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Piirkonnad ja linnad on Euroopa väärtuste ja põhimõtete kandjad
Võimalused laiendada koostööd Euroopa Regioonide Komiteega

Lugupeetud komitee liige

Nagu teate, esindab Euroopa Regioonide Komitee enam kui miljonit piirkondlikul ja kohalikul
tasandil valitud poliitikut, 300 piirkonda ja 90 000 kohalikku omavalitsust Euroopas ning annab
panuse ELi poliitika kujundamisse ja otsustusprotsessi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste
vaatevinklist. Samal ajal aitavad komitee liikmed muuta liitu tõhusamaks ja toovad selle kodanikele
lähemale, rakendades ELi õigust ja teavitades liidu poliitikast kohapeal.

11. oktoobril 2022 peetud kõnes piirkondade ja linnade olukorra kohta Euroopa Liidus avaldas
president Vasco Alves Cordeiro tunnustust olulisele tööle, mida linnapead, volikogude liikmed,
omavalitsusjuhid ja piirkondlikud ministrid koos kõigi ametiasutustega teevad liidus iga päev ja igal
pool.

Meie liikmete piirkondades ja linnades juurdunud poliitiline tegevus ja teadmised kohapealsetest
oludest on komitee ainulaadne omadus ja tugevaim külg. Komitee liikmetel on oma kogukondades
ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste riiklikes ühendustes suur mõju arvamuse kujundamisel.

Sünergia loomiseks ja parimate tavade vahetamise edendamiseks toetab komitee riiklike ekspertide
lähetamist ning soodustab kohalike ja piirkondlike omavalitsuste haldusasutuste ametnike ajaliselt
piiratud õppekülastusi.

Võimalused lähetada riiklikke eksperte, et vahetult tutvuda komitee tööga ning tõhustada
koostööd kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja komitee vahel

Sellise lähetuse taotlemine võimaldab kohalike ja piirkondlike omavalitsuste haldusasutuste ametnikel
seestpoolt näha, kuidas ELi nõuandev organ toimib. Meie tulevased kolleegid panustavad aktiivselt
ELi otsustusprotsessi teistsugusest vaatepunktist, suurendades samal ajal kohalike ja piirkondlike
omavalitsuste ning komitee koostööd.

Lisaks lühiajalistele õppekülastustele (ideaalsed juba Brüsselis töötavatele valitsusametnikele) pakub
komitee kolme liiki lähetusi (välisriigi eksperdid, Belgia kodakondsusega riiklikud eksperdid ja
lähetused, mille kulusid ei hüvitata).
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Igal riiklikul eksperdil on sellal, kui ta on lähetatud Euroopa Regioonide Komiteesse, võimalus

 saada kasu spetsiaalsest programmist, mis on kohandatud nii ekspertide kui ka komitee
vajadustele ja ootustele;

 tegutseda täielikult varustatud töökeskkonnas, sealhulgas juurdepääs meie võrgustikele,
töövahenditele ja koolitusprogrammidele;

 töötada ajaliselt piiratud ülesande kallal, millest on kasu nii komiteele kui ka kohalike ja
piirkondlike omavalitsuste haldusasutustele;

 osaleda aktiivselt institutsiooni põhitegevuses;
 osaleda komitee täiskogu istungjärkudel;
 näha, kuidas meie arvamusi koostatakse;
 tutvuda meie töö muude aspektidega.

Vastutasuks soovib komitee abi kohalike dialoogide korraldamisel ELi piirkondades koos meie täis- ja
asendusliikmetega. See võimaldaks Teie piirkondlikke muresid ja Teie häält asjakohaselt kuulda võtta,
kui arutatakse Euroopa tulevikku, nii et selle kujundamisel ja suunamisel kajastataks ka Euroopa
piirkondade vajadusi ja ootusi.

Kuna päevaraha maksmist hõlmavad lähetusvõimalused on piiratud, kutsume kohalikke, piirkondlikke
ja riikide valitsusi tungivalt üles kaaluma kulude hüvitamiseta lähetusi (mille puhul komitee ei maksa
riiklikule eksperdile lisahüvitist lisaks eksperdi tööandja makstavale palgale). Isegi kulude
hüvitamiseta lähetuse ajal annaks komitee riiklikule eksperdile kontoriruumi, töökoha / asjakohased
töövahendid, koolitusvõimalused, võrgustumisvõimalused ja isikliku mentori, et komitees viibimisest
kujuneks viljakas ja kasulik kogemus eksperdi enda ja tema piirkonna jaoks.

Lähetused on ajaliselt piiratud (vähemalt kuus kuud ja kõige kauem kaks aastat, nende kestust võib
pikendada kokku kuni nelja aastani).

2023. aastal täidetakse eeldatavasti mitu kulude hüvitamiseta lähetatud riikliku eksperdi kohta.
Euroopa Regioonide Komiteesse lähetamisest huvitatud potentsiaalsed kandidaadid võivad igal ajal
registreeruda meie veebisaidil. Nad võivad valida kuni kolm huvi pakkuvat profiili/valdkonda, millega
nad sooviksid töötada (eelistuste järjekorras). Lähetuse erinõuded on loetletud I ja II lisas. Euroopa
Regioonide Komiteesse lähetatud riiklike ekspertide suhtes kohaldatavaid eeskirju käsitleva otsuse
leiate meie tööpakkumiste lehelt.

Palun, et Teie kui täis- või asendusliige käesolevat kirja edastaksite, et jõuda rohkemate kolleegideni
kohalike ja piirkondlike omavalitsuste haldusasutustes.

Mul on hea meel tervitada Teid ja Teie piirkonda Regioonide Komitees ning loodan, et meie koostöö
tiheneb. Tehkem koostööd, et tulla toime Euroopa tuleviku väljakutsetega!

Petr Blížkovský
„elektrooniline allkiri“
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I lisa

Kooskõlas otsusega nr 438/2015 Euroopa Regioonide Komitee talitustesse lähetatud riiklike
ekspertide suhtes kohaldatava eeskirja kohta

Palun tutvuge otsuse nr 438/2015 terviktekstiga meie tööpakkumiste lehel.

Lähetuse tingimused

Kohalike, piirkondlike ja riiklike asutuste või valitsustevaheliste organisatsioonide töötajad võivad
kandideerida lähetatud riikliku eksperdi kohale. Siiski peab olema täidetud mitu tingimust.

Taotleja peab

• töötama mõnes riiklikus, piirkondlikus või kohalikus avalik-õiguslikus asutuses või
valitsustevahelises organisatsioonis;

• olema töötanud vähemalt kolm aastat täistööajaga haldus-, teadus-, tehnika-, nõustamis- või
järelevalvealasel töökohal;

• olema töötanud oma praeguse tööandja juures vähemalt kaksteist kuud;

• valdama üht Euroopa Liidu ametlikku keelt väga hästi ja veel üht Euroopa Liidu ametlikku
keelt rahuldavalt;

• olema lähetuse kestel alla 66 aasta vana ja

• suutma tõendada, et tööandja maksab jätkuvalt talle palka, säilitab tema püsiva või lepingulise
töösuhte ning tagab tema sotsiaalsed õigused ja soodustused, eelkõige seoses
sotsiaalkindlustuse ja pensioniõigustega kogu lähetuse kestel.
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II lisa

Väljavõte Euroopa Regioonide Komitee otsusest 188/2022, mis käsitleb praktikakavasid
reguleerivaid eeskirju

III peatükk VALITSUSAMETNIKE ÕPPEKÜLASTUSI KÄSITLEVAD SÄTTED

Artikkel 16 – Valitsusametnike õppekülastuste määratlus

16.1 Kava on avatud ELi liikmesriigi riikliku, piirkondliku või kohaliku ametiasutuse töötajatele ja
praktikantidele ning see võimaldab nii komiteel kui ka ametniku tööandajaks oleval asutusel
parandada võimalusi teha koostööd ja luua võrgustikke. Lisaks on seda liiki vahetuskavas osalevatel
ametnikel võimalus saada ülevaade komitee tööst, arendades samal ajal oma oskusi, pädevusi ja
teadmisi.

16.2 Määratluse kohaselt tasustatakse ainult Cicero praktikat artiklis 11 määratletud stipendiumi
vormis ning valitsusametnike õppekülastuste eest ei tasu mitte komitee, vaid asutus, kus ametnik
töötab. Valitsusametnikest praktikantidel võib siiski olla õigus sotsiaalmeetmetele artikli 5 lõikes 6
sätestatud tingimustel.

Artikkel 17 – Sobivuskriteeriumid
17.1 Programm on mõeldud eelkõige Euroopa Liidu liikmesriikide valitsusametnikele.
Valitsusametnikud võivad olla riikliku, piirkondliku või kohaliku ametiasutuse töötajad.

17.2 Õppekülastusele kandideerivad valitsusametnikud peavad vastama järgmistele
kriteeriumidele:

−nad peavad olema ELi liikmesriigi kodanikud ja töötama mõne liikmesriigi riiklikus,
kohalikus või piirkondlikus ametiasutuses; erandkorras ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel
võib peasekretär anda valitsusametniku õppekülastuse loa kolmandast riigist pärit kandidaadile.
Komitee jätab endale õiguse oma pakkumine tagasi võtta ja valida mõni teine sobiv kandidaat,
kui kandidaat ei ole õppekülastuse alguseks tõendanud, et ta täidab Belgia sisserändeõiguse
nõudeid seaduslikult Belgias elamise ja töötamise kohta;
−neil peab olema vähemalt bakalaureusekraad (või nad peavad olema läbinud pool
bakalaureusekraadi andvast õppekavast erialal, mida peetakse komitee töö seisukohast
vajalikuks);
−nad peavad töötama ametikohal, mis vastab oma tasemelt ja sisult ELi töötajate
ametiülesannetele komitees;
−nad peavad saama tööandjalt kinnituse ametniku tema juures töötamise kohta ja nõusoleku
õppekülastuseks komitees, samuti tõendi selle kohta, et õppekülastuse ajal rahastab ametnikku
tema tööandja;
−nad peavad valdama vabalt prantsuse või inglise keelt.
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Artikkel 18 – Valitsusametnike õppekülastuste kestus ja algus

18.1 Valitsusametnike õppekülastus võib kesta kaks kuni kuus kuud. Personaliküsimuste eest
vastutav direktor võib anda loa pikendada seda kestust kokku kaheteistkümne kuuni.
18.2 Õppekülastuse alustamise kuupäev lepitakse osalejaga kokku.

Artikkel 19 – Valitsusametnike õppekülastuste valikumenetluse juhtimine

19.1 Taotleva talituse juhataja või direktor vastutab valitsusametniku õppekülastuse taotlemise eest
vastavalt kehtestatud sisemenetlusele.

19.2 Praktikabüroo vastutab valitsusametnike õppekülastuste taotluste haldamise eest vastavalt
kehtestatud sisemenetlusele.
19.3 Valitsusametniku õppekülastuse loa võib anda personaliküsimuste eest vastutav direktor
vastavalt kehtestatud sisemenetlusele.

Artikkel 20 – Taotluse esitamine

Valitsusametnike õppekülastuse taotlused tuleb esitada veebipõhise taotlusvormi kaudu, mis on
kättesaadav komitee veebisaidil.

Artikkel 21 – Kindlustus
21.1 Tervisekindlustus on kohustuslik kõigile valitsusametnike õppekülastusel osalejatele ja komitee
seda ei rahasta. Kandidaat peab esitama tõendi tervisekindlustuse olemasolu kohta.

21.2 Kõik valitsusametnike õppekülastusel osalejad peavad olema kindlustatud ka
õnnetusjuhtumite vastu vastavalt komitee kindlustuspoliisis sätestatud tingimustele. Komitee kannab
kõik vastava kindlustusmaksega seotud kulud.
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