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Lugupeetud Euroopa Regioonide Komitee liikmed 
 
Osalemine ELi poliitika rakendamise läbivaatamise piirkondlike keskuste (kontaktpunktid) 
võrgustikes (RegHub) 
 
Lugupeetud liige 
 

Sooviksin Teile tutvustada projekti, mis peaks Teie piirkonnas1 suurt huvi pakkuma ja mille eesmärk on ELi 

õiguse parandamine ja kodanikele lähemale toomine. 
 
Alates 1994. aastast, mil ta asutati, on Euroopa Regioonide Komitee järginud eesmärki tagada kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste parem kaasatus ELi õiguse väljatöötamisse ja rakendamisse. Tagasiside saamine 
kohalikult ja piirkondlikult tasandilt vahetute kogemuste kohta ELi õigusaktide rakendamisel on siiski olnud 
paljude aastate jooksul probleemiks. Siiani puudub süsteem, mis võimaldaks ELil koguda õigeaegselt ja 
sidusalt andmed kohalikult ja piirkondlikult tasandilt õigusaktide väljatöötamise kohta. 
 
Seepärast algatab Euroopa Regioonide Komitee katseprojekti, millega luuakse ELi poliitika rakendamise 
läbivaatamine piirkondlikud keskused – vastavalt Euroopa Komisjoni presidendi Junckeri subsidiaarsuse 
rakkerühma soovitusele –, mis peaksid olema ELi õigusloome alase uue tööviisi keskne osa. Katseprojektis 
kasutatakse arendatakse edasi Euroopa Regioonide Komitee subsidiaarsuse järelevalve võrgustiku tööd. 
 
Võrgustikult oodatakse järgmist: 
 

 tagasiside andmine ELi õigusaktide rakendamise kohta kohalikul ja piirkondlikul tasandil; 

 parema kohalike ja piirkondlike osalejate kaasamise tagamine varajases etapis ELi õigusloomeprotsessis; 

 suurem keskendumine ELi olemasolevate õigusaktide parandamisele ning nende kohaldamisele 
kohalikul ja piirkondlikul tasandil ning 

 lihtsustamise edendamine ja piirkondade üksteiselt õppimine ELi õigusakte kohaldamise ja 
edasiarendamise alal. 

 

                                                      
1 Mõistet „piirkond“ tuleks mõista laias tähenduses kui ükskõik millist territoriaalset asutust, mis paikneb liikmesriigi tasandist madalamal 

tasandil ja rakendab ELi poliitikat. Seega võib see hõlmata kogukondi, departemange, liidumaid, maakondi, provintse, suurlinnu (või 
väiksemate linnade gruppe), suuri kohalikke omavalitsusi (või väiksemate omavalitsuste gruppe), piiriüleseid piirkondi, nagu ETKRid ja 
euroregioonid. 



 

Euroopa Regioonide Komitee kutsub nüüd kuni 20 Euroopa piirkonda võrgustikuga liituma kaheaastase 
katseetapi jooksul. 
 
Katseprojektis osalemiseks on Teil vaja valida üks oma asutuse asjakohane, sobilik ja kogenud töötaja, kellel 
oleks luba ja volitused teha järgmist: 
 

 tegutseda kontaktisikuna asjaomaste institutsioonide ja organisatsioonide jaoks Teie piirkonnas, kes on 
kaasatud ELi õiguse rakendamisse ning 

 anda asjakohast tagasisidet komiteele ELi õigusaktide rakendamise kohta kohalikul ja piirkondlikul 
tasandil. 
 

Tuginedes erinevate Euroopa institutsioonide taotlustele võetakse iga piirkondliku keskusega ühendust kuni 
3 korda aastas, et keskus saaks edastada oma piirkondlikke kogemusi ELi poliitika rakendamise alal 
konkreetses valdkonnas. Komitee võrgustiku koordineerijad koguvad selle tagasiside kokku ja edastavad ELi 
institutsioonidele ning erinevatele piirkondlikele ja kohalikele sidusrühmadele. 
 
Katseetapi ajal piirdume me ainult üksikute valitud teemadega (näiteks riigihanked, kliimamuutused, 
keskkonnapoliitika, ühtekuuluvuspoliitika), mille suhtes lepivad omavahel kokku komitee ja osalevad 
piirkonnad. 
 
Juhul kui 2 aasta pärast hinnatakse võrgustiku töö ja tulemused edukaks, tuleks seda laiendada suurema 
hulga kohalike ja piirkondlike omavalitsusteni kõigis ELi liikmesriikides, tuginedes ELi poolsele suuremale 
kaasrahastamisele. 
 
Katseprojekti tööd koordineerib Euroopa Regioonide Komitee Brüsselis. Osalevad piirkonnad kutsutakse 
esimesele seminarile, mis toimub Brüsselis eeldatavasti enne 2019. aasta jaanuari. 
 

Kui Teie piirkond soovib kandideerida, siis palun täitke enne reede, 30. novembri 2018. aasta keskööd 
vastav vorm aadressil https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoRNetworkofRegionalHubs (palun valige 
keel rippmenüüst lehe paremas ääres)  
 
Kui osalemisest on huvitatud üle 20 piirkonna, siis valime osalevad piirkonnad välja, lähtudes taotluse 

asjakohasusest ja geograafilisest tasakaalust.  
 
Küsimuste korral võtke palun ühendust Euroopa Regioonide Komitee projekti koordinaatori Rainer 
Steffensiga (RegHub@cor.europa.eu)  
 



 

Lisateave aadressil https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/network-regional-hubs-implementation-
assessment.aspx.  
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