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EU-netværket
af regionale og lokale
EU-formidlere

#TheFutureIsYours

Der er over én million folkevalgte politikere
i EU’s regioner og byer. De beskæftiger sig
dagligt med EU-love, -finansieringsprogrammer
og -debatter. Netværket bygger på de gode
erfaringer med nationale og lokale politikere,
som beskæftiger sig med EU-anliggender, i
eksempelvis Østrig, Frankrig og Tyskland.

Hvem bør ansøge, og hvordan gør man?
Netværket henvender sig til regionale og lokale politikere,
som er folkevalgte repræsentanter i en regering, et
parlament eller en forsamling i en region, storby, mindre
by, provins, kommune eller landsby. Ved at søge optagelse
i netværket bekræfter politikerne, at de er udpeget af deres
respektive forsamlinger til at repræsentere deres valgkreds.
Forsamlingerne kan udpege en eller flere politikere, som får
lov at bære titlen ”medlem af RU’s netværk af regionale og
lokale EU-formidlere” i hele deres mandatperiode.
Netværket er et frivilligt og bundstyret projekt. Der er ingen
udvælgelsesprocedure: alle registrerede politikere bliver
medlem af netværket.

Hvad kan netværket tilbyde?
RU tilbyder medlemmerne af netværket:
• målrettet information gennem nyhedsbreve og briefinger
• indbydelser til RU’s arrangementer og link til politiske debatter i RU
• udvekslinger med RU’s medlemmer/suppleanter og andre
medlemmer af netværket.
Netværket omfatter ikke økonomisk støtte fra RU.

Hvordan kan EU-formidlere
arbejde sammen med RU?
Medlemmerne af netværket opfordres til at tage kontakt til
et RU-medlem efter eget valg. De kan også aktivt bidrage
til RU’s aktiviteter, som f.eks. omfatter afholdelse af EUrelaterede arrangementer i deres lokale og regionale råd,
afholdelse af debatter med borgerne, deltagelse i RU’s
høringer og undersøgelser og arrangementer som den årlige
europæiske uge for regioner og byer eller RU’s regelmæssige
europæiske topmøder. Derudover kan medlemmerne af
netværket kontakte RU’s administration på deres eget sprog
og stille spørgsmål og anmode om materialer eller hjælp
med tilrettelæggelsen af arrangementer.

Tilmelding

”Europa” har betydning dagligt
i vores regioner og byer
Apostolos Tzitzikostas,
leder af regionalregeringen i Centralmakedonien,
Grækenland, og formand for RU

EU-netværket af regionale og lokale EU-formidlere

Den Europæiske Unions regioner og byer
• Det Europæiske Regionsudvalg (RU) og dets medlemmer
repræsenterer de 240 regioner, omkring 1.350 provinser,
amter og distrikter, 600 byer og næsten 90.000
kommuner i de 27 EU-medlemsstater. Regionale og lokale
forvaltninger tegner sig for halvdelen af de offentlige
investeringer, en tredjedel af de offentlige udgifter og en
fjerdedel af skatteindtægterne. Regioner og byer har stor
betydning for beslutningstagningen i EU, fordi:
• lokale politikere og regionale myndigheder arbejder
sammen med EU hver dag og derfor bør have mulighed
for at anvende deres knowhow og øve indflydelse i hele
EU’s politikcyklus

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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• konsekvenserne af klimaforandringerne, pandemier
og økonomiske kriser ofte er ulige fordelt over hele
EU og kræver stedbaserede løsninger for at styrke
samhørigheden
• borgerne har stærke regionale og nationale identiteter
— men samtidig føler sig som europæere og støtter øget
samarbejde mellem EU-medlemsstaterne, som det ofte
bekræftes af de offentlige meningsmålinger.

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

Læs mere:
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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