
управление на водите и опустиняване, дейностите на Платформата, свързани с досието
за рестартирането на вътрешния пазар.
Планирани събития за 2011 г.
За 2011 г. са планирани следните прояви:
VІ Териториален диалог за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
В навечерието на пролетния Европейски съвет Териториалният диалог за
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж ще позволи да се обсъди от
политическа гледна точка Мониторинговият доклад по „Европа 2020“, „Годишното
изследване на растежа“ на Европейската комисия и актуализирането на териториалните
пактове. В Териториалния диалог ще участват членове на КР, членове на Платформата
за наблюдение на „Европа 2020“, както и водещи политически представители от всички
институции на ЕС. Те ще обсъдят тематични въпроси и въпроси, свързани с
управлението.
Тематични семинари по време на „Дните на отворените врати“ през 2011 г.
В повечето случаи темата на семинара ще бъде свързана с темата на проучването
(текущо или приключило, напр. представяне на резултатите от проучването за
управлението на водите и опустиняването).
Годишна работна среща на Платформата за наблюдение на „Европа 2020“ за 2011 г.
Горепосочените прояви ще бъдат председателствани от политическите координатори
или ще включват техни изказвания.
Когато се появят възможности и с мандат от политическото ръководство,
политическите координатори ще участват в други външни прояви от името на
Платформата за наблюдение на „Европа 2020“.
Доклад за извършеното през 2010 г.
Членство и тематично сътрудничество с другите мрежи
Понастоящем (септември 2010 г.) в Платформата за наблюдение на „Европа
2020“ членуват 127 местни и регионални органи на власт, от всички 27 държави-членки
на ЕС. По-конкретно през последните шест месеца членовете нараснаха с около 10%.
Дейностите по конкретни теми от трите стълба „Европа 2020“ (т.е. интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж) се извършват с подкрепата на съществуващите мрежи
от градове и региони. По-конкретно, по екологичния стълб Платформата си сътрудничи
с Конвента на кметовете, който подкрепи провеждането на проучването за политиките
за устойчива енергетика.
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Задачи на Платформата за наблюдение на „Европа 2020“ и инициативи през 2010
г.
След като новата стратегия „Европа 2020“ замени Лисабонската стратегия,
Платформата продължи да изпълнява своите задачи:
1. да наблюдава участието на местните и регионалните власти в новата стратегия,
като анализира конкретната роля, която те би трябвало да изпълняват в трите
стълба (интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж), и съответните водещи
инициативи, и същевременно като изтъква значението на многостепенното
управление за извличане на максимална полза от новата стратегия;
2. да допринася за консултативната дейност на КР и дебата на ЕС и същевременно да
предоставя възможности на местните и регионалните политически лидери в ЕС за
непосредствена дискусия с по-високите равнища в европейските институции;
3. да бъде изразител на политическите предложения и опасения на МРВ относно
разработването и изпълнението на стратегията „Европа 2020“, що се отнася до
трите стълба и свързаните с тях водещи инициативи;
4. да улеснява обмена на добри практики между градовете и регионите в ЕС.
За да подпомогне КР да намери своето място в изпълнението на стратегията „Европа
2020“ и неговата мисия, Платформата за наблюдение на „Европа 2020“ участва в
следните инициативи:
1. Проучвания/консултации
„Европейският план за икономическо възстановяване в регионите и
градовете – една година по-късно“ (представяне на обобщение на 74
получени мнения – януари 2010 г.)
„Вашето мнение за Европа 2020“ (представяне на обобщение на 97
получени мнения – юни 2010 г.)
„Отвъд БВП“ (представяне на обобщение на 16 получени мнения – юли
2010 г.)
„Устойчиви енергийни политики на регионите и градовете в ЕС: добри
практики и предизвикателства“ (обобщение на 200 получени мнения ще
бъде представено през есента на 2010 г.; проучване, проведено с подкрепата
на инициативата „Конвент на кметовете“).
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Прояви:
V Териториален диалог (проведен в Палма де Майорка, 18 януари 2010 г.) в
сътрудничество с испанското председателство
Два тематични семинара по време на „Дните на отворените врати“ през
2010 г.: „Нови показатели за устойчиво развитие и по-добро качество на
живота: въпросите на индустриалната политика на градовете и регионите в
ЕС“, в сътрудничество с правителството на Фландрия, в рамките на
белгийското председателство на Съвета и „Регионални индикатори за
иновации – политики на основата на доказателства за „Европа 2020“ и за
Европейския план в областта на научните изследвания и иновациите“
Годишна работна среща на Платформата за наблюдение на „Европа
2020“ (ще се проведе през есента на 2010 г.)

3.

Проучвания
„След Лисабон – ролята на регионалните и местните власти за една нова
стратегия за устойчив растеж и по-добри работни места“ сравнителен
анализ на 27-те национални доклада за постигнатия напредък;
„След Лисабон: изпълнение на целта на ЕС 20/20/20 отдолу нагоре –
Преглед на местните стратегии за устойчива енергетика въз основа на 8
конкретни случая (ще бъде готово през есента на 2010 г.);
„След Лисабон – ролята на регионалните и местните власти за една нова
стратегия за устойчив растеж и по-добри работни места“ – Платформа за
наблюдение на Лисабонския процес: 60 интервюта с политици (ще бъде
готово през есента на 2010 г.).

4.

Комуникация и уеб-базирани инструменти на Платформата
повишаване на добавената стойност на уебсайта на платформата чрез подинамичното му управление (навременно актуализиране и подаване на
информация чрез RSS за основните събития/дейности, разпространяване на
важни документи, възможност за онлайн форуми с достъп само за
членовете на Платформата, уведомление по електронна поща),
популяризиране на дейностите по наблюдението на „Европа 2020“ чрез
специфични под-страници, като се подчертава приносът на всяка дейност
към дългосрочните цели на платформата.
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Членове на Платформата за наблюдение на стратегията „ЕВРОПА 2020“ – септември 2010 г.
Австрия
Oberösterreich (Горна Австрия)
Steiermark (Щайермарк)
Wien (град Виена)

Дания
Midtjylland (Централна Дания)
Næstved (Община Нествед)
Sjælland (Зеландия)
Syddanmark (Южна Дания)

Белгия
Région
de
Bruxelles-Capitale
(Регион Брюксел-столица)
Vlaanderen (Фландрия)

Естония
Pärnu linn (град Парну)
Tallinn (Талин)
Tartu Maavalitsus (Община Тарту)

България
Община Стара Загора

Испания
Andalucía
(автономна
област
Андалусия)
Barcelona (провинция Барселона)
Castilla y Léon (автономна област
Кастиля и Леон)
Catalunya
(автономна
област
Каталуния)
Guipuzcoa (провинция Гипускоа)
Madrid (град Мадрид)
Madrid (регион Мадрид)
Navarra (регион Навара)
Segovia (град Сеговия)
Valencia (регион Валенсия)

Кипър
Ένωζη Δήμων Κύππος
(Съюз на кипърските общини)

Чешка република
Liberecký kraj (Либерецки регион)
Olomoucký kraj (Оломоуцки регион)
Zlín (град Злин)

Германия
München (град Мюнхен)
Saarland (провинция Заарланд)
Staatskanzlei
des
Landes
Brandenburg
(провинция
Бранденбург)

Финландия
Helsinki Region (регион Хелзинки)
Itä-Suomi (Източна Финландия)
Oulun Kaupunki (град Улу)
Pohjois-Suomi (Северна Финландия)
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Франция
Aquitaine (регион Акитен)
Basse-Normandie
(регион
Долна
Нормандия)
Bretagne (регион Бретан)
Dunkerque (град Дюнкерк)
Île-de-France (Ил дьо Франс)
Limousin (регион Лимузен)
Lorraine (регион Лорен)
Nord-Pas de Calais (Нор-Па дьо
Кале)
Provence-Alpes-Côte d'Azur (регион
Прованс – Алпи – Лазурен бряг)
Rhône-Alpes (регион Рона-Алпи)

Гърция
Αναπηςξιακή Ηπακλείος Α.Ε. (Агенция
за развитие на Хераклион)
Δήμορ Αθάνηος (Община Афанду)
Δήμορ Μςκόνος (Община Миконос)
Νομαπσιακή Αςηοδιοίκηζη
Δπάμαρ-Καβάλαρ-Ξάνθηρ (Префектура
на Драма, Кавала и Ксанти)

Унгария
Észak-alföldi régió (Голяморавнинен
регион)
Nyugat-dunántúli
Régió
(Регион
Западна Панония)

Ирландия
Border Midland and Western Region
(Пограничен, Централен и Западен
регион)
Belfast (Белфаст)

.../...

Италия
Abruzzo (Абруцо)
Basilicata (Базиликата)
Comune di Bolzano (Община Болцано)
Comune
di
Cremona
(Община
Кремона)
Comune
di
Firenze
(Община
Флоренция)
Comune di Milano (Община Милано)
Comune di Rossano (Община Росано)
Comune di Taleggio (Община Таледжо)
Emilia-Romagna (Емилия-Романя)
Langhe
Monferrato
(Ланге
Монферато)
Lazio (Лацио)
Liguria (Лигурия)
Lombardia (Ломбардия)
Marche (Марке)
Piemonte (Пиемонте)
Provincia
di
Arezzo
(Провинция
Арецо)
Provincia di Pisa (Провинция Пиза)
Provincia di Roma (Провинция Рим)
Provincia
di
Torino
(Провинция
Торино)
Puglia (Пулия)
Sicilia (Сицилия)
Toscana (Тоскана)

Литва
Vilniaus miesto savivaldibė (Община
град Вилнюс)

Латвия
Rīgas reģions (Рига град и регион)
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Esch-Uelzecht (Еш-сюр-Алзет)

Малта
Nadur (Надур)

Województwo Świętokrzyskie
(Швентокшиско воеводство)
Województwo Warmińsko-Mazurskie
(Вармско-Мазурско воеводство)
Województwo
Wielkopolskie
(Великополско воеводство)
Województwo
Zachodniopomorskie
(Западнопоморско воеводство)

Нидерландия
Delft (Делфт)
Den Haag (Хага)
Eindhoven (Айндховен)
Enschede (Енсхеде)
Lingewaard (Лингевард)
Noord
Nederland
(Севернонидерландски провинции)
Provincie
Gelderland
(Провинция
Хелдерланд)
Provincie
Overijssel
(Провинция
Оверайсел)

Полша
Łódź (град Лодз)
Ostrołęka (град Остроленка)
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego
(Служба
на
председателя на воеводския парламент
на Долна Силезия)
Województwo Kujawsko-Pomorskie
(Куявско-Поморско воеводство)
Województwo
Łódzkie
(Лодзко
воеводство)
Województwo Małopolskie
(Малополско войводство)
Województwo
Opolskie
(Ополско
воеводство)
Województwo Pomorskie (Поморско
воеводство)
Województwo Śląskie (воеводство
Силезия)

Португалия
Madeira (Мадейра)
Tavira (Тавира)

Румъния
Braşov (град Брашов)
Cluj-Napoca (град Клуж-Напока)
Timişoara (град Тимишоара)

Швеция
Gothenburg (Гьотеборг)
Jämtland (Йемтланд)
Malmö (град Малмьо)
Mellersta
Norrland
(Централен
Норланд)
Östsam
(Регионален
съвет
за
развитие)
Solna (град Солна)
Sörmland (Сьормланд)
Sveriges Kommuner och Landsting
(Шведско сдружение на местните
власти и регионите)
Västra Götalandsregionen (регион
Вестра Йоталанд)

Словакия
Bratislava (Братиславски регион)
Košický kraj (Кошицки регион)
Prešovský kraj (Прешовски регион)
Žilinský kraj (Жилински регион)

Обединено кралство
Cornwall (Корнуол)
East of England (Източна Англия)
Lancashire (Ланкашър)
Leicestershire (Лестършър)
Nottingham (Нотингам)
Preston City Council (Градски съвет на
Престън)
South East England (Югоизточна
Англия)
Warwickshire (Уорикшър)
West Midlands (Уест Мидландс)
Yorkshire & Humber (Йоркшър и
Хъмбър)

__________
EGTC Duero-Douro (ЕГТС Дуеро-Дору)

Словения
Skupnost občin Slovenije (Сдружение
на общините и градовете в Словения)

R/CdR 218/2010 item 7c EN – AS-YD/mp

.../...

-9-

R/CdR 218/2010 item 7c EN – AS-YD/mp

