Председател

Брюксел, 18 октомври 2018 г.
PCAB/TW/BK/RS (2018) D2245

До членовете на Европейския комитет на регионите

Участие в пилотен проект за Мрежа от регионални хъбове (звена за контакт) за преглед на
изпълнението на политиките на ЕС (RegHub)

Уважаема госпожо, уважаеми господине,
Позволете ни да Ви представим проект, който би могъл да представлява голям интерес за Вашия
регион1, разработен с цел да подобри законодателството на ЕС и да го доближи до гражданите.
От създаването си през 1994 г. насам, Европейският комитет на регионите (КР) се стреми да осигури
по-голямо участие на местните и регионалните власти в разработването и прилагането на
законодателството на ЕС. Събирането на обратна информация от местното и регионалното равнище
във връзка с техния непосредствен опит в прилагането на законодателството на ЕС се оказа обаче
предизвикателство в продължение на много години. До момента в ЕС няма въведена система за
своевременно и съгласувано събиране на данни от местното и регионалното равнище относно
прилагането с оглед на изготвянето на законодателство.
Затова КР стартира пилотен проект за създаване на мрежа от регионални хъбове за преглед на
изпълнението на политиките на ЕС, възприемайки препоръка, отправена от Работната група по
въпросите на субсидиарността, създадена от председателя на Европейската комисия Юнкер, като
основен елемент от нов начин на работа в законотворчеството на ЕС. Пилотният проект ще се опре на
работата на Мрежата на КР за наблюдение на субсидиарността и ще я укрепи.

1

Понятието „регион“ следва да се разбира в най-широкия смисъл на думата като всяка териториална власт под равнището на
държавата членка, която изпълнява политиката на ЕС. Следователно регионът може да включва общности, департаменти,
провинции, графства, метрополни области, големи градове или групирани по-малки градове, големи или групирани по-малки
органи на местното управление, както и трансгранични територии, като например ЕГТС и еврорегиони.
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Очаква се мрежата:





да предоставя обратна информация за прилагането на законодателството на ЕС на местно и
регионално равнище;
да осигурява по-голямо участие на местните и регионалните действащи лица на ранен етап от
законодателния процес на ЕС;
да засили акцента върху подобряването на действащото законодателство на ЕС и прилагането му
на местно и регионално равнище; и
да насърчи опростяването и обмена на опит между регионите в прилагането и по-нататъшното
развитие на законодателството на ЕС.

КР приканва до 20 региона в Европа да се присъединят към мрежата по време на двугодишната
пилотна фаза.
Участието в този пилотен проект ще изисква от Вас да определите подходящи и опитни членове на
Вашата администрация, които ще бъдат упълномощени:



да действат като звено контакт за съответните институции и организации във Вашия регион,
участващи в прилагането на правото на ЕС; и
да предоставят на КР съответната обратна информация за прилагането на законодателството на
ЕС на местно и регионално равнище.

Въз основа на исканията от различни европейски институции към всеки регионален хъб ще бъдат
отправяни до 3 искания годишно да сподели своя регионален опит от прилагането на политиката на
ЕС в конкретна област. След това тази обратна информация ще бъде компилирана от координиращия
мрежата на КР и предоставяна на институциите на ЕС и на различни регионални и местни
заинтересовани страни.
По време на пилотната фаза, ще трябва да се ограничим до някои конкретни теми (например
обществените поръчки, изменението на климата, политиката в областта на околната среда,
политиката на сближаване), които ще бъдат съгласувани между КР и участващите региони.
След 2 години, при условие че функционирането на мрежата и нейните резултати бъдат оценени като
успешни, тя ще бъде разширена и ще обхване повече органи на регионалното и местното управление
във всички държави членки на ЕС въз основа на увеличено съфинансиране от ЕС.
Пилотният проект ще бъде координиран от КР в Брюксел. Участващите региони ще бъдат поканени
на първа работна среща, която се очаква да се проведе в Брюксел преди края на януари 2019 г.
В случай че Вашият регион би искал да кандидатства, Ви молим преди полунощ на 30 ноември
2018 г., петък, да попълните формуляра на адрес
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoRNetworkofRegionalHubs (моля, изберете Вашия език от
падащото меню в дясната част на страницата)
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В случай че бъде заявен интерес от повече от 20 региона, ще подберем кандидатстващите региони,
вземайки под внимание целесъобразността на заявката за участие и географския баланс.
Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с координатора на проекта в КР Rainer Steffens
(RegionalHubsNetwork@cor.europa.eu).
Можете да намерите допълнителна информация на адрес https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/networkregional-hubs-implementation-assessment.aspx
С уважение,

Karl-Heinz Lambertz,
председател на Европейският комитет на
регионите
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Michael Schneider,
председател на Мрежата за наблюдение на
субсидиарността

