
INFORMACJE

Zjednoczona Europa na co dzień 
urzeczywistnia się w regionach, 
miastach i wioskach.

Apostolos Tzitzikostas,  
gubernator Macedonii Środkowej w Grecji 
i przewodniczący KR-u

W regionach i miastach Unii Europejskiej działa 
ponad milion demokratycznie wybranych polityczek 
i polityków. Zajmują się oni na co dzień przepisami 
europejskimi i programami finansowania i biorą 
udział w debatach. Sieć opiera się na pozytywnych 
doświadczeniach ze współpracy z krajowymi lub 
lokalnymi politykami angażującymi się w sprawy 
UE, na przykład w Austrii, Francji i Niemczech. 

Kto powinien się zgłosić i w jaki sposób?

Sieć skierowana jest do polityków szczebla lokalnego i regionalnego, 
którzy są demokratycznie wybranymi przedstawicielami 
zasiadającymi w rządzie, parlamencie lub zgromadzeniu danego 
regionu, miasta, prowincji, gminy lub wioski. Zgłaszając chęć 
przystąpienia do sieci, polityczki i politycy potwierdzają, że zostali 
wyznaczeni przez odpowiednie zgromadzenie do reprezentowania 
okręgu wyborczego. Dane zgromadzenie może mianować jedną 
lub kilka osób, które w czasie swej kadencji będą nazywać się 
„członkami sieci KR-u skupiającej radnych UE szczebla lokalnego i 
regionalnego”. 

Sieć jest projektem dobrowolnym i oddolnym. Nie ma procedury 
selekcji: wszyscy zarejestrowani politycy stają się jej członkiniami 
lub członkami.

Co oferuje sieć?
KR zapewnia członkiniom i członkom sieci:
•  specjalne informacje za pośrednictwem biuletynów i briefingów,
•  zaproszenia na wydarzenia KR-u, linki do debat politycznych  

w KR-ze,
•  wymianę z członkami lub zastępcami członków KR-u i innymi 

osobami należącymi do sieci.
Sieć nie oferuje wsparcia finansowego ze strony KR-u.

W jaki sposób radni UE mogą 
współpracować z KR-em?

Radne i radni należący do sieci mogą nawiązać kontakt z wybraną 
członkinią lub członkiem KR-u. Mogą się również aktywnie włączać 
w działania KR-u, na przykład organizując wydarzenia poświęcone 
UE w radach lokalnych i regionalnych oraz debaty z obywatelkami 
i obywatelami, biorąc udział w konsultacjach i ankietach KR-u, a 
także imprezach takich jak doroczny Europejski Tydzień Regionów i 
Miast i regularne szczyty europejskie KR-u. Ponadto mogą zwracać 
się do administracji KR-u we własnym języku z zapytaniem bądź 
prośbą o materiały czy pomoc w organizacji wydarzeń.

Rejestracja

#EUlocal

#TheFutureIsYours

Europejska sieć radnych 
UE szczebla lokalnego 

i regionalnego

http://cdweb.cor.europa.eu/cn/a8mvl/councillor-network
http://cdweb.cor.europa.eu/cn/a8mvl/councillor-network


page 2 of 2

Miasta i regiony Unii Europejskiej

• Europejski Komitet Regionów (KR) i jego członkinie i członkowie 
reprezentują 240 regionów, około 1350 prowincji, powiatów 
i dystryktów, 600 miast i nieomal 90 tys. gmin w 27 państwach 
członkowskich Unii Europejskiej. Organy administracji lokalnej 
i regionalnej odpowiadają za połowę inwestycji publicznych, 
jedną trzecią wydatków publicznych i jedną czwartą dochodów 
podatkowych. Regiony i miasta mają znaczenie dla kreowania 
polityki UE, ponieważ:

• lokalni politycy i samorządy regionalne na co dzień współpracują 
z UE, więc powinni móc systematycznie dzielić się swą fachową 
wiedzą i wywierać wpływ w całym cyklu politycznym UE,

• skutki zmiany klimatu, pandemii i kryzysów gospodarczych są 
często nierównomiernie rozłożone na terytorium UE, co sprawia, 
że należy reagować w sposób ukierunkowany na konkretne 
miejsce w celu zwiększenia spójności,

• obywatelki i obywatele mają silną tożsamość regionalną i 
narodową, lecz czują się też Europejkami i Europejczykami 
i popierają wzmocnioną współpracę między państwami 
członkowskimi UE, co regularnie potwierdzają badania opinii 
publicznej. 

Europejska sieć radnych UE szczebla lokalnego i regionalnego
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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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11
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THE COR
AND  LOCAL AND 

REGIONAL 
AUTHORITIES MAKE 

A DIFFERENCE

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

Dowiedz się więcej: 

  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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