EUROOPA LIIT

Regioonide Komitee
ELi piirkondlike ja kohalike esindajate kogu

Ülesannete ja eesmärkide kirjeldus
Regioonide Komitee on Euroopa Liidu piirkondlike ja kohalike esindajate kogu.
Me oleme piirkondlike ja kohalike volikogude valitud liikmetest koosnev poliitiline kogu ning
tegutseme Euroopa integratsiooni nimel. Oma poliitilisele õiguspärasusele tuginedes tagame me
kõigi Euroopa Liidu piirkondade, linnade ja valdade institutsioonilise esindatuse.
Meie ülesanne on kaasata piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused Euroopa Liidu
otsustusprotsessi, soodustades sellega kodanike suuremat osalemist.
Meie poliitiline tegevus põhineb veendumusel, et Euroopa Liidu, liikmesriikide ning
piirkondliku ja kohaliku tasandi koostöö on vältimatu eeldus selleks, et kujundada järjest
tihedamat ja solidaarsemat liitu Euroopa rahvaste vahel ning suuta vastata globaliseerumisest
tulenevatele väljakutsetele. Selleks teeme tihedat koostööd Euroopa Komisjoni, Euroopa
Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukoguga ning liikmesriikides eri võimutasanditel tegutsevate
asutustega, eelkõige selleks, et edendada mitmetasandilist valitsemist.
Anname poliitilisi soovitusi Euroopa strateegiate kohta ja osaleme Euroopa Liidu õigusaktide
väljatöötamisel. Juba nende kavandamisele eelnevas järgus teeme ettepanekuid
lähenemisviiside ja poliitiliste suuniste kohta, mis tuginevad enamiku õigusnormide
rakendamise eest vastutavate piirkondlike ja kohalike omavalitsuste kogemustele ja
ekspertteadmistele.
Soovime, et „mitmekesisuses ühinenud” Euroopa saaks globaliseerunud maailmas
maksimaalset kasu territoriaalsest, kultuurilisest ja keelelisest mitmekesisusest, mis muudabki
Euroopa tugevaks ja rikkaks ning on kodanike identiteedi alustala. Osaleme demokraatia ja
Euroopa kodakondsuse ellurakendamises ning nende väärtuste edendamisel ning aitame kaasa
põhiõiguste austamisele ja vähemuste kaitsele.
Jälgime subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete austamist tagamaks, et Euroopa
otsused tehtaks ja viidaks ellu kodanikele võimalikult lähedal ja kõige sobivamal tasandil. Seega
tagame oma tegevusega ühiste poliitikameetmete rakendamise suurema tulemuslikkuse ja
kodanikuläheduse.
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-2Tegutseme kõigi piirkondade ühtlase ja jätkusuutliku arengu heaks. Seega toetame võrdsuse ja
solidaarsuse põhimõtete austamise nimel Euroopa Liidu majandusliku, sotsiaalse ja
territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärke.
Nõuame piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele autonoomia andmist ja õigust
asjakohastele eelarvevahendite, mis võimaldavad neil oma ülesandeid täita. Seega edendame
hea valitsemise põhimõtteid ja mehhanisme ning julgustame detsentraliseerimisprotsessi.
Soodustame koostööd liikmesriikide piirkondlike ja kohalike omavalitsuste vahel, ent
laienemisstrateegia, naabrus- ja arengupoliitika raames ka kandidaatriikide, võimalike
kandidaatriikide, naabririikide ja kolmandate riikide omavalitsustega.
Loome platvorme ja võrgustikke ning korraldame foorumeid, et lihtsustada piirkondade,
linnade ja valdade vahelist koostööd ja kogemuste vahetust, ning kujundame partnerlussuhteid
nende esindusorganisatsioonidega.
Oleme Euroopa saadikud piirkondades, linnades ja valdades ning teeme nende hääle
kuuldavaks Euroopa arutelus. Peame otsest dialoogi oma kodanikega Euroopa saavutuste ja
tulevate väljakutsete üle ning aitame selgitada ja tutvustada Euroopa Liidu poliitikameetmete
rakendamist ja nende territoriaalset mõju.
Ehitagem Euroopat ühiselt partneritena!
Brüssel, 21. aprill 2009
_____________
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