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Članom Evropskega odbora regij
Sodelovanje v pilotnem projektu mreže regionalnih središč (kontaktnih točk) za ocenjevanje
izvajanja politike EU (RegHub)
Spoštovani,
dovolite nama, da vam predstaviva projekt, ki naj bi izboljšal zakonodajo EU ter jo približal
državljanom, in bi bil zato zelo zanimiv za vašo regijo1.
Evropski odbor regij (OR) si vse od svojega nastanka v letu 1994 prizadeva za večjo vključenost
lokalnih in regionalnih organov v oblikovanje in izvajanje zakonodaje EU. Vendar pa pridobivanje
povratnih informacij o neposrednih izkušnjah lokalne in regionalne ravni z izvajanjem zakonodaje EU
dolga leta ni bilo nič kaj lahka naloga, saj ni nobenega sistema, s katerim bi EU pred pripravo
zakonodaje pravočasno in usklajeno zbirala podatke z lokalne in regionalne ravni.
Zato OR na priporočilo projektne skupine za subsidiarnost predsednika Komisije Junckerja v obliki
pilotnega projekta ustanavlja mrežo regionalnih središč za ocenjevanje izvajanja politike EU, ki bo v
samem središču novega načina dela pri pripravi zakonodaje EU. Pilotni projekt bo izhajal iz delovanja
mreže za nadzor subsidiarnosti in ga še nadgradil.
Mreža naj bi:





1

dajala povratne informacije o izvajanju zakonodaje EU na lokalni in regionalni ravni,
omogočala boljše vključevanje lokalnih in regionalnih akterjev v zakonodajni postopek EU že
od samega začetka,
se usmerjala v izboljšanje veljavne zakonodaje EU in njenega izvajanja na lokalni in regionalni ravni,
spodbujala poenostavitev in izmenjavo spoznanj med regijami v povezavi z izvajanjem in
razvojem zakonodaje EU.

Pojem „regija“ je treba razumeti v najširšem smislu, in sicer kot vsak lokalni organ v državah članicah, ki pod državno ravnjo izvaja
politiko EU. Lahko zajema skupnosti, departmaje, zvezne dežele, pokrajine, okrožja, mestna območja, velika mesta ali skupnosti
manjših, velike lokalne organe ali skupnosti manjših ter čezmejna območja, kot so evropska združenja za teritorialno sodelovanje
(EZTS) in evroregije.
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OR zdaj do 20 evropskih regij vabi k sodelovanju v mreži med dveletno pilotno fazo.
Če se želite vključiti vanjo, boste morali imenovati ustrezne, primerne in izkušene osebe iz svojega
organa, ki bodo:



delovale kot kontaktna točka za ustanove in organizacije iz vaše regije, ki se ukvarjajo z
izvajanjem zakonodaje EU,
OR dajale povratne informacije o izvajanju zakonodaje EU na lokalni in regionalni ravni.

Vsako regionalno središče bo na podlagi zahtevkov različnih evropskih institucij do trikrat na leto
pozvano, naj posreduje izkušnje svoje regije pri izvajanju politike EU na določenem področju. Te
povratne informacije bodo zbirali koordinatorji mreže v OR in z njimi seznanili institucije EU ter
različne regionalne in lokalne akterje.
Med pilotno fazo se moramo omejiti na nekaj izbranih tem (na primer javna naročila, podnebne
spremembe, okoljska in kohezijska politika) v skladu z dogovorom med OR in vključenimi regijami.
Če bodo delovanje in rezultati mreže po dveh letih ocenjeni pozitivno, naj bi se ta razširila na več
regionalnih in lokalnih organov v vseh državah članicah EU z večjim sofinanciranjem EU.
Koordinator pilotnega projekta bo OR v Bruslju. Vključene regije bodo povabljene na prvo delavnico,
ki naj bi bila v Bruslju do konca januarja 2019.
Če bi se vaša regija želela prijaviti, do vključno petka, 30. novembra 2018, izpolnite obrazec na
povezavi https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoRNetworkofRegionalHubs (v meniju na desni
strani izberite svoj jezik).
Če bo sodelovanje zanimalo več kakor 20 regij, bomo kandidatke izbrali na podlagi primernosti
prošnje in geografske uravnoteženosti.
Če imate kakršnakoli vprašanja, se lahko obrnete na koordinatorja projekta v OR, Rainerja Steffensa
(RegHub@cor.europa.eu).
Dodatne informacije so na voljo na spletni strani https://cor.europa.eu/sl/engage/Pages/networkregional-hubs-implementation-assessment.aspx
S spoštovanjem,

Karl-Heinz Lambertz
predsednik Evropskega odbora regij
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Michael Schneider
predsedujoči mreži za nadzor subsidiarnosti

