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Euroopan alueiden komitean jäsenille
Osallistuminen alueellisten keskusten (yhteyspisteiden) verkostoa koskevaan kokeiluhankkeeseen
EU:n toimintapolitiikkojen täytäntöönpanon arviointia varten

Arvoisa jäsen
Haluaisin esitellä Teille hankkeen, joka voi olla alueellenne1 erittäin kiinnostava, koska sen tarkoitus on
parantaa EU:n lainsäädäntöä ja tuoda se lähemmäs kansalaisia.
Euroopan alueiden komitea (AK) on perustamisestaan eli vuodesta 1994 lähtien pyrkinyt lisäämään
paikallis- ja alueviranomaisten osallistumista EU:n oikeuden suunnitteluun ja täytäntöönpanoon. EU:n
lainsäädännön täytäntöönpanoa koskevan palautteen saaminen paikallis- ja aluetason ensi käden
kokemuksista on kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi jo vuosien ajan. Toistaiseksi EU:ssa ei ole olemassa
järjestelmää, jolla koottaisiin oikea-aikaisesti ja johdonmukaisesti tietoa paikallis- ja aluetason
täytäntöönpanosta lainsäädännön valmistelua varten.
Sen vuoksi Euroopan alueiden komitea on perustamassa kokeiluhanketta, joka koostuu alueellisten keskusten
verkostosta EU:n politiikkojen täytäntöönpanon arviointia varten. Tämä oli puheenjohtaja Junckerin
asettaman, toissijaisuusperiaatteen toteutumista tarkastelevan työryhmän suositus keskeisenä osana EU:n
lainsäädäntää koskevaa uutta työskentelytapaa. Kokeiluhankkeella hyödynnetään ja vahvistetaan AK:ssa
toimivan toissijaisuusperiaatteen toteutumisen seurantaverkoston tähänastista työskentelyä.
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’Alue’ tulisi ymmärtää laajimmassa merkityksessään niin, se että se kattaa kaikki jäsenvaltiotasoa alempana olevat alueelliset viranomaiset,
jotka panevat EU:n toimintapolitiikkaa täytäntöön. Se voi näin ollen tarkoittaa kuntia, departementteja, läänejä, osavaltioita, maakuntia,
kreivikuntia, metropolialueita, suuria kaupunkeja tai pienempien kaupunkien ryhmiä, suuria paikallisyhteisöjä tai pienempien
paikallisyhteisöjen ryhmiä ja eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymien (EAYY) ja Euroregio-alueiden kaltaisia rajatylittäviä alueita.

Verkoston tarkoitus on





antaa palautetta EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta paikallis- ja aluetasolla
huolehtia siitä, että paikallis- ja aluetason toimijat voivat osallistua entistä tehokkaammin EU:n
lainsäädäntöprosessin alkuvaiheeseen
vahvistaa pyrkimystä parantaa EU:n nykyistä lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanoa paikallis- ja
aluetasolla
edistää yksinkertaistamista ja alueiden välistä oppimista EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon ja
jatkokehittämisen alalla.

AK kutsuu nyt enintään 20 aluetta Euroopan unionista liittymään verkostoon sen kaksivuotisen
kokeiluvaiheen ajaksi.
Osallistuminen kokeiluhankkeeseen edellyttää, että nimeätte henkilöstöstänne asiallisen, sopivan ja kokeneen
hallinto-organisaationne edustajan, jonka tehtäväksi annetaan



toimia yhteyshenkilönä EU:n oikeuden täytäntöönpanoon alueellanne osallistuville instituutioille ja
organisaatioille
antaa AK:lle palautetta EU:n oikeuden täytäntöönpanosta paikallis- ja aluetasolla.

Kuhunkin alueelliseen keskuspisteeseen otetaan yhteyttä enintään kolme kertaa vuodessa EU:n eri
toimielimien pyyntöjen perusteella, jotta se voi tarjota omaa alueellista kokemustaan EU:n
toimintapolitiikkojen täytäntöönpanosta tietyllä osa-alueella. Verkoston koordinaatio AK:ssa kokoaa
palautteen ja lähettää sen EU:n toimielimille sekä erilaisille alue- ja paikallistason sidosryhmille.
Kokeiluvaiheessa on rajoituttava muutamaan tiettyyn aiheeseen (esimerkiksi julkiset hankinnat,
ilmastonmuutos, ympäristöpolitiikka, koheesiopolitiikka), joista sovitaan yhdessä AK:n ja osallistuvien
alueiden kesken.
Mikäli arvio verkoston toiminnasta ja tuloksista kahden vuoden jälkeen on myönteinen, verkostoa olisi
laajennettava kattamaan yhä useampia alue- ja paikallisyhteisöjä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa EU:n
kasvavan yhteisrahoitusosuuden avulla.
AK koordinoi kokeiluhanketta Brysselissä. Siihen osallistuvat alueet kutsutaan ensimmäiseen seminaariin,
joka on määrä järjestää Brysselissä ennen vuoden 2019 tammikuun loppua.
Jos alueenne haluaa hakea mukaan verkostoon, täyttäkää lomake viimeistään perjantaina 30.
marraskuuta 2018 keskiyöhön mennessä osoitteessa
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoRNetworkofRegionalHubs (valitkaa kieli sivun oikeassa
reunassa näkyvästä pudotusvalikosta).
Mikäli useampi kuin 20 aluetta on kiinnostunut osallistumisesta, valitsemme ehdokasalueet ottamalla
huomioon hakemuksen tarkoituksenmukaisuuden ja maantieteellisen tasapainon.

Lisätietoja saatte tarvittaessa Euroopan alueiden komitean hankekoordinaattorilta Rainer Steffensiltä
(RegionalHubsNetwork@cor.europa.eu).
Lisätietoa on saatavissa myös osoitteesta https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/network-regional-hubsimplementation-assessment.aspx.
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