Předseda

V Bruselu dne 18. října 2018
PCAB/TW/BK/RS (2018) D2245

Členům Evropského výboru regionů
Účast na pilotním projektu Sítě regionálních hubů (kontaktních míst) pro přezkum provádění
politiky EU (RegHub)
Vážené členky, vážení členové,
1

dovolte nám, abychom Vám představili projekt, který by měl být pro Váš region velmi zajímavý
a jehož cílem je zlepšit právní předpisy EU a přiblížit je občanům.
Evropský výbor regionů (VR) od svého zřízení v roce 1994 usiluje o lepší zapojení místních
a regionálních orgánů do přípravy a provádění právních předpisů EU. Získávání zpětné vazby
od orgánů místní a regionální úrovně, pokud jde o jejich bezprostřední zkušenosti s prováděním
právních předpisů EU, se však již po řadu let ukazuje být náročným úkolem. Dosud neexistuje žádný
systém, jenž by EU umožňoval včas a soudržným způsobem shromažďovat informace z místní
a regionální úrovně, které se týkají provádění a přispívají k přípravě právních předpisů.
VR proto zahajuje pilotní projekt vytvoření Sítě regionálních hubů pro přezkum provádění
politiky EU, která je reakcí na doporučení pracovní skupiny pro subsidiaritu předsedy
Evropské komise Junckera coby hlavní součást nového způsobu práce při tvorbě právních
předpisů EU. Tento pilotní projekt využije a posílí stávající činnost sítě VR pro
monitorování subsidiarity.

1

Výraz „region“ by měl být chápán v nejširším slova smyslu, jako kterýkoliv územní orgán členského státu na nižší než celostátní
úrovni, který provádí politiku EU. Může proto jít o společenství, kraje, spolkové země, provincie, hrabství, metropolitní oblasti,
velká města nebo uskupení menších, velké místní orgány nebo uskupení menších, přeshraniční územní celky jako ESÚS
a Euroregiony.

COR-2018-04918-00-01-LET-TRA (EN) 1/3

CS

Tato síť by měla plnit následující úkoly:





poskytovat zpětnou vazbu, pokud jde o provádění právních předpisů EU na místní a regionální
úrovni,
zajistit lepší zapojení místních a regionálních subjektů v rané fázi legislativního procesu EU,
více zaměřovat pozornost na zlepšování stávajících právních předpisů EU a jejich provádění
na místní a regionální úrovni,
podporovat zjednodušování a výměnu poznatků a zkušeností mezi regiony, pokud jde
o uplatňování a další rozvoj právních předpisů EU.

VR nyní zve až 20 evropských regionů, aby se k této síti připojily během její dvouleté pilotní fáze.
Účast na tomto pilotním projektu bude vyžadovat, abyste jmenovali odpovědného, vhodného
a zkušeného člena Vaší administrativy, který bude zmocněn a pověřen:



působit jako kontaktní osoba pro příslušné instituce a organizace ve Vašem regionu, které jsou
zapojeny do provádění právních předpisů EU,
poskytovat VR příslušnou zpětnou vazbu, pokud jde o provádění právních předpisů EU na místní
a regionální úrovni.

Na základě žádostí jednotlivých evropských orgánů bude každý regionální hub až třikrát ročně
kontaktován a požádán, aby se podělil o zkušenost svého regionu s prováděním politiky EU v určité
oblasti. Útvar pro koordinaci sítě ve VR tyto zpětné vazby následně přehledně zpracuje a poskytne
orgánům EU a různým zainteresovaným stranám na regionální a místní úrovni.
Během pilotní fáze se budeme muset omezit pouze na několik vybraných témat (například na zadávání
veřejných zakázek, změnu klimatu, politiku v oblasti životního prostředí, politiku soudržnosti), která
budou dohodnuta mezi VR a zúčastněnými regiony.
V závislosti na úspěšném hodnocení fungování a výsledcích dosažených po dvou letech by síť měla
být rozšířena na více regionálních a místních orgánů ve všech členských státech EU, a to na základě
navýšeného spolufinancování ze strany EU.
Pilotní projekt bude koordinovat VR v Bruselu. Zúčastněné regiony budou pozvány na první
workshop, jenž by se měl v Bruselu uskutečnit nejpozději koncem ledna 2019.
Pokud se chce Váš region přihlásit, vyplňte prosím do pátku 30. listopadu 2018 do půlnoci
formulář dostupný zde: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoRNetworkofRegionalHubs
(vyberte si prosím jazyk z rozbalovacího menu v pravé části stránky).
Pokud zájem o účast projeví více než 20 regionů, vybereme z nich účastníky na základě relevance
přihlášek a zeměpisné vyváženosti.
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V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obracet na koordinátora projektu ve VR, jímž je
pan Rainer Steffens (RegHub@cor.europa.eu).
Další informace najdete na internetové stránce https://cor.europa.eu/cs/engage/Pages/networkregional-hubs-implementation-assessment.aspx.
S pozdravem

Karl-Heinz LAMBERTZ
předseda Evropského výboru regionů
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Michael SCHNEIDER
předseda sítě pro monitorování subsidiarity

