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”Europa” är det som dagligen 
sker runt omkring oss i våra 
regioner, städer och byar

Apostolos Tzitzikostas,  
regionpresident i Mellersta Makedonien i Grekland  
och ordförande för ReK

Det finns över en miljon folkvalda politiker i EU:s 
regioner och städer. De arbetar dagligen med EU:s 
lagstiftning, finansieringsprogram och debatter. 
Nätverket bygger vidare på framgångsrika erfarenheter 
från nationella eller lokala politiker som arbetar med 
EU-frågor i t.ex. Österrike, Frankrike och Tyskland. 

Vem bör ansöka och hur gör man?

Nätverket vänder sig till regionala och lokala politiker som är 
folkvalda företrädare i en regering, ett parlament eller en församling 
i en region, stad, provins, kommun eller by. Genom att lämna in 
en ansökan till nätverket bekräftar politiker att de har utsetts av 
sin respektive församling att företräda sin valkrets. Församlingen 
kan utse en eller flera politiker som får bära titeln ”Medlem i ReK:s 
nätverk för lokala och regionala fullmäktigeledamöter med ansvar 
för EU-frågor” under sin mandatperiod. 

Nätverket är ett frivilligt projekt på gräsrotsnivå. Det finns ingen 
urvalsprocess: alla politiker som anmält sig blir en del av nätverket.

Vad erbjuder nätverket?
ReK erbjuder nätverkets medlemmar
•  särskild information i form av nyhetsbrev och briefingar,
•  inbjudningar till ReK:s evenemang och länkar till politiska debatter 

inom ReK,
•  utbyten med ReK-ledamöter/suppleanter och andra nätverks-

medlemmar.
Nätverket omfattar inget ekonomiskt stöd från ReK.

Hur kan fullmäktigeledamöter 
med ansvar för EU-frågor 
samarbeta med ReK?

Nätverkets medlemmar uppmanas att kontakta valfri ReK-ledamot. 
De kan också aktivt bidra till ReK:s verksamhet, t.ex. genom att 
anordna EU-relaterade evenemang i sina lokala och regionala 
fullmäktigeförsamlingar, anordna debatter med medborgarna, 
delta i ReK:s samråd och undersökningar samt evenemang såsom 
den årliga Europeiska veckan för regioner och städer eller ReK:s 
regelbundna europeiska toppmöten. Dessutom kan nätverkets 
medlemmar kontakta ReK:s administration på sitt eget språk för 
att ställa frågor samt begära material eller hjälp i samband med 
anordnandet av evenemang.

Anmälan

#EUlocal

#TheFutureIsYours

Europeiska nätverket 
för lokala och regionala 

fullmäktigeledamöter med 
ansvar för EU-frågor

http://cdweb.cor.europa.eu/cn/a8mvl/councillor-network
http://cdweb.cor.europa.eu/cn/a8mvl/councillor-network
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Europeiska unionens regioner och städer

• Europeiska regionkommittén (ReK) och dess ledamöter 
företräder de 27 EU-medlemsstaternas 240 regioner, runt 
1 350 provinser, län och distrikt, 600 städer och nästan 90 000 
kommuner. Regionala och lokala myndigheter står för hälften 
av de offentliga investeringarna, en tredjedel av de offentliga 
utgifterna och en fjärdedel av skatteintäkterna. Regioner och 
städer är viktiga för EU:s beslutsfattande eftersom

• lokala politiker och regionala myndigheter samarbetar med EU 
varje dag, och därför bör de systematiskt kunna bidra med sitt 
kunnande och utöva inflytande under hela EU:s politiska process,

• effekterna av klimatförändringar, pandemier och ekonomiska 
kriser ofta är ojämnt fördelade över EU:s territorium och 
platsbaserade åtgärder krävs för att stärka sammanhållningen,

• medborgarna har starka regionala och nationella identiteter 
– men känner sig samtidigt europeiska och stöder ett ökat 
samarbete mellan EU:s medlemsstater, vilket regelbundet 
bekräftas av opinionsundersökningar. 

Europeiska nätverket för lokala och regionala fullmäktigeledamöter med ansvar för EU-frågor
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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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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

Läs mer: 

  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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