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Euroopan unioni toteutuu 
joka päivä Euroopan alueilla, 
kaupungeissa ja kunnissa.

Apostolos Tzitzikostas,  
Keski-Makedonian (Kreikka) aluejohtaja  
ja AK:n puheenjohtaja

Euroopan unionin alueilla ja kunnissa on yli miljoona 
vaaleilla valittua päättäjää. He ovat päivittäin 
tekemisissä EU:n lainsäädännön ja rahoitusohjelmien 
kanssa ja käyvät yhtä usein EU-asioihin liittyviä 
keskusteluja. EU-valtuutettujen verkosto on 
perustettu niiden hyvien kokemusten pohjalta, joita 
esimerkiksi Itävallassa, Ranskassa ja Saksassa on 
saatu kansallisen tai paikallisen tason poliitikkojen 
nimeämisestä käsittelemään erityisesti EU-asioita. 

Kenelle verkosto on tarkoitettu? 
Miten siihen liitytään?

Verkosto on suunnattu alue- ja paikallispäättäjille, jotka ovat vaaleilla 
valittuja alueensa, maakuntansa, kaupunkinsa, kuntansa tai kylänsä 
edustajia sen hallituksessa, parlamentissa tai edustajakokouksessa. 
Liittyessään verkostoon hakija vahvistaa, että edustajisto, johon 
hän kuuluu, on nimennyt hänet edustamaan kyseistä aluetta. 
Edustajistot voivat nimetä yhden tai useamman päättäjän AK:n 
puitteissa toimivan alue- ja paikallistason EU-valtuutettujen 
verkoston jäseneksi tietyksi ajanjaksoksi. 

Verkosto on vapaaehtoisuuteen pohjautuva ja alhaalta ylöspäin 
suuntautuva hanke. Valintamenettelyä ei ole, vaan kaikista 
ilmoittautuneista päättäjistä tulee verkoston jäseniä.

Mitä verkosto tarjoaa?
AK tarjoaa verkoston jäsenille
•  aiheeseen liittyvää tietoa uutiskirjeiden ja tietoiskujen muodossa
•  kutsuja AK:n tapahtumiin ja mahdollisuuksia seurata AK:ssa 

käytäviä poliittisia keskusteluja
•  tilaisuuksia vaihtaa ajatuksia AK:n jäsenten ja varajäsenten sekä 

verkoston muiden jäsenten kanssa.
Verkostoon ei liity AK:n tarjoamaa taloudellista tukea.

Miten EU-valtuutetut voivat tehdä 
yhteistyötä AK:n kanssa?

Verkoston jäseniä pyydetään ottamaan yhteyttä valitsemaansa 
AK:n jäseneen. He voivat myös antaa aktiivisen panoksen AK:n 
toimintaan esimerkiksi järjestämällä EU-aiheisia tapahtumia 
paikallis- ja aluevaltuustoissa tai keskustelutilaisuuksia kansalaisille 
ja osallistumalla AK:n kuulemisiin ja kyselyihin sekä vuotuisen 
Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon tai säännöllisesti 
järjestettävien eurooppalaisten huippukokousten kaltaisiin AK:n 
tapahtumiin. Verkoston jäsenet voivat lisäksi ottaa yhteyttä AK:n 
hallintoon omalla kielellään ja esittää kysymyksiä tai pyytää 
aineistoa tai apua tapahtumien järjestämistä varten.

Ilmoittautumislomake

#EUlocal

#TheFutureIsYours

Alue- ja paikallistason 
EU-valtuutettujen 

eurooppalainen 
verkosto

http://cdweb.cor.europa.eu/cn/a8mvl/councillor-network
http://cdweb.cor.europa.eu/cn/a8mvl/councillor-network


page 2 of 2

Euroopan unionin alueet ja kunnat

• Euroopan alueiden komitea (AK) ja sen jäsenet edustavat 
Euroopan unionin 27 jäsenvaltion 240:tä aluetta, noin 1 350:tä 
maakuntaa, lääniä ja hallintopiiriä, 600:aa kaupunkia ja lähes 
90 000:ta kuntaa. Alue- ja paikallishallintojen vastuulla on 
puolet julkisista investoinneista, kolmannes julkisista menoista 
ja neljännes verotuloista. Alueet ja kunnat ovat tärkeitä EU:n 
päätöksenteon kannalta, koska

• paikallispäättäjät ja aluehallinnot tekevät päivittäin yhteistyötä 
EU:n kanssa ja näiden olisi siksi voitava tarjota osaamistaan 
käyttöön ja vaikuttaa järjestelmällisesti EU:n toimintapoliittisen 
syklin kaikissa vaiheissa

• ilmastonmuutos, pandemiat ja talouskriisit vaikuttavat usein 
epätasaisesti EU:n eri alueisiin ja edellyttävät paikkalähtöisiä 
ratkaisuja yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi

• kansalaisilla on vahva alueellinen ja kansallinen identiteetti, 
mutta he tuntevat itsensä myös eurooppalaisiksi ja kannattavat 
– kuten mielipidetutkimuksissa tavan takaa ilmenee – EU:n 
jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tiivistämistä. 

Alue- ja paikallistason EU-valtuutettujen eurooppalainen verkosto
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Local and regional authorities are the 
state level implementing most areas of EU 

legislation on the ground – from the 
Green Deal to the Digital Agenda. It is the 

level of government closest to the people, 
most trusted by citizens. No EU policy will 

�y without them.

There are more than
1 million elected local and 
regional o�cials across 
the European Union, 
represented by the CoR at 
EU level. 

They link the EU institutions, capitals, regions and 
local communities in the EU and are responsible for…WHY

HOW
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A DIFFERENCE

Advising the EU 
legislators to make EU laws 
�t for purpose at local and 
regional level.

Ensuring EU law 
implementation and 
enforcement through government 
action on the ground. 

Giving trustful and reliable 
information on EU matters to 
the citizens

In Brussels In the regions

Lisätietoa: 

  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/ks-ha-20-001  

  https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/default.aspx  
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