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Misijos deklaracija 
 
Regionų komitetas yra Europos Sąjungos vietos ir regionų atstovų asamblėja.  
 
Mes – politinė asamblėja, kurią sudaro vietos ir regionų lygiu išrinkti valdžios atstovai, 
dirbantys Europos integracijos labui. Mūsų politinis teisėtumas leidžia mums instituciniu lygiu 
atstovauti visiems Europos Sąjungos regionams, miestams ir seniūnijoms. 
 
Mūsų misija – įtraukti vietos ir regionų valdžios atstovus į Europos sprendimų priėmimo 
procesą ir tokiu būdu skatinti piliečių aktyvumą. 
 
Mūsų politinė veikla grindžiama įsitikinimu, kad siekiant sukurti glaudesnę ir solidarumu 
grindžiamą Europos tautų sąjungą, kuri laikui bėgant tik tvirtėtų, ir įveikti globalizacijos 
keliamas problemas būtina užtikrinti Europos, nacionalinio, regionų ir vietos lygių 
bendradarbiavimą. Šiuo tikslu mes glaudžiai bendradarbiaujame su Europos Komisija, 
Europos Parlamentu, Europos Sąjungos Taryba, taip pat su įvairių lygių valdžios institucijomis 
valstybėse narėse visų pirma siekdami skatinti daugiapakopį valdymą. 
 
Mes teikiame politines rekomendacijas dėl Europos Sąjungos strategijų ir dalyvaujame 
Bendrijos teisėkūros procese. Dar prieš pradedant rengti Europos Sąjungos teisės aktus, mes 
pasiūlome sprendimus ir politines gaires, paremtas vietos ir regionų valdžios institucijų, 
kurioms dažniausiai ir pavedama minėtus teisės aktus įgyvendinti, patirtimi ir išmanymu. 
 
Mes norime, kad „suvienijusi įvairovę“ Europa būtų pajėgi globalizuotame pasaulyje tinkamai 
pasinaudoti teritorine, kultūrine ir kalbine įvairove, kuri yra jos privalumas bei turtas ir 
įkūnija jos piliečių identitetą. Mes dalyvaujame stiprinant Europos Sąjungos demokratiją ir 
pilietybę bei skleidžiant jų vertybes ir prisidedame prie pagrindinių teisių užtikrinimo ir 
mažumų apsaugos. 
 
Mes stebime, kad būtų laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo principų ir Europos Sąjungos 
sprendimai būtų priimami ir įgyvendinami kuo arčiau piliečių ir pačiu tinkamiausiu lygiu, ir 
taip savo veikla užtikriname, kad bendroji politika būtų vykdoma veiksmingiau ir 
prieinamesniu būdu.  
 
Mes siekiame darnaus ir tvaraus visų teritorijų vystymosi. Taip, vadovaudamiesi teisingumo ir 
solidarumo principais, mes įgyvendiname Europos Sąjungos ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos tikslus. 
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Mes siekiame vietos ir regionų valdžios institucijos savarankiškumo ir norime, kad jiems būtų 
užtikrinta teisė į atitinkamus finansinius išteklius, leidžiančius atlikti joms patikėtas užduotis. 
Tokiu būdu mes skleidžiame gero valdymo principus ir mechanizmus bei remiame 
decentralizacijos procesą. 
 
Mes skatiname valstybių narių vietos ir regionų valdžios institucijų tarpusavio 
bendradarbiavimą ir jų bendradarbiavimą su šalių kandidačių, potencialių šalių kandidačių, 
kaimyninių valstybių ir trečiųjų šalių vietos ir regionų valdžia įgyvendinant plėtros strategiją, 
kaimynystės politiką ir vystomąją politiką. 
 
Mes siekiame sudaryti palankias sąlygas regionams, miestams ir seniūnijoms bendradarbiauti 
ir dalytis patirtimi, todėl kuriame platformas bei tinklus, organizuojame forumus ir plėtojame 
partnerystę su jų atstovaujamomis organizacijomis. 
 
Mes esame Europos ambasadoriai regionuose, miestuose ir seniūnijose bei jų atstovai vykstant 
diskusijoms Europos Sąjungoje. Mes betarpiškai diskutuojame su savo bendrapiliečiais apie 
Europos laimėjimus ir ateityje laukiančius sunkumus ir stengiamės paaiškinti ir informuoti, 
kaip įgyvendinama Bendrijos politika ir koks jos teritorinis poveikis. 
 
Kurkime Europą kartu! 
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