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Eiropas pašvaldību ES
lietu padomnieku tīkls

#TheFutureIsYours

Eiropas Savienības reģionos un pilsētās ir vairāk
nekā miljons ievēlētu politiķu, kas ikdienā
saskaras ar Eiropas tiesību aktiem, finansēšanas
programmām un debatēm. Tīkls balstās uz
veiksmīgo pieredzi, ko, piemēram, Austrijā,
Francijā un Vācijā, guvuši valsts un vietējā līmeņa
politiķi, kuri nodarbojas ar ES jautājumiem.

Kas un kā var pieteikties?
Tīkls paredzēts reģionālā un vietējā līmeņa politiķiem,
kas ir ievēlēti pārstāvji reģiona, pilsētas, novada, pagasta
vai ciema padomē vai asamblejā. Piesakoties tīklam,
politiķi apstiprina, ka attiecīgā iestāde tos ir izvirzījusi, lai
viņi pārstāvētu savu vēlēšanu apgabalu, Pašvaldība var
izvirzīt vienu vai vairākus politiķus, kuri savas darbības
laikā tiks saukti par RK izveidotā Eiropas pašvaldību ES
lietu padomnieku tīkla dalībniekiem.
Dalība tīklā ir brīvprātīga. Tīkls ir augšupējs projekts.
Atlases process nav paredzēts: visi reģistrētie politiķi
kļūst par tīkla dalībniekiem.

Ko tīkls piedāvā?
Tīkla locekļiem RK piedāvā
• īpašu informāciju, nodrošinot informatīvos biļetenus un
brīfingus;
• uzaicinājumus uz RK pasākumiem un tīmekļa saites uz
politiskām debatēm RK telpās;
•
viedokļu apmaiņu ar RK locekļiem/aizstājējiem un
citiem tīkla dalībniekiem.
Tīkls neparedz nekādu finansiālu atbalstu no RK puses.

ES lietu padomnieku sadarbība ar RK
Tīkla dalībnieki tiek aicināti sazināties ar kādu no viņu
izvēlētajiem RK locekļiem. Tīkla dalībnieki var sniegt
aktīvu ieguldījumu arī RK darbībā, piemēram, rīkojot ar
ES saistītus pasākumus vietējās un reģionālajās padomēs,
organizējot debates ar iedzīvotājiem, piedaloties RK
konsultācijās un aptaujās, kā arī tādos pasākumos kā
ikgadējā Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa un regulārie
RK samiti par ES jautājumiem. Turklāt tīkla dalībnieki var
sazināties ar RK administrāciju savā dzimtajā valodā, lai
uzdotu jautājumus, pieprasītu materiālus vai palīdzību
pasākumu organizēšanā.

Reģistrācija

“Eiropa” materializējas katru
dienu mūsu reģionos, pilsētās
un ciematos
Apostols Dzidzikosts (Apostolos Tzitzikostas),
Vidusmaķedonijas gubernators (Grieķija)
un RK priekšsēdētājs

Eiropas pašvaldību ES lietu padomnieku tīkls

Eiropas Savienības reģioni un pilsētas
• Eiropas Reģionu komiteja (RK) un tās locekļi pārstāv
240 reģionus, aptuveni 1350 provinces, apgabalus un
rajonus, 600 pilsētas un gandrīz 90 000 pašvaldību
Eiropas Savienības 27 dalībvalstīs. Reģionālās
un vietējās pārvaldes iestādes atbild par pusi no
publiskajiem ieguldījumiem, vienu trešdaļu no
publiskajiem izdevumiem un ceturto daļu no nodokļu
ieņēmumiem. Reģioniem un pilsētām ir svarīga nozīme
ES politikas veidošanā, jo
• vietējie politiķi un reģionālo pašvaldību pārstāvji katru
dienu sadarbojas ar ES, un tādēļ viņiem vajadzētu būt
iespējai piedāvāt savu zinātību un sistemātiski ietekmēt
visu ES politikas ciklu;
• klimata pārmaiņu, pandēmiju un ekonomikas krīžu
ietekme ES teritorijā bieži vien ir nevienmērīga, tādēļ
ir vajadzīgi konkrētai vietai pielāgoti risinājumi, lai
stiprinātu kohēziju;

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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• iedzīvotājiem ir spēcīga reģionālā un nacionālā
identitāte, taču vienlaikus viņi jūtas arī piederīgi Eiropai
un atbalsta ciešāku sadarbību starp ES dalībvalstīm, kā
to regulāri apstiprina sabiedriskās domas aptaujas.

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

Plašāka informācija:
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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