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A Régiók Európai Bizottsága tagjai részére
Regionális központok (kapcsolattartó pontok) hálózatának létrehozására vonatkozó kísérleti
projektben való részvétel az uniós politika végrehajtásának értékelése céljából (RegHub)
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Szeretnénk bemutatni Önnek egy olyan projektet, amely különösen érdekelheti régióját , és amelynek
célja az uniós jogszabályok továbbfejlesztése és a régió polgáraihoz való közelebb vitele.
1994-es létrehozása óta a Régiók Európai Bizottsága (RB) mindig is arra törekedett, hogy a helyi és
regionális önkormányzatok nagyobb mértékben vegyenek részt az uniós jogszabályok kialakításában
és végrehajtásában. Ugyanakkor a helyi és regionális szintnek az uniós jogszabályok végrehajtásával
kapcsolatban első kézből szerzett tapasztalatain alapuló visszajelzés éveken át nehézségekbe ütközött.
Egyelőre nem áll rendelkezésre olyan rendszer, amellyel az EU a szabályozás előkészítése érdekében
időben és koherens módon adatokat gyűjthetne a helyi és regionális szinttől a végrehajtásról.
Ez az oka annak, hogy az RB létrehozza az uniós politika végrehajtását értékelő regionális központok
hálózatából álló kísérleti projektet, Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke szubszidiaritási
munkacsoportjának ajánlása alapján, az uniós jogalkotási folyamat egyik új munkamódszerének
központi részeként. A kísérleti projekt az RB szubszidiaritás-ellenőrzési hálózatának eddig végzett
munkáját fogja felhasználni és tovább erősíteni.
A hálózat célja, hogy:
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visszajelzést nyújtson az uniós jogszabályok helyi és regionális szintű végrehajtásáról,
biztosítsa a helyi és regionális szereplők jobb részvételét az uniós jogalkotási folyamat korai
szakaszában,

A „régió” kifejezés itt a legtágabb értelemben értendő; minden olyan tagállami szint alatti területi hatóságra kiterjed, amely uniós
politikákat hajt végre. Idetartoznak például a helyi közösségek, járások, megyék, tartományok, nagyvárosi térségek, nagyvárosok
vagy kisebb városcsoportok, nagyobb helyi önkormányzatok vagy kisebb önkormányzati csoportosulások, illetve olyan határokon
átnyúló térségek, mint az EGTC-k és az eurorégiók.
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megerősítse a meglévő uniós jogszabályok javításának, illetve jobb helyi és regionális szintű
végrehajtásának előtérbe helyezését, valamint
előmozdítsa az uniós jogszabályok végrehajtása és továbbfejlesztése terén az egyszerűsítést és a
régiók egymástól való tanulását.

Az RB most legfeljebb 20 európai régiót kér fel a hálózathoz való csatlakozásra a kísérleti szakaszban,
mely két évig tart.
A kísérleti projektben való részvételhez ki kell jelölnie az Ön által képviselt önkormányzat
adminisztrációjának egy erre alkalmas és megfelelő tapasztalattal rendelkező tagját, aki felhatalmazást
és megbízást kap arra, hogy:



kapcsolattartó pontként járjon el az Ön régiójában azon érdekelt intézmények és szervezetek
számára, amelyek részt vesznek az uniós jog végrehajtásában, valamint
megfelelő visszajelzést nyújtson az RB számára az uniós jogszabályok helyi és regionális szintű
végrehajtásáról.

A különböző európai intézmények felkérései alapján az egyes regionális központokkal évente
legfeljebb 3 alkalommal lépünk majd kapcsolatba, hogy beszámoljanak saját regionális
tapasztalataikról egy adott területre vonatkozó uniós szakpolitika végrehajtásával kapcsolatban. A
hálózat koordinálásáért felelős RB-s szerv ezt követően összeállítást készít a visszajelzésekből, és
eljuttatja azt az uniós intézményeknek és a különböző regionális és helyi érdekelt feleknek.
A kísérleti szakasz során csak néhány kiválasztott témára tudunk összpontosítani (például az
éghajlatváltozásra, környezetvédelmi politikára, kohéziós politikára, közbeszerzésre), ezeket az RB és
a részt vevő régiók közösen határozzák meg.
Két év elteltével, ha a tevékenységek és az eredmények pozitívnak tekinthetők, a hálózatot ki kellene
terjeszteni több regionális és helyi önkormányzatra valamennyi uniós tagállamban az EU által nyújtott
megnövelt társfinanszírozás alapján.
A kísérleti projektet az RB koordinálja majd Brüsszelben. A részt vevő régiók meghívást kapnak egy
első munkaértekezleten való részvételre, melyre várhatóan 2019. január vége előtt kerül sor
Brüsszelben.
Ha az Ön régiója jelentkezni kíván, kérjük, 2018. november 30-án, pénteken éjfélig töltse ki az
űrlapot: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoRNetworkofRegionalHubs Kérjük, válassza ki a
megfelelő nyelvet a jobb oldalon legördülő listából.
Ha több mint 20 régió szeretne részt venni, a pályázó régiókat a jelentkezés megfelelőségének és a
földrajzi egyensúlynak megfelelően választjuk ki.
Amennyiben további kérdései lennének, forduljon bizalommal az RB projektkoordinátorához, Rainer
Steffenshez (RegHub@cor.europa.eu).

További tájékoztatás az alábbi címen található: https://cor.europa.eu/hu/engage/Pages/networkregional-hubs-implementation-assessment.aspx
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