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Europos regionų komiteto nariams 
 
Dalyvavimas Regioninių centrų (kontaktinių punktų) tinklo ES politikos įgyvendinimui įvertinti 
(RegHub) bandomajame projekte 
 
Gerb. nary, 
 

Leiskite pristatyti Jums projektą, kuris turėtų būti ypač aktualus Jūsų regionui1 ir kuriuo siekiama pagerinti 

ES teisės aktus ir priartinti juos prie Jūsų piliečių. 
 
Nuo pat savo įkūrimo 1994 m. Europos regionų komitetas siekė tikslo užtikrinti, kad vietos ir regionų 
valdžios institucijos daugiau dalyvautų kuriant ir įgyvendinant ES teisės aktus. Tačiau jau daugelį metų buvo 
sunku iš vietos ir regionų lygmens gauti grįžtamąją informaciją apie betarpišką šio lygmens patirtį 
įgyvendinant ES teisės aktus. Iki šiol ES neturi sistemos, kad galėtų laiku ir nuosekliai iš vietos ir regionų 
lygmens surinkti duomenis apie šį įgyvendinimą, kad tuos duomenis būtų galima panaudoti rengiant teisės 
aktus. 
 
Todėl RK pradeda Regioninių centrų tinklo ES politikos įgyvendinimui įvertinti (RegHub) bandomąjį 
projektą – šią idėją, kaip svarbų naujo ES teisėkūros proceso elementą, rekomendavo Komisijos pirmininko 
Jean-Claude Juncker Subsidiarumo darbo grupė. Bandomasis projektas pasinaudos RK subisidiarumo 
stebėsenos tinklu ir sustiprins jo veiklą. 
 
Tinklas turėtų: 
 

 teikti grįžtamąją informaciją apie ES teisės aktų įgyvendinimą vietos ir regionų lygmenimis; 

 užtikrinti didesnį vietos ir regionų subjektų dalyvavimą ankstyvuoju ES teisėkūros proceso etapu; 

 didinti dėmesį galiojančių ES teisės aktų ir jų įgyvendinimo gerinimui vietos ir regionų lygmeniu; 

 skatinti supaprastinimą ir tarpregioninį mokymąsi įgyvendinant ir toliau kuriant ES teisės aktus. 

                                                      
1 Terminą „regionas“ reikėtų suprasti plačiausia prasme, nes tai gali būti bet koks žemiau valstybės narės lygmens esantis regioninis 

administracinis vienetas, įgyvendinantis ES politiką. Todėl tai gali būti bendruomenės, departamentai, žemės, provincijos, grafystės, 
didmiesčių zonos, dideli miestai arba mažesnių miestų grupės, už didelę teritoriją atsakingos vietos valdžios institucijos ar mažesnių grupės, 
tarpvalstybinės teritorijos, pavyzdžiui, ETBG ir euroregionai. 



 

 
RK kviečia iki 20 Europos regionų prisijungti prie tinklo per jo dvejus metus truksiantį bandomąjį etapą. 
 
Dalyvaudami bandomajame projekte turėsite paskirti reikiamus, šioms pareigoms tinkančius ir patyrusius 
savo organizacijos darbuotojus, kurie bus įgalioti: 
 

 veikti kaip kontaktiniai asmenys atitinkamoms institucijoms ir organizacijoms Jūsų regione, 
dalyvaujančiomis įgyvendinant ES teisę, ir 

 teikti RK reikiamą grįžtamąją informaciją apie ES teisės įgyvendinimą vietos ir regionų lygmeniu. 
 

Priklausomai nuo įvairių Europos institucijų prašymų, su kiekvienu regioniniu centru bus susisiekta iki 3 
kartų per metus, kad jis galėtų pasidalyti savo regionine ES politikos įgyvendinimo konkrečioje srityje 
patirtimi. Tuomet tinklo koordinatoriai apibendrins šią grįžtamąją informaciją ir pateiks ją ES institucijoms ir 
įvairiems regioniniams ir vietos suinteresuotiesiems subjektams. 
 
Per bandomąjį etapą apsiribosime keletu pasirinktų temų (pavyzdžiui, viešojo pirkimo, klimato kitos, 
aplinkos politikos, sanglaudos politikos), dėl kurių susitars RK ir dalyvaujantys regionai. 
 
Priklausomai nuo sėkmingos projekto veiklos ir rezultatų įvertinimo po dvejų metų tinklas turėtų apimti 
daugiau regionų ir vietos valdžios institucijų visose ES valstybėse narėse, naudojant ES skiriamą padidintą 
bendrą finansavimą. 
 
Bandomąjį projektą Briuselyje koordinuos RK. Dalyvaujantys regionai bus pakviesti į pirmąjį seminarą, 
kuris turėtų įvykti Briuselyje iki 2019 m. sausio mėn. pabaigos. 
 

Jeigu Jūsų regionas norėtų dalyvauti, prašytume iki 2018 m. lapkričio 30 d., penktadienio 24.00 val. 
užpildyti šią formą https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoRNetworkofRegionalHubs (prašytume 
pasirinkti savo kalbą iš išskleidžiamojo meniu puslapio dešinėje)  
 
Jeigu dalyvauti pageidautų daugiau kaip 20 regionų, mes atrinksime kandidatus, atsižvelgdami į paraiškos 
tinkamumą ir geografinį balansą.  
 

Jeigu kiltų klausimų, nedvejodami kreipkitės į RK projekto koordinatorių Rainer Steffens 
(RegHub@cor.europa.eu).  
 
Daugiau informacijos galima rasti https://cor.europa.eu/lt/engage/Pages/network-regional-hubs-
implementation-assessment.aspx  
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