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EL

 

O Πρόεδρος 

 

 
 Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2018 
 PCAB/TW/BK/RS (2018) D2245 
 

Υπόψη των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών 
 
Συμμετοχή σε πιλοτικό έργο για τη σύσταση ενός Δικτύου περιφερειακών κόμβων (hubs - σημεία 
επαφής) για την αξιολόγηση της υλοποίησης των πολιτικών της ΕΕ (RegHub) 
 
Αγαπητό μέλος, 
 

Επιτρέψτε μας να σας παρουσιάσουμε ένα έργο που θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον για την περιφέρειά σας1, το 

οποίο σχεδιάστηκε με στόχο να καταστεί η νομοθεσία της ΕΕ καλύτερη και πιο προσιτή στους πολίτες σας. 
 
Από την ίδρυσή της το 1994, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) επιδιώκει τη διασφάλιση της 
καλύτερης συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 
νομοθεσίας της ΕΕ. Ωστόσο, η ανατροφοδότηση από το τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο σχετικά με 
άμεσες εμπειρίες τους όσον αφορά την υλοποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ έχει αποδειχθεί ανά τα χρόνια 
δύσκολη. Μέχρι στιγμής, δεν υφίσταται σύστημα που να βοηθάει την ΕΕ να συλλέγει εγκαίρως και με 
συνεκτικό τρόπο στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση της νομοθεσίας από το τοπικό και το περιφερειακό 
επίπεδο για την προετοιμασία κατάρτισης νομοθεσίας. 
 
Για τον λόγο αυτό, η ΕτΠ, μετά από σύσταση της ειδικής ομάδας για την επικουρικότητα του Προέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ Juncker, συστήνει ένα πιλοτικό έργο αποτελούμενο από ένα Δίκτυο 
περιφερειακών κόμβων (hubs) για την αξιολόγηση της υλοποίησης των πολιτικών της ΕΕ, το οποίο θα 
διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο πλαίσιο του νέου τρόπου εργασίας κατά τη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ. 
Το πιλοτικό έργο θα χρησιμοποιήσει και θα ενισχύσει το υπάρχον έργο του Δικτύου Παρακολούθησης της 
Επικουρικότητας της ΕτΠ. 
 
Το δίκτυο αναμένεται ότι: 
 

 θα παρέχει ανατροφοδότηση σχετικά με την υλοποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο· 

                                                      
1 Ο όρος «περιφέρεια» νοείται με την ευρύτερη έννοια, ως κάθε εδαφική αρχή κάτω από το επίπεδο κράτους μέλους η οποία υλοποιεί 

πολιτικές της ΕΕ. Μπορεί, συνεπώς, να περιλαμβάνει κοινότητες, διαμερίσματα, Länder, επαρχίες, κομητείες, μητροπολιτικές περιοχές, 
μεγάλες πόλεις ή ομάδες μικρότερων, μεγάλους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή ομάδες μικρότερων, διασυνοριακές οντότητες όπως 
οι ΕΟΕΣ και οι Ευρωπεριφέρειες. 
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 θα εξασφαλίζει την καλύτερη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών παραγόντων από τα 
αρχικά στάδια της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ· 

 θα ενισχύει την εστίαση στη βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ και της εφαρμογής αυτής σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο· και 

 θα προωθεί την απλοποίηση και τη διαπεριφερειακή ανταλλαγή όσον αφορά την εφαρμογή και την 
περαιτέρω ανάπτυξη της νομοθεσίας της ΕΕ. 

 
Η ΕτΠ καλεί τώρα έως και 20 περιφέρειες της Ευρώπης να ενταχθούν στο δίκτυο κατά το διετές 
δοκιμαστικό στάδιο. 
 
Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο πιλοτικό έργο θα πρέπει να ορίσετε κατάλληλο, αρμόδιο και έμπειρο 
υπάλληλο από την υπηρεσία σας, στον οποίο θα δοθεί άδεια και εντολή να: 
 

 ενεργεί ως κύριο σημείο επαφής για τα σχετικά θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς που συμμετέχουν 
στην υλοποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ στην περιφέρειά σας· και 

 παρέχει στην ΕτΠ ανατροφοδότηση σχετικά με την υλοποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο. 

 
Βάσει αιτήσεων από διαφορετικά ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, κάθε περιφερειακός κόμβος θα ειδοποιείται 
έως και τρεις φορές ετησίως προκειμένου να παρέχει τη δική του περιφερειακή εμπειρία σχετικά με την 
υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Η εν λόγω ανατροφοδότηση θα συλλέγεται 
από το γραφείο συντονισμού του δικτύου της ΕτΠ και θα προωθείται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και σε 
διάφορους περιφερειακούς και τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς. 
 
Κατά τη διάρκεια του πιλοτικού σταδίου, θα πρέπει να περιοριστούμε σε ορισμένα επιλεγμένα θέματα (για 
παράδειγμα, τις δημόσιες συμβάσεις, την κλιματική αλλαγή, την περιβαλλοντική πολιτική, την πολιτική για 
τη συνοχή) που θα έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της ΕτΠ και των συμμετεχουσών περιφερειών. 
 
Εάν μετά την πάροδο δύο ετών η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων 
του δικτύου είναι θετική, το δίκτυο θα πρέπει, βάσει αυξημένης συγχρηματοδότησης που θα παρέχεται από 
την ΕΕ, να επεκταθεί ώστε να συνεργάζεται με περισσότερες τοπικές και περιφερειακές αρχές σε όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ. 
 
Το πιλοτικό έργο θα συντονίζεται από την ΕτΠ στις Βρυξέλλες. Η συμμετέχουσες περιφέρειες θα 
προσκληθούν να συμμετάσχουν σε ένα πρώτο εργαστήριο που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 
Βρυξέλλες πριν το τέλος του Ιανουαρίου 2019. 
 

Εάν η περιφέρειά σας επιθυμεί να συμμετάσχει, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το έντυπο που θα 
βρείτε στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoRNetworkofRegionalHubs πριν από τα 
μεσάνυχτα της Παρασκευής 30 Νοεμβρίου 2018 (επιλέξατε τη γλώσσα σας από τον πτυσσόμενο κατάλογο 
στη δεξιά πλευρά της σελίδας)  
 

Σε περίπτωση που δηλώσουν συμμετοχή περισσότερες των 20 περιφερειών, θα επιλέξουμε τις υποψήφιες 
περιφέρειες βάσει κριτηρίων καταλληλότητας και γεωγραφικής ισορροπίας.  
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Εάν έχετε ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον συντονιστή του έργου στην ΕτΠ, κ. Rainer 
Steffens (RegionalHubsNetwork@cor.europa.eu).  
 
Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες στη διεύθυνση https://cor.europa.eu/el/engage/Pages/network-
regional-hubs-implementation-assessment.aspx  
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς, 
 

 
 

Karl-Heinz Lambertz  
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των 

Περιφερειών 

 
Michael Schneider 

Πρόεδρος του Δικτύου Παρακολούθησης της 
Επικουρικότητας 

 


