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#EUlocal

Европейска мрежа на
регионалните и местните
съветници на ЕС

#TheFutureIsYours

В регионите и градовете на Европейския съюз има над
един милион политици на изборна длъжност. Те работят
ежедневно по европейски закони, програми за финансиране
и дебати. Мрежата се основава на успешния опит с
национални или местни политици, занимаващи се с въпроси,
свързани с ЕС, например в Австрия, Франция и Германия.

Кой следва да кандидатства и как?
Мрежата е предназначена за регионални и местни политици,
които са избрани представители в правителство, парламент
или асамблея на регион, град, провинция, община или село.
Чрез подаване на кандидатурата си за присъединяване
към Мрежата политиците потвърждават, че са назначени от
съответната асамблея, за да представляват избирателния
си район. Последният може да назначи един или няколко
политици, които могат да носят званието „член на Мрежата на
КР на регионалните и местните съветници на ЕС“ за срока на
назначението си.
Мрежата е доброволен проект „от долу нагоре“. Няма процес
на подбор: всички регистрирани политици стават част от
мрежата.

Какво предлага мрежата?
КР предлага на членовете на мрежата:
• целенасочена информация чрез информационни бюлетини
и брифинги;
• покани за прояви на КР, връзки към политически дебати в КР;
• обмен с членове на КР/заместници и други членове на
мрежата.
Мрежата не включва финансова подкрепа от страна на КР.

Как могат съветниците на ЕС
да работят заедно с КР?
Членовете на мрежата се приканват да се свържат с член на
КР по свой избор. Те могат също така да допринасят активно
за дейностите на КР, които включват например провеждането
на свързани с ЕС прояви в техните местни и регионални
съвети, организирането на дебати с гражданите, участието
в консултации и анкети на КР и прояви като годишната
Европейска седмица на регионите и градовете или редовните
европейски срещи на високо равнище на КР. Освен това
членовете на Мрежата могат да се свържат с администрацията
на КР на собствения си език, за да задават въпроси, да поискат
материали или помощ при организирането на прояви.

Регистрация

„Европа“ е част от
ежедневието в нашите
региони, градове и села
Апостолос Цицикостас,
управител на Централна Македония, Гърция, и председател
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Регионите и градовете на Европейския съюз
• Европейският комитет на регионите (КР) и неговите членове
представляват 240 региона, около 1 350 провинции, окръзи
и области, 600 града и почти 90 000 общини в 27-те държави
— членки на Европейския съюз. На регионалните и местните
администрации се падат половината от публичните
инвестиции, една трета от публичните разходи и една
четвърт от данъчните приходи. Регионите и градовете са от
значение за изготвянето на политиките на ЕС, тъй като:
• местните политици и регионалните правителства работят
ежедневно с ЕС и поради това следва да могат да упражняват
систематично своето ноу-хау и влияние през целия цикъл
на политиката на ЕС;
• последиците от изменението на климата, пандемиите
и икономическите кризи често са неравномерно
разпределени на територията на ЕС, което предполага
ориентирани към местните условия ответни мерки за
укрепване на сближаването;
• гражданите имат силна регионална и национална
идентичност, но същевременно се чувстват европейци и
подкрепят засиленото сътрудничество между държавите
— членки на ЕС, както редовно се потвърждава от
проучванията на общественото мнение..

Local and regional authorities are the
state level implementing most areas of EU
legislation on the ground – from the
Green Deal to the Digital Agenda. It is the
level of government closest to the people,
most trusted by citizens. No EU policy will
fly without them.

There are more than
1 million elected local and
regional officials across
the European Union,
represented by the CoR at
EU level.

They link the EU institutions, capitals, regions and
local communities in the EU and are responsible for…
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HOW

In Brussels

Advising the EU
legislators to make EU laws
fit for purpose at local and
regional level.

In the regions

Ensuring EU law
implementation and
enforcement through government
action on the ground.

Giving trustful and reliable
information on EU matters to
the citizens
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