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Eiropas Reģionu komitejas locekļiem
Dalība izmēģinājuma projektā “Reģionālo centru (kontaktpunktu (Hubs)) tīkls ES politikas
īstenošanas pārskatīšanai” (RegHub)
Cienītā Komitejas locekle! Godātais Komitejas locekli!
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Vēlamies Jūs iepazīstināt ar projektu, par kuru Jūsu reģionam varētu būt ļoti liela interese un kurš tiek
īstenots ar mērķi uzlabot ES tiesību aktus un tos tuvināt Jūsu pārstāvētajiem iedzīvotājiem.
Eiropas Reģionu komiteja (RK) kopš tās izveides 1994. gadā tiecas uz mērķi nodrošināt vietējo un reģionālo
pašvaldību labāku iesaisti ES tiesību aktu izstrādāšanā un īstenošanā. Tomēr daudzus gadus ir bijis grūti
iegūt atsauksmes no vietējām un reģionālajām pašvaldībām par to tiešo pieredzi ES tiesību aktu īstenošanā.
Līdz šim Eiropas Savienībā nav ieviesta sistēma, ar ko pirms jaunu tiesību aktu izstrādes savlaicīgi un
saskaņoti apkopot no vietējā un reģionālā līmeņa saņemtos datus par šo īstenošanu.
Tāpēc RK, sekojot Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Jean-Claude Juncker izveidotās Subsidiaritātes darba
grupas ieteikumam, veido izmēģinājuma projektu, proti, reģionālo centru (hubs) tīklu ES politikas pasākumu
īstenošanas pārskatīšanai. Šis centrs būs būtiska jauna darba metode, kas tiks izmantota ES likumdošanas
procesā. Izmēģinājuma projektā tiks izmantots un pastiprināts RK subsidiaritātes uzraudzības tīkla
pašreizējais darbs.
Paredzēts, ka minētais tīkls
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sniegs atsauksmes par ES tiesību aktu īstenošanu vietējā un reģionālajā līmenī;
nodrošinās iespēju ES likumdošanas procesa agrīnā posmā labāk iesaistīt vietējos un reģionālos
dalībniekus;
pievērsīs lielāku uzmanību tam, kā uzlabot pašlaik spēkā esošos ES tiesību aktus un to īstenošanu vietējā
un reģionālajā līmenī; un
veicinās vienkāršošanu un reģionu savstarpēju mācīšanos ES tiesību aktu īstenošanas un turpmākās
pilnveidošanas jomā.

Jēdziens “reģions” jāsaprot visplašākajā nozīmē, proti, kā jebkura dalībvalsts līmenim pakārtota teritoriāla iestāde, kas īsteno ES politiku.
Tas ietver komūnas, departamentus, federālās zemes, provinces, grāfistes, lielpilsētu teritorijas, lielpilsētas vai mazāku pilsētu grupas, lielas
vietējās pašvaldības vai mazāku pašvaldību grupas, kā arī pārrobežu teritorijas, piemēram, ETSG un eiroreģionus.

RK aicina līdz pat 20 Eiropas reģionus pievienoties tīklam tā divu gadu izmēģinājuma posma laikā.
Lai varētu piedalīties šajā izmēģinājuma projektā, Jums būs jāieceļ atbilstošs, piemērots un pieredzējis Jūsu
administrācijas personāls, kuram tiks piešķirtas šādas tiesības un pilnvaras:



darboties kā kontaktpunktam attiecīgajām Jūsu reģionā esošajām iestādēm un organizācijām, kas ir
iesaistītas ES tiesību aktu īstenošanā; un
sniegt Reģionu komitejai attiecīgas atsauksmes par ES tiesību aktu īstenošanu vietējā un reģionālajā
līmenī.

Ņemot vērā dažādu Eiropas iestāžu pieprasījumus, ar katru reģionālo centru notiks sazināšanās līdz trīs
reizēm gadā, lai noskaidrotu, kāda ir attiecīgā reģiona pieredze saistībā ar ES politikas īstenošanu kādā
konkrētā jomā. Pēc tam RK tīkla koordinatori šīs atsauksmes apkopos un nodos ES iestādēm un dažādām
reģionālā un vietējā līmeņa ieinteresētajām personām.
Izmēģinājuma posmā mums būs jāaprobežojas ar dažiem izraudzītiem tematiem (piemēram, publiskais
iepirkums, klimata pārmaiņas, vides politika, kohēzijas politika), par kuriem vienosies RK un iesaistītie
reģioni.
Ja pēc diviem gadiem tīkla darbība un rezultāti tiks labi novērtēti, balstoties uz lielāku līdzfinansējumu, ko
nodrošina ES, tīkls būtu jāpaplašina, iekļaujot tajā vairāk reģionālo un vietējo pašvaldību visās ES
dalībvalstīs.
Izmēģinājuma projektu koordinēs RK Briselē. Iesaistītie reģioni tiks uzaicināti uz pirmo darbsemināru, kas
tiks rīkots Briselē un notiks ne vēlāk kā 2019. gada janvāra beigās.
Ja Jūsu reģions vēlas pieteikties, lūdzam aizpildīt veidlapu līdz piektdienas, 2018. gada 30. novembra,
pusnaktij https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoRNetworkofRegionalHubs (lūdzu, izvēlieties valodu
nolaižamajā izvēlnē lapas labajā pusē).
Ja dalībā būs ieinteresēti vairāk nekā 20 reģioni, mēs izvēlēsimies kandidātreģionus, ņemot vērā pieteikuma
piemērotību un ģeogrāfisko līdzsvaru.
Ja Jums ir jautājumi,
(RegHub@cor.europa.eu).
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