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Do Członków Europejskiego Komitetu Regionów
Udział w projekcie pilotażowym sieci regionalnych hubów (punktów kontaktowych) dla oceny
realizacji unijnej polityki (RegHub)
Szanowni Państwo!
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Pragnę przedstawić Państwu projekt, który powinien mieć duże znaczenie dla Państwa regionu . Jego celem
jest lepsze stanowienie prawa UE i przybliżenie go do obywateli.
Od czasu swego utworzenia w 1994 r. Europejski Komitet Regionów (KR) realizuje cel lepszego włączenia
władz lokalnych i regionalnych w opracowywanie i wdrażanie prawa UE. Jednak od wielu lat trudne okazuje
się uzyskanie informacji zwrotnych od władz lokalnych i regionalnych na temat ich bezpośrednich
doświadczeń we wdrażaniu prawodawstwa UE. Do tej pory brakuje systemu, który umożliwiałby UE
terminowe i spójne gromadzenie danych władz lokalnych i regionalnych na temat wdrażania z myślą
o sporządzeniu przepisów.
Dlatego też zgodnie z zaleceniem grupy zadaniowej do spraw pomocniczości i proporcjonalności
przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a Junckera KR realizuje pilotażowy projekt – sieć
regionalnych hubów ds. oceny wdrażania polityki UE, które są kluczowym elementem nowego sposobu
stanowienia prawa UE. Celem projektu pilotażowego jest wykorzystanie i wzmocnienie istniejących prac
Sieci Monitorującej Stosowanie Zasady Pomocniczości KR-u.
Oczekuje się, że sieć:
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będzie przekazywać informacje zwrotne na temat wdrażania przepisów UE na poziomie lokalnym
i regionalnym;
zapewni lepszy udział podmiotów lokalnych i regionalnych na wczesnym etapie procesu legislacyjnego
UE;

Pojęcie „region” należy rozumieć w szerokim sensie jako jednostkę samorządu terytorialnego poniżej poziomu krajowego, która wdraża
politykę UE. Definicja ta może więc obejmować gminy, departamenty, kraje związkowe, prowincje, hrabstwa, obszary metropolitalne, duże
miasta lub zrzeszenia mniejszych miast, duże samorządy lub zrzeszenia mniejszych czy obszary transgraniczne takie jak EUWT
i euroregiony.
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bardziej skupi się na poprawieniu istniejącego prawodawstwa UE i jego wdrażaniu na szczeblu lokalnym
i regionalnym oraz
będzie dążyć do uproszczenia i międzyregionalnego uczenia się przy stosowaniu i dalszym rozwijaniu
prawodawstwa UE.

KR zachęca obecnie nie więcej niż dwadzieścia regionów w Europie do przyłączenia się do sieci podczas jej
dwuletniej fazy pilotażowej.
Udział w projekcie pilotażowym będzie wymagać wyznaczenia odpowiedniego i doświadczonego personelu
Państwa administracji, który zostanie uprawniony do:



pełnienia funkcji punktu kontaktowego dla stosownych instytucji i organizacji w Państwa regionie, które
uczestniczą we wdrażaniu prawodawstwa UE;
przekazywania KR-owi odpowiednich informacji zwrotnych na temat wdrażania przepisów UE na
poziomie lokalnym i regionalnym.

W oparciu o wnioski różnych instytucji europejskich KR będzie się kontaktować z każdym hubem
regionalnym maksymalnie trzy razy w roku w celu zapoznania się z jego regionalnymi doświadczeniami
w zakresie wdrażania polityki UE w konkretnym obszarze. Przedstawione informacje zwrotne będą zebrane
w ramach koordynacji sieci KR-u, a następnie przekazywane instytucjom UE oraz różnym zainteresowanym
stronom na szczeblu regionalnym i lokalnym.
Podczas fazy pilotażowej musimy się ograniczyć do kilku wybranych kwestii (na przykład do zamówień
publicznych, zmiany klimatu, polityki środowiskowej, polityki spójności), które zostaną uzgodnione między
KR-em a regionami uczestniczącymi.
W zależności od oceny wyników i dwuletniej działalności sieć powinna zostać rozszerzona na większą
liczbę władz lokalnych i regionalnych we wszystkich państwach członkowskich UE w oparciu o większe
współfinansowanie przez UE.
Projekt pilotażowy będzie koordynowany przez KR w Brukseli. Uczestniczące regiony zostaną zaproszone
na pierwsze warsztaty, które mają odbyć się w Brukseli przed końcem stycznia 2019 r.
Jeśli Państwa region chciałby wziąć udział w tym projekcie, prosimy o wypełnienie formularza do
północy w piątek 30 listopada 2018 r. na stronie
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoRNetworkofRegionalHubs
(prosimy
wybrać
język
w rozwijanym menu w prawej części strony)
Jeżeli ponad dwadzieścia regionów zainteresowanych będzie udziałem, wybierzemy kandydatów po
uwzględnieniu stosowności zgłoszenia i równowagi geograficznej.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu ze strony KR-u, Rainerem
Steffensem (RegHub@cor.europa.eu).

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/network-regionalhubs-implementation-assessment.aspx.
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