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Členom Európskeho výboru regiónov 
 
Zapojenie do pilotného projektu na vytvorenie siete regionálnych centier (kontaktných miest) 
zameraných na posudzovanie uplatňovania právnych predpisov EÚ (RegHub) 
 
Vážená členka, vážený člen, 
 

dovoľte nám predstaviť Vám projekt, o ktorý by mohol mať záujem Váš región1 a ktorého zámerom je 

zlepšiť právne predpisy EÚ a priblížiť ich občanom. 
 

Európsky výbor regiónov si od svojho vzniku v roku 1994 stanovil za cieľ zabezpečiť lepšie zapojenie 
miestnych a regionálnych orgánov do prípravy a vykonávania právnych predpisov EÚ. Získavanie spätnej 
väzby od miestnej a regionálnej úrovne o jej priamych skúsenostiach s implementáciou právnych predpisov 
EÚ je však už dlhé roky problematické. Doteraz neexistuje systém EÚ, ktorý by umožnil včas a jednotným 
spôsobom získavať od miestnej a regionálnej úrovne údaje o tejto implementácii potrebné na prípravu 
právnych predpisov. 
 

VR preto spúšťa pilotný projekt spočívajúci v zriadení siete regionálnych centier pre posúdenie vykonávania 
právnych predpisov EÚ (RegHub) v rámci odporúčania osobitnej skupiny pre oblasť subsidiarity predsedu 
Európskej komisie Junckera ako hlavnú súčasť nového pracovného postupu pri tvorbe právnych predpisov 
EÚ. Pilotný projekt bude využívať a posilňovať existujúce činnosti siete VR na monitorovanie subsidiarity. 
 
Sieť má mať tieto ciele: 
 

 poskytovať spätnú väzbu o vykonávaní právnych predpisov EÚ na miestnej a regionálnej úrovni, 

 zabezpečovať lepšie zapojenie miestnych a regionálnych aktérov v skorom štádiu legislatívneho procesu 
EÚ, 

 klásť silnejší dôraz na zlepšenie existujúcich právnych predpisov EÚ a ich uplatňovanie na miestnej 
a regionálnej úrovni, 

 podporiť zjednodušenie a výmenu informácií medzi regiónmi pri vykonávaní a ďalšom vývoji právnych 
predpisov EÚ. 

                                                      
1 Pojem „región“ tu treba chápať v najširšom zmysle slova, ako akýkoľvek orgán územnej správy na nižšej ako štátnej úrovni, ktorý zavádza 

do praxe politiku EÚ. Môže teda zahŕňať spoločenstvá, departementy, spolkové krajiny, provincie, okresy, mestské aglomerácie, veľké mestá 
alebo zoskupenia menších miest, veľké miestne samosprávy alebo zoskupenia viacerých menších, cezhraničné územné celky, ako sú 
európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) a euroregióny. 



 

 

VR teraz pozýva 20 európskych regiónov, aby sa zapojili do tejto siete počas dvojročnej pilotnej fázy. 
 

Účasť na tomto pilotnom projekte si bude vyžadovať, aby ste vymenovali vhodného a skúseného 
zamestnanca svojej administratívy, ktorý by bol poverený týmito úlohami: 
 

 pôsobiť ako kontaktná osoba pre príslušné inštitúcie a organizácie vo Vašom regióne, ktoré sú zapojené 
do vykonávania právnych predpisov EÚ, 

 poskytovať príslušnú spätnú väzbu VR o vykonávaní právnych predpisov EÚ na miestnej a regionálnej 
úrovni. 

 

Na základe žiadostí rôznych európskych inštitúcií by sa maximálne trikrát do roka kontaktovalo každé 
regionálne centrum (RegHub), aby poskytlo svoje regionálne skúsenosti s vykonávaním politiky EÚ 
v konkrétnej oblasti. Informácie získané v rámci tejto spätej väzby by potom spracovala koordinačná sieť VR 
a poskytla ich inštitúciám EÚ a rozličným regionálnym a miestnym zainteresovaným stranám. 
 

Počas pilotnej fázy sa budeme musieť obmedziť len na niekoľko vybraných tém (napr. verejné obstarávanie, 
zmena klímy, politika v oblasti životného prostredia, politika súdržnosti), na ktorých sa dohodne VR 
a zúčastnené regióny. 
 

V prípade úspešného hodnotenia činnosti siete a na základe jej dvojročných výsledkov by sa sieť mohla 
rozšíriť na viac miestnych a regionálnych orgánov vo všetkých členských štátoch EÚ využívajúc zvýšenú 
mieru spolufinancovania z prostriedkov EÚ. 
 

Pilotný projekt bude koordinovať VR v Bruseli. Účastnícke regióny budú pozvané na prvý seminár, ktorý by 
sa mal uskutočniť do konca januára 2019 v Bruseli. 
 

Ak sa Váš región chce zapojiť, vyplňte najneskôr do 30. novembra 2018 do 24.00 hod. formulár, ktorý 
nájdete na stránke https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoRNetworkofRegionalHubs (vyberte si 
prosím jazyk v rozbaľovacej ponuke na pravej strane stránky). 
 

Ak záujem prejaví viac ako 20 regiónov, vyberieme kandidátske regióny na základe posúdenia primeranosti 
žiadosti a geografickej rovnováhy. 
 

V prípade ďalších otázok kontaktujte Rainera Steffensa, ktorý je koordinátorom tohto projektu vo VR 
(RegHub@cor.europa.eu). 
 

Ďalšie informácie nájdete na stránke https://cor.europa.eu/sk/engage/Pages/network-regional-hubs-
implementation-assessment.aspx 
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