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Europees netwerk
van regionale en lokale
raadsleden uit de EU

#TheFutureIsYours

Er zijn meer dan één miljoen gekozen politici in de regio’s
en steden van de Europese Unie. Zij houden zich elke dag
bezig met Europese wetgeving, financieringsprogramma’s
en debatten. Het netwerk bouwt voort op succesvolle
ervaringen uit bijvoorbeeld Oostenrijk, Frankrijk en
Duitsland, waar groepen nationale en lokale politici
zich buigen over Europese aangelegenheden.

Wie kan zich aanmelden voor
het netwerk en hoe gaat dat?
Het netwerk is bestemd voor regionale en lokale politici die
gekozen vertegenwoordigers zijn in een bestuur, parlement of
raad van een regio, stad, provincie, gemeente of dorp. Als politici
zich voor het netwerk aanmelden, bevestigen zij dat ze door hun
bestuur, parlement of raad zijn aangewezen als vertegenwoordiger
in het netwerk. Een regio, stad, provincie, gemeente of dorp kan
één of meerdere politici als vertegenwoordigers in het netwerk
aanwijzen. Zij mogen zich “lid van het CvdR-netwerk van regionale
en lokale raadsleden uit de EU” noemen.
Het netwerk is vrijwillig en functioneert vanuit de basis (bottomup). Er is geen selectieprocedure: alle politici die zich aanmelden
worden lid van het netwerk.

Wat heeft het netwerk te bieden?
Het CvdR biedt de leden van het netwerk:
• specifieke informatie via nieuwsbrieven en briefings;
• uitnodigingen voor CvdR-evenementen en links naar politieke
debatten bij het CvdR;
• uitwisselingen met CvdR-leden en -plaatsvervangers en met de
andere leden van het netwerk.
De leden van het netwerk krijgen geen financiële ondersteuning
van het CvdR.

Hoe kunnen raadsleden uit de EU
met het CvdR samenwerken?
De leden van het netwerk worden verzocht contact aan te knopen
met een CvdR-lid van hun keuze. Ook kunnen ze actief bijdragen
aan activiteiten van het CvdR en bijvoorbeeld EU gerelateerde
evenementen in hun bestuur, parlement of raad organiseren,
debatten met burgers houden en deelnemen aan raadplegingen
en enquêtes van het CvdR en aan evenementen zoals de jaarlijkse
Europese Week van regio’s en steden en de regelmatig door het CvdR
georganiseerde Europese topconferenties. Bovendien kunnen de
leden van het netwerk in hun eigen taal contact opnemen met het
secretariaat van het CvdR om vragen te stellen en te verzoeken om
voorlichtingsmateriaal of hulp bij de organisatie van evenementen.

Aanmelden

“Europa” is dagelijkse
praktijk in onze regio’s,
steden en dorpen
Apostolos Tzitzikostas,
gouverneur van de regio Centraal-Macedonië (Griekenland)
en voorzitter van het CvdR

Europees netwerk van regionale en lokale raadsleden uit de EU

De regio’s en steden van de Europese Unie
• Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) en zijn leden
vertegenwoordigen de 240 regio’s, de ongeveer 1350
provincies en districten, de 600 steden en de bijna 90 000
gemeenten in de 27 lidstaten van de Europese Unie. Deze
lokale en regionale overheden zijn goed voor de helft van alle
overheidsinvesteringen, een derde van de overheidsuitgaven en
een kwart van de belastinginkomsten. Regio’s en steden zijn van
groot belang voor de EU-beleidsvorming:
• lokale politici en regionale regeringen hebben dagelijks met de
EU te maken en kunnen daarom met hun knowhow systematisch
invloed uitoefenen op de hele EU-beleidscyclus;

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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• klimaatverandering, pandemieën en economische crises hebben
niet overal in de EU dezelfde gevolgen en vereisen daarom lokale
maatregelen om de cohesie te versterken;
• de burgers voelen zich sterk met hun eigen regio en land
verbonden maar tegelijkertijd ook met Europa, en zijn
voorstander van nauwere samenwerking tussen de EU-lidstaten,
wat regelmatig door opiniepeilingen wordt bevestigd.

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

Meer informatie:
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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