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Till Europeiska regionkommitténs ledamöter
Deltagande i ett pilotprojekt för ett nätverk av regionala nav (kontaktpunkter) för bedömning av
genomförandet av EU:s politik (RegHub)
Bästa ledamot!
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Vi vill gärna presentera ett pilotprojekt som borde vara av stort intresse för din region och som syftar till att
förbättra EU-lagstiftningen och föra den närmare medborgarna i din region.
Europeiska regionkommittén (ReK) har alltsedan dess inrättande 1994 eftersträvat målet att säkerställa ett
bättre deltagande av lokala och regionala myndigheter i utformningen och genomförandet av EUlagstiftningen. Att få återkoppling från den lokala och regionala nivån om deras direkta erfarenheter av att
genomföra EU-lagstiftning har dock under många år visat sig vara en utmaning. Hittills finns det inget
system för EU att i god tid och på ett enhetligt sätt samla in uppgifter från den lokala och regionala nivån när
det gäller detta genomförande för utarbetandet av lagstiftning.
Av den anledningen inrättar ReK ett pilotprojekt som består av ett nätverk av regionala nav för bedömning
av genomförandet av EU:s politik, som togs upp som en rekommendation av Europeiska kommissionens
ordförande Junckers arbetsgrupp för subsidiaritet, som en central del av ett nytt sätt att arbeta med EUlagstiftning. Pilotprojektet kommer att använda och stärka det arbete som redan utförts av ReK:s nätverk för
övervakning av subsidiaritetsprincipen.
Nätverket ska
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ge återkoppling om genomförandet av EU:s lagstiftning på lokal och regional nivå,
säkerställa ett bättre deltagande av lokala och regionala aktörer i ett tidigt skede av EU:s
lagstiftningsprocess,
stärka fokus på att förbättra befintlig EU-lagstiftning och dess genomförande på lokal och regional nivå,
och
Begreppet ”region” bör förstås i bredast möjliga bemärkelse som varje territoriell myndighet under medlemsstatsnivån som genomför EUpolitik. Det kan således omfatta samhällen, departement, delstater, provinser, distrikt, storstadsområden, stora städer eller grupper av mindre
städer, stora lokala myndigheter eller grupper av mindre lokala myndigheter, gränsöverskridande territorier såsom EGTS-grupperingar och
euroregioner.



främja förenkling och mellanregionalt lärande i samband med genomförande och vidareutveckling av
EU-lagstiftningen.

ReK bjuder nu in upp till 20 regioner i EU att gå med i nätverket under dess två år långa pilotfas.
Deltagande i detta pilotprojekt kommer att kräva att du utnämner en lämplig och erfaren medlem av din
förvaltning som skulle få tillstånd och ges i uppdrag att



fungera som kontaktpunkt för berörda institutioner och organisationer i din region som deltar
i genomförandet av EU-lagstiftning, och
ge ReK relevant återkoppling om genomförandet av EU-lagstiftning på lokal och regional nivå.

På grundval av förfrågningar från olika EU-institutioner kommer varje enskilt regionalt nav att kontaktas upp
till tre gånger per år för att dela med sig av sina erfarenheter i regionen av att genomföra EU-politik inom ett
specifikt område. Denna återkoppling kommer sedan att sammanställas av ReK:s nätverkssamordning och
tillhandahållas EU-institutionerna och olika lokala och regionala berörda parter.
Under pilotfasen kommer vi att behöva begränsa oss till några få utvalda ämnen (t.ex. offentlig upphandling,
klimatförändringar, miljöpolitik och sammanhållningspolitik) som ReK och de deltagande regionerna ska
komma överens om.
Under förutsättning att utvärderingen av projektets verksamhet och resultat efter två år blir positiv, kommer
nätverket att utvidgas till fler lokala och regionala myndigheter i alla EU:s medlemsstater, med en ökad
medfinansiering från EU.
Pilotprojektet kommer att samordnas av ReK i Bryssel. De deltagande regionerna kommer att bjudas in till
en första workshop, som enligt planerna ska äga rum i Bryssel före utgången av januari 2019.
Om din region skulle vilja ansöka, vänligen fyll i blanketten senast kl. 24.00 fredagen den 30 november
2018 på https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoRNetworkofRegionalHubs (välj språk från
rullgardinsmenyn till höger på sidan).
Om fler än 20 regioner skulle vara intresserade av att delta kommer vi att välja ut kandidatregioner genom
att beakta lämpligheten hos ansökan och den geografiska balansen.
Kontakta gärna Europeiska regionkommitténs projektkoordinator, Rainer Steffens (RegHub@cor.europa.eu),
om du har några frågor.
Ytterligare
upplysningar
finns
implementation-assessment.aspx
Med vänlig hälsning

på

https://cor.europa.eu/sv/engage/Pages/network-regional-hubs-
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