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V regionech a městech Evropské unie působí
více než milion volených politiků a političek,
kteří se každodenně zabývají evropskými
předpisy, programy financování a diskusemi.
Tato síť vychází z úspěšných zkušeností politiků/
političek aktivních na celostátní či místní
úrovni, kteří se – například v Rakousku, Francii
či Německu – zabývají záležitostmi EU.

Komu je síť určena a jak se přihlásit?
Cílovou skupinou sítě jsou regionální a místní politici/
političky, kteří jsou volenými zástupci ve vládě, parlamentu
nebo shromáždění regionu, města, provincie, obce nebo
vesnice. Podáním přihlášky do sítě politici/političky
stvrzují, že byli jmenováni příslušným shromážděním, aby
zastupovali svůj volební obvod. V jednom volebním obvodu
může být jmenováno více osob, které se tak na dobu trvání
svého mandátu stanou „členy sítě regionálních a místních
zastupitelů odpovědných za unijní záležitosti“.
Síť je dobrovolným projektem řízeným na základě přístupu
zdola nahoru. Všichni zaregistrovaní politici/političky se
stanou členy sítě – neprobíhá žádný proces výběru.

Evropská síť regionálních
a místních zastupitelů
odpovědných za
unijní záležitosti
Co síť nabízí?
VR členům sítě nabízí:
• specializované informace poskytované prostřednictvím informačních zpravodajů a briefingů,
• pozvánky na akce VR, odkazy na politické diskuse ve VR,
• diskuse se členy VR a jejich náhradníky a s dalšími členy sítě.
Součástí nabídky sítě nebude žádná finanční podpora ze
strany VR.

Jak mohou zastupitelé odpovědní za
unijní záležitosti spolupracovat s VR?
Členové sítě mají možnost kontaktovat kteréhokoli člena
VR. Mohou rovněž aktivně přispívat k činnosti VR – mohou
například pořádat akce související s EU v rámci svých
místních a regionálních zastupitelstev, pořádat diskuse s
občany, účastnit se konzultací a průzkumů VR a akcí, jako je
každoroční Evropský týden regionů a měst nebo pravidelné
evropské summity pořádané VR. Členové sítě se navíc
mohou ve svém jazyce obrátit na administrativu VR a klást
jí dotazy nebo si vyžádat materiály či pomoc při organizaci
akcí.

Registrace

Evropské záležitosti se
každodenně odehrávají v našich
regionech, městech a vesnicích.
Apostolos Tzitzikostas,
guvernér řeckého regionu Střední Makedonie
a předseda VR

Evropská síť regionálních a místních zastupitelů odpovědných za unijní záležitosti

Regiony a města Evropské unie
• Evropský výbor regionů (VR) a jeho členové zastupují 240
regionů, přibližně 1 350 provincií, hrabství, žup a okresů,
600 měst a téměř 90 000 obcí 27 členských států Evropské
unie. Na regionální a místní správu připadá polovina
veřejných investic, jedna třetina veřejných výdajů a
čtvrtina daňových příjmů. Regiony a města hrají důležitou
roli při tvorbě politik EU, protože:
• politici/političky činní na místní úrovni a regionální vlády a
samosprávy denně spolupracují s EU, a proto by měli mít
možnost systematicky uplatňovat své know-how a vliv v
průběhu celého politického cyklu EU,

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.

They link the EU institutions, capitals, regions and
local communities in the EU and are responsible for…
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• dopady změny klimatu, pandemie a hospodářských
krizí jsou v rámci EU často nerovnoměrně rozloženy – je
proto nasnadě, že je třeba nabídnout řešení založená na
místním přístupu, jež by měla posílit soudržnost,
• občané mají silnou regionální a národní identitu, ale
zároveň se cítí Evropany a podporují posílenou spolupráci
mezi členskými státy EU, což pravidelně potvrzují
průzkumy veřejného mínění.

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

Více se dozvíte zde:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/ks-ha-20-001
https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/default.aspx
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