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Europa kuriama kasdien 
mūsų regionuose, miestuose 
ir kaimuose

Apostolos Tzitzikostas,  
Graikijos Centrinės Makedonijos regiono gubernatorius 
ir RK pirmininkas

Europos Sąjungos regionuose ir miestuose yra daugiau 
kaip milijonas išrinktų politikų. Jie kasdien susiduria su 
Europos teisės aktais, finansavimo programomis ir dėl 
diskutuoja Europos klausimais. Tinklo veikla grindžiama 
sėkminga patirtimi, įgyta dirbant su nacionalinio ar 
vietos lygmens politikais, atsakingais už ES reikalus, 
pavyzdžiui, Austrijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje. 

Kas ir kaip turėtų teikti paraiškas?

Tinklas skirtas regionų ir vietos politikams, kurie yra išrinkti 
atstovauti regiono, miesto, provincijos, provincijos, savivaldybės 
ar kaimo vyriausybėje, parlamente ar asamblėjoje. Teikdamas 
paraišką Tinklui politikas patvirtina, kad atitinkama asamblėja 
paskyrė jį atstovauti savo rinkimų apygardai. Pastaroji gali paskirti 
vieną ar kelis politikus, kurie jų paskyrimo laikotarpiu taps „Už ES 
reikalus atsakingų regionų ir vietos tarybų narių RK tinklo nariais“. 

Tinklas yra savanoriškas ir principu „iš apačios į viršų“ grindžiamas 
projektas. Atrankos procedūros nėra: visi užsiregistravę politikai 
tampa tinklo nariais.

Ką narystė Tinkle suteikia?
RK tinklo nariams suteikiama:
•  jiems skirta informacija, pateikiama naujienlaiškiuose ir 

informaciniuose pranešimuose;
•  kvietimai dalyvauti RK renginiuose, saitai į RK vykstančias politines 

diskusijas;
•  galimybė keistis nuomonėmis su RK nariais ir (arba) pakaitiniais 

nariais bei kitų tinklų nariais.
Tinklui RK neteikia jokios finansinės paramos.

Kaip ES tarybų nariai gali 
bendradarbiauti su RK?

Tinklo nariai kviečiami susisiekti su pasirinktu RK nariu. Jie taip 
pat gali aktyviai prisidėti prie RK veiklos, pavyzdžiui, rengti su ES  
susijusius renginius savo vietos ir regionų tarybose, organizuoti 
diskusijas su piliečiais, dalyvauti RK konsultacijose ir apklausose 
bei tokiuose renginiuose kaip kasmetinė Europos regionų ir 
miestų savaitė arba reguliariai vykstantys Europos aukščiausiojo 
lygio susitikimai. Be to, tinklo nariai gali kreiptis į RK administraciją 
savo gimtąja kalba ir užduoti klausimus, prašyti medžiagos arba 
pagalbos organizuojant renginius.

Registracija

#EUlocal

#TheFutureIsYours

Už ES reikalus atsakingų 
regionų ir vietos 

tarybų narių tinklas

http://cdweb.cor.europa.eu/cn/a8mvl/councillor-network
http://cdweb.cor.europa.eu/cn/a8mvl/councillor-network
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Europos Sąjungos regionai ir miestai

• Europos regionų komitetas (RK) ir jo nariai atstovauja 240 
regionų, apie 1350 provincijų, apskričių ir rajonų, 600 miestų 
ir beveik 90 000 savivaldybių 27 Europos Sąjungos valstybėse 
narėse. Regionų ir vietos valdžios institucijoms tenka pusė viešųjų 
investicijų, trečdalis viešųjų išlaidų ir ketvirtadalis mokestinių 
pajamų. Regionai ir miestai yra svarbūs formuojant ES politiką, 
nes:

• vietos politikai ir regionų valdžios institucijos kasdien sprendžia 
su ES susijusius klausimus, todėl jiems turėtų būti sudaryta 
galimybė sistemingai pasinaudoti savo praktine patirtimi ir daryti 
įtaką per visą ES politikos ciklą;

• klimato kaitos, pandemijų ir ekonomikos krizių padariniai ES 
teritorijoje dažnai pasiskirstę netolygiai, todėl siūlo konkrečioms 
vietovėms pritaikytas priemones sanglaudai stiprinti;

• piliečiai turi stiprią regioninę ir nacionalinę tapatybę, tačiau 
kartu jaučiasi europiečiai ir remia glaudesnį ES valstybių narių 
bendradarbiavimą, kaip tai nuolat patvirtina viešosios nuomonės 
apklausos. 

Už ES reikalus atsakingų regionų ir vietos tarybų narių tinklas
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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

Daugiau informacijos: 

  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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