EIROPAS SAVIENĪBA

Reģionu komiteja
ES vietējo un reģionālo
pārstāvju asambleja

Pamatuzdevumu deklarācija
Reģionu komiteja ir ES reģionālo un vietējo pārstāvju asambleja.
Mēs esam vēlētu reģionālo un vietējo pārstāvju politiska asambleja, kuras uzdevums ir veicināt
Eiropas integrāciju. Pateicoties savai politiskajai leģitimitātei, mēs nodrošinām visu Eiropas
Savienības teritoriju, reģionu, pilsētu un vietējo pašvaldību institucionālo pārstāvību.
Mūsu uzdevums ir iesaistīt reģionālās un vietējās pašvaldības Eiropas lēmumu pieņemšanas
procesā un tādējādi sekmēt iedzīvotāju aktīvāku līdzdalību.
Mūsu politiskās darbības pamatā ir pārliecība, ka Eiropas, valstu, reģionālā un vietējā līmeņa
sadarbība ir pilnīgi nepieciešama, lai veidotu tādu Eiropas Savienību, kur tautas ir arvien
ciešāk saistītas un solidārākas, un risinātu ar globalizāciju saistītos uzdevumus. Lai to panāktu,
mēs sadarbojamies ar Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un
dažāda līmeņa pārvaldes iestādēm dalībvalstīs ar mērķi īpaši veicināt daudzlīmeņu pārvaldību.
Mēs balsojot pieņemam politiskus ieteikumus par Eiropas stratēģijām un piedalāmies Kopienas
tiesību aktu izstrādē. Jau tiesību aktu izstrādes sākotnējā posmā mēs ierosinām pieejas un
politikas pamatnostādnes, pamatojoties uz reģionālo un vietējo pašvaldību pieredzi un
kompetenci, jo tās visbiežāk atbild par tiesību aktu īstenošanu.
Mēs vēlamies, lai “savā daudzveidībā vienota” Eiropa globalizētajā pasaulē varētu izmantot
visas priekšrocības, ko sniedz teritoriālā, kultūras un valodu daudzveidība, kura ir tās spēks un
bagātība, un identitātes garantija tās iedzīvotājiem. Mēs piedalāmies Eiropas demokrātijas un
pilsoniskuma īstenošanā, to vērtību popularizēšanā un sniedzam ieguldījumu pamattiesību
īstenošanā un mazākumtautību aizsardzībā.
Mēs uzraugām, lai tiktu ievēroti subsidiaritātes un proporcionalitātes principi un Eiropas
lēmumi tiktu pieņemti un piemēroti iedzīvotājiem vistuvākajā un visatbilstošākajā līmenī.
Tādējādi ar savu darbību mēs garantējam kopējo politiku efektīvāku īstenošanu tuvākā
iespējamā līmenī.
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-2Mūsu darbības mērķis ir visu teritoriju līdzsvarota un ilgtspējīga attīstība. Tādējādi mēs
tiecamies uz saimnieciskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas mērķu sasniegšanu, lai īstenotu
taisnīguma un solidaritātes principus.
Mēs prasām nodrošināt reģionālo un vietējo pašvaldību autonomiju un tiesības saņemt
atbilstošus finanšu resursus, kas ļauj tām veikt savus pienākumus. Tādējādi mēs sekmējam
labas pārvaldības principus un metodes un atbalstām decentralizācijas procesu.
Mēs atbalstām dalībvalstu reģionālo un vietējo pašvaldību sadarbību un sadarbību ar
kandidātvalstu, iespējamo kandidātvalstu, kaimiņvalstu un trešo valstu reģionālajām un
vietējām pašvaldībām paplašināšanās stratēģijas, kaimiņattiecību politikas un attīstības
politikas ietvaros.
Mēs dibinām platformas un tīklus, organizējam forumus, lai veicinātu sadarbību un pieredzes
apmaiņu starp reģioniem, pilsētām un vietējām pašvaldībām, un veidojam partnerattiecības ar
to pārstāvības organizācijām.
Mēs pārstāvam Eiropu reģionos, pilsētās un vietējās pašvaldībās un Eiropas līmeņa debatēs
paužam to viedokli. Mēs uzturam tiešu dialogu ar iedzīvotājiem par Eiropas sasniegumiem un
tās turpmākajiem uzdevumiem, palīdzam skaidrot un informēt par Kopienas politiku
īstenošanu un to teritoriālo ietekmi.
Veidosim Eiropu partnerībā!
Briselē, 2009. gada 21. aprīlī
_____________
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