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Iga päev mõjutab meie 
piirkondade, linnade ja külade 
elu Euroopa Liit

Kreeka Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner  
ja Euroopa Regioonide Komitee president  
Apostolos Tzitzikostas

Euroopa Liidu piirkondades ja linnades on rohkem 
kui miljon valitud poliitikut. Iga päev tegelevad 
nad Euroopa õigusaktide, rahastamisprogrammide 
ja aruteludega. Võrgustik tugineb edukatele 
kogemustele, mis on saadud näiteks Austrias, 
Prantsusmaal ja Saksamaal ELi küsimustega tegelevate 
riikliku või kohaliku tasandi poliitikutega. 

Kellele on võrgustik mõeldud 
ja kuidas sellega liituda?

Võrgustik on suunatud piirkondliku ja kohaliku tasandi poliitikutele, 
kes on valitud esindajad piirkonna, linna, maakonna, valla või küla 
valitsuses, parlamendis või volikogus. Kui poliitik esitab soovi 
võrgustikuga liituda, kinnitab ta sellega, et tema valimisringkonna 
esinduskogu on nimetanud ta seda valimisringkonda esindama. 
Esinduskogu võib nimetada ühe või mitu poliitikut, kes võivad oma 
ametiaja jooksul olla Euroopa Regioonide Komitee korraldatava ELi 
asjade eest vastutavate volikoguliikmete võrgustiku liikmed. 

Võrgustik on vabatahtlik alt üles suunatud projekt. Valikumenetlust 
ei toimu: kõik võrgustikku registreeritud poliitikud saavad 
võrgustiku liikmeks..

Mida võrgustik pakub?
Euroopa Regioonide Komitee pakub võrgustiku liikmetele järgmist:
•  sihtotstarbeline teave uudiskirjade ja ülevaadete kaudu;
•  kutsed komitee üritustele, lingid komitee poliitilistele aruteludele;
•  teabevahetus komitee täis- ja asendusliikmete ning teiste 

võrgustiku liikmetega.
Komitee ei paku võrgustiku liikmetele rahalist toetust.

Kuidas saavad ELi asjade eest vastutavad 
volikoguliikmed teha koostööd 
Euroopa Regioonide Komiteega?

Võrgustiku liikmetel palutakse võtta ühendust enda valitud Euroopa 
Regioonide Komitee liikmega. Samuti võivad nad aktiivselt osaleda 
komitee tegevuses, mis hõlmab näiteks ELiga seotud ürituste 
korraldamist kohalikes ja piirkondlikes volikogudes, kodanikega 
arutelude korraldamist, osalemist komitee konsultatsioonides 
ja küsitlustes ning sellistel üritustel nagu iga-aastane Euroopa 
piirkondade ja linnade nädal või komitee korralised Euroopa 
tippkohtumised. Lisaks võivad võrgustiku liikmed võtta komitee 
administratsiooniga ühendust oma emakeeles, et küsida küsimusi, 
materjale või abi ürituste korraldamisel.

Registreerumine

#EUlocal

#TheFutureIsYours

ELi asjade eest vastutavate 
volikoguliikmete 

Euroopa võrgustik

http://cdweb.cor.europa.eu/cn/a8mvl/councillor-network
http://cdweb.cor.europa.eu/cn/a8mvl/councillor-network
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Euroopa Liidu piirkonnad ja linnad

• Euroopa Regioonide Komitee ja selle liikmed esindavad 
Euroopa Liidu 27 liikmesriigi 240 piirkonda, umbes 1 350 
maakonda, 600 linna ja peaaegu 90 000 valda. Piirkondlike 
ja kohalike omavalitsuste arvele langeb pool avaliku sektori 
investeeringutest, kolmandik avaliku sektori kulutustest ja 
veerand maksutuludest. Piirkonnad ja linnad on ELi poliitika 
kujundamisel olulised, sest

• kohalikud poliitikud ja piirkondlikud omavalitsused teevad 
iga päev ELiga koostööd ning peaksid seetõttu saama oma 
oskusteavet ja mõju süstemaatiliselt kasutada kogu ELi 
poliitikatsüklis;

• kliimamuutuste, pandeemiate ja majanduskriiside mõju on 
ELi territooriumil jaotunud sageli ebaühtlaselt, mis eeldab 
kohapõhiseid lahendusi ühtekuuluvuse tugevdamiseks;

• ELi elanikel on tugev piirkondlik ja riiklik identiteet, kuid 
nad tunnevad end samal ajal eurooplastena ja toetavad ELi 
liikmesriikide tõhusamat koostööd, mida avaliku arvamuse 
küsitlused regulaarselt kinnitavad. 

ELi asjade eest vastutavate volikoguliikmete Euroopa võrgustik
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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 

�y without them.

There are more than
1 million elected local and 
regional o�cials 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…WHY

HOW
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Advising the EU 
legislators to make EU laws 
�t for purpose at local and 
regional level.

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

Giving trustful and reliable 
information on EU matters to 
the citizens

In Brussels In the regions

Lisateave: 

  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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