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Formanden 

 

 
 Bruxelles, den 18. oktober 2018 
 PCAB/TW/BK/RS (2018) D2245 

 
Til medlemmerne af Det Europæiske Regionsudvalg 
 
Deltagelse i et pilotprojekt for et netværk af regionale knudepunkter (kontaktpunkter) til 
evaluering af gennemførelsen af EU's politik (RegHub) 
 
Kære medlem 
 
Jeg vil gerne præsentere et projekt, som bør være af stor interesse for din region1. Projektet har til 
formål at forbedre EU's lovgivning og bringe den tættere på borgerne. 
 
Siden oprettelsen i 1994 har Det Europæiske Regionsudvalg (RU) arbejdet for at sikre en bedre 
inddragelse af de lokale og regionale myndigheder i udformningen og gennemførelsen af EU's 
lovgivning. Imidlertid har det gennem mange år været en stor udfordring at få feedback fra det lokale 
og regionale niveau om deres førstehåndserfaringer med gennemførelsen af EU-lovgivningen. Indtil 
videre findes der ikke noget system i EU, der kan sikre, at der i rette tid og på en sammenhængende 
måde indsamles oplysninger om gennemførelsen fra det lokale og regionale niveau i forbindelse med 
udarbejdelsen af lovgivning. 
 
Dette er grunden til, at RU opretter et pilotprojekt i form af et netværk af regionale knudepunkter til 
evaluering af gennemførelsen af EU's politik. Dette tiltag indgik i anbefalingerne fra taskforcen om 
nærhedsprincippet under kommissionsformand Jean-Claude Juncker, som en central del af en ny 
arbejdsmetode i EU-lovgivningsprocessen. Pilotprojektet vil benytte sig af og styrke det eksisterende 
arbejde i RU's nærhedsovervågningsnetværk. 
 
Netværket forventes at: 
 
 give feedback om gennemførelsen af EU-lovgivningen på lokalt og regionalt niveau, 
 sikre en bedre inddragelse af de regionale og lokale aktører på et tidligt tidspunkt i EU's 

lovgivningsproces, 
 skabe et større fokus på forbedring af den eksisterende EU-lovgivning og dens gennemførelse på 

lokalt og regionalt plan, 
 fremme forenkling og interregional læring i gennemførelsen og videreudviklingen af EU's 

lovgivning. 

                                                      
1 Begrebet "region" skal fortolkes i den bredeste forstand, dvs. enhver territorial myndighed under medlemsstatsniveau, der 

gennemfører EU's politikker. Det kan derfor omfatte fællesskaber, departementer, delstater, provinser, counties, storbyområder, 
større byer eller grupper af mindre byer, større kommuner eller grupper af mindre kommuner og grænseoverskridende områder som 
f.eks. EGTS'er og euroregioner. 
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RU indbyder nu op mod 20 regioner i Europa til at deltage i netværket i den toårige pilotfase. 
 
Deltagelse i dette pilotprojekt vil kræve, at der udpeges en kompetent, kvalificeret og erfaren ansat i 
din forvaltning, som vil få beføjelse og mandat til at: 
 
 fungere som kontaktpunkt for relevante institutioner og organisationer i din region, som er 

involverede i gennemførelsen af EU-lovgivning og 
 give relevant feedback til RU om gennemførelsen af EU-lovgivningen på lokalt og regionalt 

niveau. 
 

På grundlag af anmodninger fra de forskellige EU-institutioner vil hvert regionalt knudepunkt blive 
kontaktet op til 3 gange om året og anmodet om at redegøre for sine egne regionale erfaringer med 
gennemførelsen af EU's politik på et specifikt område. Denne feedback vil herefter blive sammenfattet 
af RU's koordinationsenhed for netværket og formidlet til EU-institutionerne og de forskellige 
regionale og lokale interessenter. 
 
I løbet af pilotfasen bliver vi nødt til at begrænse os til nogle få udvalgte emner (f.eks. offentlige 
udbud, klimaændringer, miljøpolitik, samhørighedspolitik), som vil blive aftalt mellem RU og de 
deltagende regioner. 
 
Hvis der er tale om en positiv evaluering af dets aktiviteter og resultater efter 2 år, bør netværket 
udvides til flere regionale og lokale myndigheder i alle EU's medlemsstater på grundlag af en øget 
medfinansiering fra EU. 
 
Pilotprojektet koordineres af RU i Bruxelles. De deltagende regioner vil blive indbudt til en første 
workshop, som forventes at finde sted i Bruxelles inden udgangen af januar 2019. 
 
Hvis din region ønsker at deltage, bedes du udfylde nedenstående formular senest fredag den 30. 
november 2018 kl. 24.00: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoRNetworkofRegionalHubs 
(vælg sprog ved hjælp af rullemenuen i højre side)   
 
Hvis mere end 20 regioner er interesserede i at deltage, vil vi udvælge kandidatregionerne under 
hensyntagen til indholdet i ansøgningen og den geografiske balance.  
 
Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte RU's projektkoordinator Rainer Steffens 
(RegHub@cor.europa.eu).  
 
Yderligere oplysninger findes på https://cor.europa.eu/da/engage/Pages/network-regional-hubs-
implementation-assessment.aspx  
 
Med venlig hilsen 
 

 
 

Karl-Heinz Lambertz  
Formand for Det Europæiske Regionsudvalg 

 
Michael Schneider 

Formand for nærhedsovervågningsnetværket 
 


