
 

 

EUROOPAN UNIONI 

 
Alueiden komitea 

 
EU:n alue- ja paikallisedustajien 

kokous  
 

Tehtävänkuvaus 
 
 
Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous.  
 
Olemme alue- ja paikallisvaaleilla luottamustehtäviin valituista henkilöistä muodostuva 
poliittinen edustajisto ja toimimme Euroopan yhdentymisen hyväksi. Euroopan unionin alueet, 
kaupungit ja kunnat ovat poliittisen oikeutuksemme ansiosta institutionaalisesti edustettuina. 
 
Tehtävänämme on tuoda alue- ja paikallisyhteisöt mukaan unionin päätöksentekoprosessiin ja 
edistää siten kansalaisten yhä parempaa osallistumista.  
 
Poliittinen toimintamme perustuu vakaumukseen siitä, että Euroopan, valtakunnallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason yhteistyö on välttämätöntä rakennettaessa jatkuvasti tiiviimpää 
ja solidaarisempaa unionia Euroopan kansojen välille ja vastattaessa globalisaation haasteisiin. 
Näin ollen teemme tiivistä yhteistyötä niin Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja 
Euroopan unionin neuvoston kuin jäsenvaltioissa eri hallintotasoja edustavien elintenkin kanssa 
erityisesti monitasoisen hallinnon edistämiseksi. 
 
Annamme eurooppalaisia strategioita koskevia poliittisia suosituksia ja osallistumme yhteisön 
lainsäädännön laatimiseen. Ehdotamme poliittisia toimintamalleja ja suuntaviivoja jo kauan 
ennen kuin niitä aletaan laatia. Ehdotuksemme perustuvat alue- ja paikallisviranomaisten 
kokemuksiin ja asiantuntemukseen, tahojen, jotka useimmissa tapauksissa vastaavat kyseisten 
toimenpiteiden toteuttamisesta. 
 
Tahdomme, että "moninaisuudessaan yhtenäinen" unioni voisi globalisoituneessa maailmassa 
hyödyntää täysipainoisesti alueellista, kulttuurista ja kielellistä moninaisuuttaan, joka on sen 
vahvuus ja rikkaus ja johon kansalaisten identiteetti perustuu. Osallistumme unionin 
demokratian ja kansalaisuuden toteuttamiseen ja edistämme niihin liittyviä arvoja. Olemme 
myös panoksellamme mukana perusoikeuksien täytäntöönpanossa ja vähemmistöjen suojelussa. 
 
Pidämme huolta toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden noudattamisesta, jotta päätökset 
unionissa tehtäisiin ja pantaisiin täytäntöön mahdollisimman lähellä kansalaisia ja kaikkein 
soveliaimmalla tasolla. Varmistamme tällä tavoin toiminnallamme, että yhteisön politiikkojen 
toteuttamisessa noudatetaan mahdollisimman suurta tehokkuutta ja kansalaisläheisyyttä.  
 

CdR 56/2009 (fr→fi)SV/IJ,AT/mka,je .../... 
  
 
 
FI



- 2 - 

Työskentelemme sopusointuisen ja kestävän kehityksen mahdollistamiseksi unionin kaikilla 
alueilla. Edistämme näin tasapuolisuuden ja yhteisvastuullisuuden periaatteiden nimissä 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta koskevien unionin tavoitteiden 
saavuttamista.  
 
Vaadimme alue- ja paikallisviranomaisille autonomiaa ja oikeutta asianmukaisiin 
rahoitusvaroihin, jotta ne voivat huolehtia vastuualoistaan. Edistämme näin hyvän 
hallintotavan periaatteita ja mekanismeja ja kannustamme hallinnon hajauttamisprosessiin 
ryhtyviä.  
 
Kannatamme jäsenvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisten yhteistyötä, mutta myös 
yhteistyötä, jota tehdään laajentumisstrategian, naapuruuspolitiikan ja kehitysyhteistyö-
politiikan puitteissa ehdokasvaltioiden, mahdollisten ehdokasvaltioiden, EU:n naapurivaltioiden 
ja kolmansien maiden vastaavien tahojen kanssa. 
 
Perustamme foorumeita ja verkostoja, järjestämme erilaisia kokoontumisia helpottaaksemme 
alueiden, kaupunkien ja kuntien välistä yhteistyötä ja kokemustenvaihtoa ja muodostamme 
kumppanuuksia alue- ja paikallisviranomaisia edustavien järjestöjen kanssa. 
 
Olemme Euroopan unionin lähettiläitä alueilla, kaupungeissa ja kunnissa ja toimimme niiden 
näkemysten tulkkeina unionissa käytävissä keskusteluissa. Käymme maanmiestemme kanssa 
suoraa vuoropuhelua EU:n saavutuksista ja tulevista haasteista ja teemme omalta osaltamme 
selkoa yhteisön toimintalinjojen täytäntöönpanosta ja niiden alue- ja paikallistasolla 
tuottamista tuloksista.  
 
Rakentakaamme Eurooppaa kumppaneina! 
 

Bryssel 21. huhtikuuta 2009 
 

_____________ 
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