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Európska sieť predstaviteľov
územných samospráv
pre otázky EÚ

#TheFutureIsYours

V regiónoch a mestách Európskej únie pôsobí
viac ako milión volených politikov. Každý deň
sa zaoberajú európskymi právnymi predpismi,
programami financovania a diskusiami.
Táto sieť vychádza z úspešných skúseností s
politikmi na celoštátnej alebo miestnej úrovni,
ktorí sa zaoberajú záležitosťami EÚ, napríklad
v Rakúsku, vo Francúzsku či v Nemecku.

Kto by sa mal prihlásiť a ako?
Sieť je určená regionálnym a miestnym politikom, ktorí sú
volení zástupcovia vo vláde, parlamente alebo zhromaždení
regiónu, mesta, provincie, obce či dediny. Prihlásením do
siete politik potvrdzuje, že ho príslušné zhromaždenie
vymenovalo, aby zastupoval svoj volebný obvod. Takéto
zhromaždenie môže vymenovať jedného alebo viacerých
politikov, ktorí môžu po dobu trvania vymenovania používať
titul „člen siete VR predstaviteľov územných samospráv pre
otázky EÚ“.
Sieť je dobrovoľný projekt zdola nahor. Neprebieha žiadne
výberový proces, všetci zaregistrovaní politici sa stávajú
súčasťou siete.

Čo táto sieť ponúka?
VR členom siete ponúka:
•
cielené informácie prostredníctvom informačných
bulletinov a briefingov,
• pozvánky na podujatia VR, linky na politické diskusie vo VR,
• debaty s členmi VR, ich náhradníkmi a ostatnými členmi
siete.
VR neposkytuje sieti žiadny finančný príspevok.

Ako môžu predstavitelia pre
otázky EÚ spolupracovať s VR?
Členovia siete môžu nadviazať kontakt s ktorýmkoľvek
členom VR. Môžu tiež aktívne prispievať k činnosti VR, čo
zahŕňa napríklad usporadúvanie podujatí súvisiacich s
EÚ vo svojich miestnych a regionálnych zastupiteľstvách,
organizovanie diskusií s občanmi, účasť na konzultáciách
a prieskumoch VR či na podujatiach, ako je napríklad
každoročný Európsky týždeň regiónov a miest alebo
pravidelné európske summity VR. Okrem toho sa členovia
siete môžu obrátiť na administratívu VR vo svojom vlastnom
jazyku. aby sa na niečo opýtali, či požiadali o materiál alebo
o pomoc pri organizovaní podujatí.

Registrácia

„Európa“ je v našich
regiónoch a obciach
prítomná každodenne
Apostolos Tzitzikostas,
predseda gréckeho regiónu Stredné Macedónsko
a predseda VR
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Regióny a mestá Európskej únie
• Európsky výbor regiónov (VR) a jeho členovia zastupujú
240 regiónov, približne 1350 provincií, okresov či oblastí,
600 miest a takmer 90 000 obcí v 27 členských štátoch
Európskej únie. Regionálna a miestna správa zodpovedá
za polovicu verejných investícií, tretinu verejných
výdavkov a zabezpečuje štvrtinu daňových príjmov.
Regióny a mestá sú pre tvorbu politiky EÚ dôležité, lebo:
• miestni politici a regionálne samosprávy každý deň
spolupracujú s EÚ a preto by mali mať možnosť
systematicky uplatňovať svoje know-how a vplyv v rámci
celého politického cyklu EÚ,

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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• vplyvy zmeny klímy, pandémie a ekonomickej krízy
sú často nerovnomerne rozložené v rámci územia EÚ
a naznačujú, že miestne reakcie by boli na posilnenie
súdržnosti vhodnejšie,
• občania majú silné regionálne a národné povedomie,
súčasne sa však cítia byť Európanmi a podporujú
posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi EÚ, čo
pravidelne potvrdzujú prieskumy verejnej mienky.

There are more than
1 million elected local and
regional officials across
the European Union,
represented by the CoR at
EU level.

28

17

Members of a
regional government

Presidents of
municipal
councils

61

Presidents of
regional governments

72

27

Members of
municipal
councils

Others

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

Viac informácií:
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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