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Eiropas Reģionu komiteja (RK) ir ES politiskā asambleja, kurā darbojas 329 locekļi, kas pārstāv reģionālās un vietējās pašvaldības no visām 27 dalībvalstīm. RK locekļi ir vēlēti reģionu 
priekšsēdētāji, reģionālo pašvaldību deputāti, mēri un vietējo pašvaldību deputāti, un saskaņā ar demokrātijas principu viņi atbild 446 miljoniem Eiropas iedzīvotāju. RK galvenais 
uzdevums ir ES lēmumu pieņemšanas procesā iesaistīt vietējās un reģionālās pašvaldības un to pārstāvētās kopienas un informēt tās par ES politiku. Eiropas Komisijai, Eiropas 
Parlamentam un Padomei ir jākonsultējas ar RK tajās politikas jomās, kas ietekmē reģionus un pilsētas. Ja nav ievērots subsidiaritātes princips vai nav respektētas reģionālo un vietējo 
pašvaldību pilnvaras, RK var vērsties Eiropas Savienības Tiesā, lai aizstāvētu ES tiesības.

Tuvināt Eiropu 
cilvēkiem

Eiropas Reģionu komitejas politiskās prioritātes 
2020.–2025. gadam
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Vietējās un reģionālās pašvaldības, ko Eiropas Savienībā pārstāv Eiropas Reģionu komiteja, vienmēr ir bijušas Eiropas 
demokrātijas mugurkauls. Nesenā Covid-19 pandēmija parādīja, ka pašvaldību vadītāji ir vietējo kopienu virzītājspēks, 
reaģējot ārkārtas situācijā un vadot ES atveseļošanos. Tāpēc mūsu Komitejas galvenais uzdevums, īstenojot trīs galvenās 
prioritātes, būs tuvināt Eiropu cilvēkiem, iesaistot ciematus, pilsētas un reģionus.

Saskaņā ar subsidiaritātes principu 
visi lēmumi jāpieņem iespējami tuvāk 
iedzīvotājiem.

Tas nozīmē, ka Eiropas Savienībā 
ir jāpopularizē un jāstiprina 
pašvaldību loma.

Konference par Eiropas nākotni ir 
iespēja uzlabot ES darbību, kopīgojot 
un izplatot veiksmīgu pilsoniskās 
līdzdalības praksi, ko mūsu Komitejas 
locekļi ir izveidojuši savos vēlēšanu 
apgabalos, kā arī reformēt ES lēmumu 
pieņemšanas procesu.

Mēs arī turpināsim nodrošināt, 
ka jaunie ES tiesību akti mazina 
administratīvo slogu un īstenošanas 
izmaksas mūsu reģioniem.

Visi Eiropas lēmumi būtu jāpieņem, 
ņemot vērā mūsu centienus risināt 
dziļās sabiedriskās pārmaiņas, ar 
kurām saskaras mūsu ciemati, pilsētas 
un reģioni.

Tās ir saistīt ar globālām pandēmijām, 
zaļo un digitālo pārkārtošanu, 
demogrāfiskām problēmām un 
migrācijas plūsmām.

Ja pēc šādām pārejām kopā kļūsim 
stiprāki, tad spēsim arī uzņemties 
atbildību par savu nākotni un veidot 
izturētspēju vietējās kopienās.

Mēs veicināsim kohēziju kā 
pamatvērtību visās ES politikas jomās 
un programmās.

Kohēzijas veicināšanai Eiropā ir 
vajadzīgs vērienīgs ES ilgtermiņa 
budžets, kas visiem reģioniem 
un pilsētām sniedz pietiekamu 
strukturālo un kohēzijas finansējumu 
un lauksaimniecības ieguldījumus.

Taču kohēzija ir vairāk nekā tikai 
nauda: tā ir vērtība, kas veicina 
ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, rada 
ilgtermiņa nodarbinātības iespējas 
visiem un īsteno teritoriālu politiku, 
kas atbilst iedzīvotāju vajadzībām.

 
 

Visas mūsu prioritātes tiks atspoguļotas mūsdienīgās un dinamiskās komunikācijas kampaņās, kas sniegs spēcīgu 
vēstījumu par ES, tās reģionu, pilsētu un ciematu patieso pievienoto vērtību.
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Apostols Dzidzikosts
Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs
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Ekonomikas, migrācijas un Covid-19 krīzē varējām 
pārliecināties, ka, tikai apvienojot resursus un 
strādājot kopā, Eiropa var vislabāk kalpot savu 
iedzīvotāju interesēm. Ikreiz, kad Eiropa saskārās 
ar jauniem izaicinājumiem, tā paļāvās uz savām 
pašvaldībām, lai reaģētu un rastu risinājumus mūsu 
kopienām.

Arī tagad nav citādi. Ņemot vērā krīzes 
bezprecedenta raksturu, Eiropai ir jāizrāda 
vienotība un solidaritāte, atbalstot tās viena 
miljona vietējo un reģionālo politķu centienus. Lai 
apturētu pandēmiju, turpinātu sniegt sabiedriskos 
pakalpojumus, aizsargātu darbvietas, atbalstītu 
mazos un vidējos uzņēmumus un liktu pamatu 
atveseļošanai, izšķiroša nozīme ir un arī turpmāk 
būs pašvaldību vadītāju devumam. Ja vēlamies 
glābt cilvēku dzīvību un savu ekonomiku, ir 
jāatbalsta visas vietējās kopienas.

Mūsu galvenā prioritāte nākamajos piecos 
gados būs veidot saliedētu, noturīgu un 
ilgtspējīgu Eiropu, kas ir tuvāka cilvēkiem. 

Lai to panāktu, mēs jo īpaši pievērsīsimies 
demokrātijas stiprināšanai un aizsardzībai. Eiropas 
demokrātija ir jāmodernizē, lai tā labāk atbilstu 
iedzīvotāju vajadzībām. Konference par Eiropas 
nākotni ir iespēja panākt pārmaiņas, piešķirot 
pašvaldībām spēcīgāku lomu Eiropas Savienībā. 
Mēs turpināsim vietējā līmenī aizstāvēt Eiropu un 
tās pamatvērtības, tostarp vārda brīvību, vienlīdzību, 
cilvēktiesības un pārvietošanās brīvību, kas ir 
būtiskas demokrātijas nākotnei.

Otrkārt, mums ir jāpārorientē ES centieni uz 
atbalstu visām pilsētām un reģioniem, reaģējot 
uz ievērojamajām pārmaiņām, ar ko tie šodien 
saskaras. Tostarp ir jānodrošina, ka ES palīdz tiem 
reaģēt uz pandēmiju un atveseļoties no tās. Eiropa 
nedrīkst arī atstāt bez ievērības ārkārtas situāciju 
klimata jomā, demogrāfiskās pārmaiņas, migrāciju 
un digitalizāciju. Visiem šiem izaicinājumiem ir 
vajadzīga saskaņota, integrēta un vietēja Eiropas 
līmeņa pieeja, kas atbalsta ikvienu iedzīvotāju. Tas, 
kā Eiropa reaģē uz šīm pārmaiņām un izkļūst no 
pandēmijas, noteiks Eiropas Savienības nākotni.

Treškārt, ir jāstiprina kohēzija kā pamatvērtība, 
un tai jābūt Eiropas nākotnes kompasam. Šādā 

nenoteiktības laikā sociālā, ekonomiskā un 
teritoriālā kohēzija starp reģioniem, pilsētām 
un iedzīvotājiem ir nepieciešama ne tikai, lai 
nodrošinātu Eiropas ekonomikas ilgtermiņa 
nākotni, bet arī apliecinātu Eiropas Savienības 
spēku. Eiropas Savienībai ir jānodrošina gan 
pietiekams reģionālais un lauksaimniecības 
finansējums, gan jābūt vēl tālejošākai. Lai pisaistītu 
Eiropas kpienas, tās prioritāšu, politikas un 
programmu centrā ir jābūt kohēzijai.

Lai nodrošinātu mūsu iedzīvotāju nākotni, ir īpaši 
svarīgi, lai Eiropa saliedētos, reaģētu un ieguldītu 
visos reģionos un pilsētās. Tagad vairāk nekā jebkad 
agrāk Eiropas Savienībai ir jāizmanto visi savi resursi, 
jāmodernizē sava demokrātiskā un institucionālā 
struktūra un jāparāda, ka tā kalpo ikvienai vietējai 
kopienai un ikvienam iedzīvotājam.

Apostols Dzidzikosts

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs
Grieķijas Vidusmaķedonijas reģiona gubernators
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Vašku Alvešs Kurdeiru
Reģionu komitejas priekšsēdētāja 
pirmais vietnieks

  @VascoCordeiro3
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Pēc ilgas un sarežģītas atlabšanas no finanšu 
krīzes cīņa pret Covid-19 un tās visaptverošajām 
sekām atkal vēsta ES vadītājiem, ka ir vajadzīga 
spēcīgāka un taisnīgāka Eiropa, spēcīgāka 
Eiropas Savienība un cits darbības veids, kas 
nodrošinātu labākus rezultātus. Tikai visu 
līmeņu solidaritāte un kopīga rīcība var dot 
mums iespēju atrisināt problēmas, ar kurām 
dalībvalstis un reģioni vieni paši nevar tikt galā. 
Paša Eiropas projekta vārdā ir svarīgi atcerēties, 
ka cilvēki ne tikai sagaida no Eiropas Savienības, 
ka tā rīkosies viņu vārdā. Esmu pārliecināts, 
ka tik milzīgu grūtību priekšā cilvēki arī cer, 
ka Eiropas Savienība vadīs mūsu centienus, 
sniedzot efektīvas, ātras un pamanāmas atbildes 
uz daudzajiem jautājumiem, kurus uzdod šī 
pandēmija.

Nav iespējama Savienība bez kohēzijas. Reģionu 
un dalībvalstu attīstības līmeņa atšķirības 
joprojām ir ievērojamas un izpaudīsies vēl vairāk, 
jo mēs saskaramies ar pandēmijas sekām. 
Eiropas Savienībai ir jāatbalsta reģionālā attīstība, 
lai varētu mazināt sociālo, ekonomisko un 
teritoriālo nevienlīdzību un atšķirības un sniegt 
atbalstu, kas iedzīvotājiem vajadzīgs un ko viņi 
pieprasa. Tāpēc mēs, vietējā un reģionālā līmeņa 

politiķi, atbalstām stabilu un decentralizētu 
Eiropas Savienības budžetu, kurā papildu līdzekļi 
būtu paredzēti jaunajām un turpmākajām 
prioritātēm veselības, klimata un migrācijas 
jomā. Mēs arī prasām pārskatīt fiskālos 
noteikumus, lai atbalstītu  ievērojamus publiskos 
ieguldījumus un efektīvus sabiedriskos 
pakalpojumus vietējā un reģionālajā līmenī. 
Kohēzijas politika ir vislabākais satvars, kas dod 
iespēju panākt sociālās jomas un ekonomikas 
atveseļošanu, kura Eiropai ir vajadzīga, lai 
atgūtu līderpozīciju pasaulē. Tad varēsim veidot 
progresīvāku un ilgtspējīgāku Eiropu, kas gādā 
par saviem iedzīvotājiem un vidi.
 
Neatkarīgi no ģeogrāfiskās atrašanās vietas, 
lieluma vai labklājības līmeņa visiem kontinenta 
reģioniem un pilsētām, pat visattālākajās 
vietās, vajadzētu būt daļai no Eiropas projekta, 
jo visi iedzīvotāji ir svarīgi. Šīs pilsētas un 
reģioni ir demokrātiskais pamats, uz kura ES 
vadītājiem ir jāatjauno Eiropa kopā ar vairāk 
nekā vienu miljonu vietējo un reģionālo politiķu, 
kurus ievēlē ES pilsoņi. Viņi vienmēr ir krīzes 
pārvarēšanas avangardā, lai atbalstītu mūsu 
iedzīvotājus, un tādēļ viņi būtu visaptveroši 
jāiesaista ES ikdienas darbā.

Nākamajos piecos gados Reģionu komiteja 
uzņemsies vadību un no jauna priekšplānā 
izvirzīs pilsētu un reģionu prioritātes mūsu 
Savienības nākotnei. Mēs sadarbosimies gan ar 
pārējām ES iestādēm, gan ar mūsu partneriem 
Eiropas, valstu un vietējā līmenī.. Mūsu 
uzdevums ir Eiropas Savienību tuvināt 
pilsoņu dzīves vietai — viņu pilsētās un 
reģionos. 

Vašku Alvešs Kurdeiru

Reģionu komitejas priekšsēdētāja pirmais 
vietnieks
Azoru salu (Portugāle) reģiona valdības 
vadītājs
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Prioritātes

Kohēzija – mūsu pamatvērtība:

teritoriāla ES politika
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Tuvināt Eiropu cilvēkiem:

demokrātija un Eiropas Savienības nākotne

Sabiedrīb
as fundamentālo

pārm
aiņu pārvaldība:

izturētsp
ējīgu reģionālo un vietējo  

kopienu veidošana
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Tuvināt Eiropu cilvēkiem:
demokrātija un Eiropas Savienības nākotne
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Mūsu galvenā prioritāte ir tuvināt Eiropu 
cilvēkiem un stiprināt Eiropas demokrātiju 
visos pārvaldības līmeņos. Mūsu mērķis ir 
uzlabot veidu, kā ES darbojas, nodrošinot, 
ka tās politika un programmas atbilst ie-
dzīvotāju reālajām vajadzībām. Mums Ei-
ropas Savienība jāmodernizē, lai tā efektī-
vāk apmierinātu cilvēku vajadzības.

Pārdomāt, kā demokrātija  
darbojas šodien

1PRIORITĀTE 
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Attiecības ar 
reģionālajiem/vietējiem 
tīkliem, apvienībām un 

birojiem Briselē

Cieša sadarbība ar 
svarīgākajām ES 

politiskajām saimēm

Sadarbība ar 
paplašināšanās procesā 
iesaistītajām valstīm un 

ES kaimiņvalstīm

ES demokrātiskās 
struktūras uzlabošana

Reģionu un valstu parlamentu un 
Eiropas Parlamenta sinerģija

Konference par  
Eiropas nākotni

ES iestāžu sadarbība

Vietējā demokrātija

Iedzīvotāju uzticēšanās vienam 
miljonam ES vietējo un reģionālo 

vadītāju
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ES pamatvērtības un identitāte

Vietējie dialogi

Labāki ES tiesību akti:  
Gatavi nākotnei Subsidiaritāte

Iedzīvotāju 
uzklausīšana un 

attiecīga reaģēšana 

Uzrunāt iedzīvotājus

Balstīties uz faktiem

Vietējās demokrātijas 
uzraudzība

Gadskārtējais  
vietējā un reģionālā 

līmeņa barometrs

Centieni paplašināt 
sieviešu dalību politikas 

veidošanā

Jauni vietējā līmenī 
ievēlēti politiķi

Tiesiskums Cilvēktiesības un 
līdztiesība

Trīs demokrātijas dimensijas: 
Eiropas, valstu un reģionālais/

vietējais līmenis

Sadarbība ar vietējiem un 
reģionālajiem politiķiem

1PRIORITĀTE 

Tuvināt Eiropu iedzīvotājiem: 
demokrātija un ES nākotne

17



Sabiedrības fundamentālo pārmaiņu 
pārvaldība:
izturētspējīgu reģionālo un vietējo
kopienu veidošana
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Globālās pandēmijas, klimata, digitālās 
un demogrāfiskās pārmaiņas, kā arī mig-
rācijas plūsmu ietekme būtiski skar katru 
Eiropas reģionu, pilsētu, mazpilsētu un 
ciematu. Virzībā uz ANO ilgtspējīgas attīs-
tības mērķiem mēs apzināsim risinājumus, 
lai nodrošinātu, ka ES pietiekami atbalsta 
pašvaldības, reaģējot uz turpmākām ār-
kārtas situācijām un pievēršoties sociāla-
jām pārmaiņām, kas notiek kopienās.

Reaģēt uz svarīgākajām pārmaiņām,  
ar kurām šodien saskaras mūsu reģioni,  

lielpilsētas, mazpilsētas un ciemati

2PRIORITĀTE  
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Icons made by Freepik from www.flaticon.com

“Zaļa” attīstība

Vietējo kopienu izturētspējas 
uzlabošana

Demogrāfiskās pārmaiņas

Migrācija

Katastrofu pārvaldība 
reģionos un pilsētas

Ilgtspējīga ES 
atveseļošana visām 

kopienām

Labāka koordinācija 
Eiropas līmenī

Eiropas zaļais kurss

Klimatneitrāla ES līdz 
2050. gadam

Lauku attīstība

Bioloģiskās 
daudzveidības 

aizsardzība

Aprites ekonomika

Nulles piesārņojums

Tīra mobilitāte

Cilvēku tirdzniecības 
apkarošana

Energoefektivitāte

Atbalsts integrācijai

Visaptveroši,  
humāni un taisnīgi
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“Zaļa” attīstība

ANO ilgtspējīgas  
attīstības mērķi

Demogrāfiskās pārmaiņas

Ilgtspējīga izaugsme

Globāla iestāšanās par 
bioloģisko daudzveidību 
un klimata aizsardzību

Sabiedrības novecošanas, 
iedzīvotāju skaita samazināšanās 

un depopulācijas pārvaldība

Intelekta aizplūšana

Kvalitatīva nodarbinātība, 
sociālās tiesībasun darba un 

privātās dzīves līdzsvars

Digitāli ES reģioni un pilsētas Izglītība, apmācība 
un prasmes

Digitālās plaisas 
mazināšana

Infrastruktūra un 
savienojamība

Digitālie sabiedriskie 
pakalpojumi un 
stimuli vietējiem 

uzņēmumiem

5G izvēršana vietējā 
un reģionālajā līmenī.

2
Sabiedrības fundamentālo pārmaiņu pārvaldība:
izturētspējīgu reģionālo un vietējo kopienu veidošana

PRIORITĀTE  

21



Kohēzija – mūsu pamatvērtība:
teritoriāla ES politika
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Mūsu trešā prioritāte būs nodrošināt eko-
nomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas 
principa īstenošanu un ievērošanu visās 
ES politikas jomās, kas ietekmē cilvēkus 
un viņu dzīvesvietas (tā dēvētā teritoriālā 
politika). Tas parādīs pievienoto vērtību, 
kas piemīt kohēzijai ne tikai kā politikai, 
bet arī kā pamatvērtībai, kam jābūt visu ES 
politikas jomu pamatā. Kohēzija nav tikai 
nauda, tā ir mūsu pamatvērtība

Nodrošināt, ka ES kalpo 
cilvēku un viņu dzīvesvietu vajadzībām

3PRIORITĀTE  
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Inovācija un 
uzņēmējdarbība

Ieguldījumi ilgtspējīgā 
transportā visā 

Eiropas Savienībā

Vietējās 
tautsaimniecības 

pielāgošana

Vieda mobilitāte

Visiem reģioniem  
un pilsētām

Pilsētu un lauku 
atšķirību mazināšana

Solidaritāte, atbildība 
un efektivitāte

ES resursi

Kohēzijas politika

Lauku attīstība

Pietiekami Eiropas ieguldījumi

Parādīt, kāda ir kohēzijas 
pievienotā vērtība cilvēku ikdienā

Pārrobežu sadarbība

Kohēzijas alianse 
#CohesionAlliance 

Atjaunināta Eiropas 
ekonomikas pārvaldība
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Privāto ieguldījumu piesaiste

Parādīt, kāda ir kohēzijas 
pievienotā vērtība cilvēku ikdienā ES politikas vienkāršošana

Daudzlīmeņu pārvaldība 
un partnerība

Nevienlīdzības 
mazināšana Eiropā

3PRIORITĀTE  

Kohēzija – mūsu pamatvērtība:
teritoriāla ES politika
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Eiropas Reģionu komiteja





Kas ir Eiropas
Reģionu komiteja?

vietējā demokrātija, 
subsidiaritāte

mobilitāte un 
transports, Eiropas 
komunikāciju tīkli

vide, enerģētika 
un klimata 
pārmaiņas

ekonomiskā, 
sociālā un 
teritoriālā 
kohēzija

sabiedrības 
veselība, 
nodarbinātība un 
sociālās lietas

izglītība, jaunatne, 
kultūra un sports

ATBILDĪBAS 
JOMAS

6 komisijas (RK locekļu grupas) izstrādā atzinumu projektus, 
ziņojumus un rezolūcijas, ko iesniedz pieņemšanai pilnsapulcē. 

Ekonomikas politikas 
komisija 
(ECON)

Teritoriālās kohēzijas 
politikas un ES budžeta 
komisija 
(COTER)

Dabas resursu komisija 
(NAT)

Vides, klimata pārmaiņu 
un enerģētikas komisija 

(ENVE)

Pilsoniskuma, pārvaldības, 
institucionālo lietu un 

ārlietu komisija (CIVEX)

Sociālās politikas, izglītības, 
nodarbinātības, 

pētniecības un kultūras 
komisija (SEDEC)

Mēs esam institucionāla Eiropas Savienības struktū-
ra. Mūsu locekļi ir vēlēti reģionu priekšsēdētāji, 
reģionālo pašvaldību deputāti, mēri un vietējo 

pašvaldību deputāti, un viņi ir demokrātiski pārska-
tatbildīgi pilsoņu priekšā. 

ATBILDĪBAS JOMAS

3 MAIN PRINCIPLESGALVENIE PRINCIPI
Daudzlīmeņu 

pārvaldība
Subsidiaritāte

32

Tuvums
cilvēkiem

1

KOMISIJĀS

SASTĀVS
locekļi 
329 27

dalībvalstīm

3

politiskās
grupas6

Priekšsēdētājs
Apostols Dzidzikosts Mūsu uzdevums ir Eiropas Savienību 

tuvināt pilsoņu dzīves vietai — viņu 
pilsētās un reģionos.

Priekšsēdētāja pirmais vietnieks
Vašku Alvess Kordeiru

 

RK locekļi pulcējas plenārsesijā Briselē, 
lai balsotu un pieņemtu atzinumus.PLENĀRSESIJAS6

vietējo un reģionālo politiķu   
±1miljons 

vietējo pašvaldību
±90 000

reģionu   
±300

ES iedzīvotāju
±447miljoni

PLATFORMA UN TĪKLI

Austrumu partnerība Eiropas un Vidusjūras 
reģiona valstu reģionālo un 

vietējo pašvaldību asambleja

Stratēģijas “Eiropa 2020”
īstenošanas uzraudzības 
forums

Daudzpusējā 
ieinteresēto personu 
platforma IAM jomā

Subsidiaritātes 
uzraudzības tīkls

Eiropas teritoriālās
sadarbības grupa

Atlants par 
decentralizētu sadarbību 
attīstības jautājumos

Pilsētas mēru pakts

Reģionālo centru (Hubs) 
tīkls

Pilsētas un reģioni — 
integrācijai

IR PĀRSTĀVĒTAS

Mūsu galvenā prioritāte nākamajos piecos 
gados būs veidot saliedētu, noturīgu un 

ilgtspējīgu Eiropu, kas ir tuvāka cilvēkiem.
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Oļģerts Geblevičs 
PPE grupas priekšsēdētājs

  @EPP_CoR

eppcor.eu
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Nākamie pieci gadi būs ļoti dinamisks pe-
riods Eiropas reģioniem un Eiropas demo-
krātijai. PPE grupa Reģionu komitejā atbalstīs 
prezidija darbu, lai sasniegtu konkrētus rezul-
tātus šodien noteiktajās prioritārajās jomās 
un saistībā ar jauniem problēmjautājumiem, 
ar kuriem RK un tās locekļi varētu saskarties 
laika gaitā. 

Mūsu mērķis ir turpmākajos 5 gados 
panākt, ka iedzīvotāji kļūst par Eiropas 
demokrātijas stūrakmeni. Tāpēc būs 
jāizveido ilgtspējīgi mehānismi, kas 
dod iespēju apspriesties ar cilvēkiem 
vietējā līmenī un vienlaikus stiprināt 
subsidiaritāti Eiropas Savienībā, lai 
viņu ieguldījumu varam ņemt vērā 
lēmumu pieņemšanas procesā. Pirmajos 
divos pilnvaru perioda gados mums būtu 
jāizmanto konferences par Eiropas nākotni 
radītais impulss, lai veicinātu mūsu pilsētu un 
reģionu ilgtermiņa prioritāšu īstenošanu. Vie-

tējie pilsoņdialogi, kas nodrošina strukturētu 
atgriezenisko saikni un ciešāku sadarbību 
ar reģionālajiem parlamentiem un vietējām 
pašvaldībām, palīdzēs mums veidot Eiropas 
politiku, balstoties uz faktiem, kas pārbaudīti, 
ņemot vērā reālo stāvokli uz vietas.
 
Mūsu ieguldījums likumdošanas darbā būs 
saistīts ar galvenajiem uzdevumiem, kas 
pašlaik jāveic ES reģioniem, proti, panākt 
klimatneitralitāti, pēc iespējas labāk izmantot 
digitālo pārveidi, tikt galā ar globālo pandē-
miju un uzlabot izturētspēju, saskaroties ar 
demogrāfisku lejupslīdi. Tomēr, lai nodro-
šinātu, ka mēs sekmējam tādas Eiropas Sa-
vienības veidošanu, kas uzlabo cilvēku dzīvi, 
atbalsta mūsu vietējo tautsaimniecību un 
pārmaiņu laikā paver jaunas nodarbinātības 
iespējas, mums ir vajadzīga elastība mūsu 
politiskajā darba kārtībā un elastība ES kohē-
zijas politikā. Koronavīrusa radītās problēmas, 
kam ir milzīga ietekme uz valstu, Eiropas un 
pasaules tautsaimniecību, ir likušas pārlieci-

nāties arī par to, cik svarīgas ir funkcionējošas 
un efektīvas vietējās kopienas, lai apmierinā-
tu ikdienas vajadzības un nodrošinātu pri-
māro aprūpi un stabilu vietējo infrastruktūru. 
Mēs to varam panākt, ja intensīvāk konsul-
tēsimies un rīkosimies kopā ar citām līdzīgi 
domājošām Eiropas politiskajām grupām un 
ar pārējām ES iestādēm.
Būdami vēlēti reģionālā un vietējā līmeņa po-
litiķi, esam atbildīgi arī par patiesa priekšstata 
par ES politiku izplatīšanu gan savās mājās, 
gan ārpus mūsu vēlēšanu apgabaliem. Lai 
mūsu darbs būtu sekmīgs, svarīgi ir pievērst 
reģionālo un vietējo plašsaziņas līdzekļu 
uzmanību ES panākumiem un popularizēt ES 
reģionu solidaritāti un savstarpējo atbalstu. 

Oļģerts Geblevičs
Eiropas Tautas partijas (PPE) grupas Reģionu 
komitejā priekšsēdētājs)
Rietumpomožes vojevodistes (Polija) maršals
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Kristofs Rujons 
PSE grupas priekšsēdētājs

 @PES_CoR

pescor.eu

32



Daudzas no 120 000 Eiropas Savienības 
pilsētu un reģionu vada progresīvi mēri un 
priekšsēdētāji, kas ir sociālisti un sociāldemokrāti. 
Kā piemēru var minēt tādas galvaspilsētas 
kā Berlīne, Brisele un Budapešta. Arī daudzus 
reģionus Vācijā, Spānijā un Francijā, un vēl tālāk, 
piemēram, Portugālei piederošajās Azoru salās. 
Varam norādīt arī uz mazām — gan piepilsētu, 
gan lauku — pašvaldībām, piemēram, tādām kā 
manējā. Mūsu, Eiropas Sociālistu partijas grupas, 
uzdevums ir dot tām iespēju paust viedokli un 
sadarboties ar tām, lai veidotu ilgtspējīgāku, 
taisnīgāku un iekļaujošāku Eiropas Savienību, 
kas nevienu cilvēku un nevienu vietu neatstāj 
novārtā.

Mēs dzīvojam sarežģītā laikā. Koronavīrusa krīze 
ir tikai saasinājusi jau tāpat aktuālās problēmas, 
piemēram, ārkārtas situāciju klimata un 
vides jomā, pieaugošo sociālo nevienlīdzību, 
pārmaiņas nodarbinātības jomā un digitalizāciju, 
iespēju trūkumu daudziem un iedzīvotājos 

plaši izplatīto bezspēcības sajūtu. Pilsētām un 
reģioniem ir ļoti svarīga loma šo problēmu 
risināšanā. Mūsu grupa, kuras devīze ir “Domā 
globāli, rīkojies lokāli” un kurā darbojas gandrīz 
200 vēlētu pārstāvju, iestājas par politikas 
programmu, kas balstās uz Apvienoto Nāciju 
Organizācijas izvirzītajiem 17 ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem (IAM). Mūsu mērķis ir panākt, 
ka Eiropas Reģionu komiteja šajā pilnvaru 
periodā formulē pamatotus priekšlikumus, it 
īpaši attiecībā uz ilgtspēju, kohēzijas politiku, 
mājokļiem, enerģētikas pārkārtošanu, darba 
ņēmēju aizsardzību, digitālo pārveidi un 
digitālajām tiesībām, lai palīdzētu vietējām 
un reģionālajām pašvaldībām un Eiropas 
Savienībai virzībā uz ilgtspējīgu attīstību. Esam arī 
apņēmušies drosmīgi rīkoties saistībā ar piekto 
ilgtspējīgas attīstības mērķi, kas paredz dzimumu 
līdztiesības panākšanu un pilnvērtīgu iespēju 

nodrošināšanu sievietēm un meitenēm.

Krīzi, ar ko tagad saskaramies, var pārvērst 
par iespēju, ja mums pietiks drosmes 
veidot jaunu nākotni mūsu kopienām. 
Tāpēc ļoti liela nozīme būs zaļajam kursam, 
kurā visaptveroši iesaistītas vietējās un 
reģionālās pašvaldības. To prasmes un 
resursi patiešām ir būtiski, lai nodrošinātu 
taisnīgu pārveidi. 

Mēs aizstāvēsim arī ieceri palielināt Eiropas 
Reģionu komitejas politisko lomu. Vairāk 
nekā jebkad agrāk Komitejai ir jāpauž ES 
iestādēm teritoriju viedoklis un jādod 
ieguldījums ES nākotnes veidošanā, it īpaši 
piedaloties konferencē par Eiropas nākotni 
un pilsoņdialogos. Tomēr neatkarīgi no krīzes 
un tās radītajiem apstākļiem mēs pastāvīgi 
atbalstīsim ciešāku Eiropas integrāciju, kuras 
pamatā ir subsidiaritāte, solidaritāte un Eiropas 
pamatvērtību un brīvību beznosacījumu 
respektēšana.

Kristofs Rujons
Eiropas Sociālistu partijas (PSE) grupas Reģionu 
komitejā priekšsēdētājs 
Kulēnas (Francija) mērs 
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Covid-19 pandēmija atklāj trūkumus mūsu 
valstu un mūsu Savienības darbībā. Vienlaikus 
pandēmija paver mums iespēju. 
Mums jānodrošina, ka katrs 
solis mūs virza uz spēcīgāku 
un vienotāku sabiedrību. Lai to 
panāktu, pievērsīsimies atbilstošu 
priekšnosacījumu radīšanai, lai 
atveseļošana būtu zaļa, vieda un 
iekļaujoša. 

Atveseļošana, kas turpina virzību uz 
klimatneitralitāti, taisnīgā veidā īstenojot zaļo 
kursu un to finansiāli atbalstot. Zaļa pāreja 
uz dekarbonizētu ekonomiku, kas radīs 
jaunas uzņēmējdarbības un nodarbinātības 
iespējas. Pāreja, ar ko būtu jārada nosacījumi 
jauna veida tirgus ekonomikai, kuras pamatā 
ir bezoglekļa enerģija, vienlīdzīgas iespējas, 
godīga konkurence, kas nepieļauj un apkaro 
jebkādus (publiskus vai privātus, daļējus vai 
pilnīgus) monopolus, un atbilstošs regulējums 

visneaizsargātāko personu aizsardzībai. 
Pāreja, ar ko tiek veicināta konkrētai vietai 
pielāgota rūpniecības politika, sniegts 
atbalsts stratēģiskām nozarēm, tostarp 
to darba ņēmēju pārkvalificēšanai, kuru 
darbvietas tiek likvidētas, radītas ilgtspējīgas 
vietējās darbvietas, it īpaši jauniešiem, 
un atbalstīti mazie un vidējie uzņēmumi. 
Pāreja, kas nodrošinās līdzsvarotu bioloģisko 
daudzveidību un mūsu vides, pilsētu un 
lauku teritoriju, kā arī mežu aizsardzību un 
pienācīgu apsaimniekošanu. Pāreja, kas dod 
mums iespēju apmeklēt visus Eiropas tūrisma 
galamērķus ilgtspējīgā veidā.

Atveseļošana, kuras gaitā tiks novērtētas 
demogrāfiskās pārmaiņas un nodrošināts, 
ka turpmāk lēmumi būs pielāgoti vietējām 
vajadzībām un īpašajām pazīmēm; kuras gaitā 
stratēģiska prioritāte būs vajadzīgo sanitāro 
līdzekļu un veselības aizsardzības aprīkojuma 
ražošana un sāksies reāla un efektīva 

vietējo, reģionālo, valstu un Eiropas vadītāju 
partnerība sabiedrības veselības jomā.

Atveseļošana, ko pozitīvi ietekmē lielais 
progress publiskā un privātā sektora 
digitalizācijas jomā un kas to veicina, 
nodrošinot, ka augstas kvalitātes platjoslas 
pieslēgums pieejams visām mājsaimniecībām 
un vismazākajiem uzņēmumiem un ka 
visi iedzīvotāji neatkarīgi no vecuma un 
dzimuma var apgūt vajadzīgās prasmes, 
lai tās izmantotu labākai piekļuvei 
publiskajiem un privātajiem pakalpojumiem. 
Atveseļošana, kuras pamatā ir tiesiskums, 
vietējās demokrātijas stiprināšana, proti, 
gan iedzīvotāju līdzdalības paplašināšana, 
izmantojot digitālos rīkus, gan vietējās 
demokrātijas kvalitātes paaugstināšana; kurai 
sveša ir korupcija un kura ir iekļaujoša, kad 
tiek pieņemti lēmumi; kurā darbojas brīvi 
vietējie plašsaziņas līdzekļi un aktīva pilsoniskā 
sabiedrība un kurā iedzīvotāji pilnībā izmanto 
iespējas, ko tiem sniedz dalība Eiropas 
Savienībā.

Fransuā Dekostērs
Grupas “Renew Europe” Reģionu komitejā 
priekšsēdētājs 
Sentomēras mērs
Augšfrancijas reģionālā (Francija) 
parlamenta deputāts
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ECR grupa apņēmusies veidot pārticīgāku, 
drošāku un decentralizētāku Eiropu, 
kuru vada vietējās kopienas sadarbībā ar 
valstu valdībām. Valdība vada vislabāk, 
ja tā uzklausa iedzīvotājus un atbildīgi 
tērē nodokļu maksātāju naudu, un tāpēc 
mēs uzsveram reālisma, subsidiaritātes un 
demokrātijas principus. 

Tādā grūtā brīdī kā pašlaik mums vispirms ir jābūt 
pragmatiskiem. ECR grupa ir konservatīva kustība, 
kas uzskata, ka ar Eiropas sadarbību svarīgās 
jomās varam rast reālus risinājumus reālām 
problēmām. Īstenojot veselā saprāta politiku 
un ievērojot mūsu pilsoņu vēlmes, varam rast 
risinājumus, kas palīdz radīt darbvietas un padarīt 
Eiropu par drošāku dzīves vietu.

Viena no lielākajām problēmām, ar ko šodien 
saskaras Eiropas Savienība, ir ekonomikas 
atveseļošana pēc Covid-19 pandēmijas 
uzliesmojuma. Mūsu grupa atbalsta reālu rīcību 

solidaritātes garā: finansiālu atbalstu grūtībās 
nonākušiem reģioniem, lielāku elastību ES 
līdzekļu izmantošanas jomā un ievedmuitas 
atcelšanu medicīnas iekārtām. Mēs arī uzsveram, 
ka visās jaunajās politikas nostādnēs ir jāņem vērā 
vietējie un reģionālie apstākļi un jānodrošina, 
ka neviens ES pasākums nepārkāpj ne valsts, ne 
vietējās pārvaldes suverenitāti.
Eiropas valstu un reģionu atšķirības ir ļoti 
dažādas: valodas, tautības, ekonomiskās 
attīstības, dabas resursu pieejamības, vietējā 
izglītības līmeņa, ģeogrāfijas un ienākumu ziņā. 
Tāpēc uzskatām, ka tikai tāda Eiropas Savienība, 
kas respektē šo daudzveidību un uzticas savām 
valstīm un reģioniem, var veidot spēcīgāku 
nākotni, kura uzlabos cilvēku dzīvi.
Dalībvalstis un reģioni var atrast sev 
vispiemērotāko modeli, lai risinātu visus 
jautājumus, sākot ar fiskālo politiku un beidzot 
ar tādu darbvietu radīšanu, kas dod jauniešiem 
iespēju palikt savā dzimtajā apvidū un veidot 
ģimeni. Saistībā ar citiem jautājumiem, kas 
jārisina, sadarbojoties ES līmenī, uzskatām, ka ir 

skaidri redzama nepieciešamība veidot spēcīgu 
Eiropu tādās jomās kā teritoriālā kohēzija, 
zinātniskā pētniecība, lauksaimniecība un 
vienotais tirgus.
Mēs piedāvājam drosmīgu, alternatīvu 
redzējumu, kādai jābūt reformētai Eiropas 
Savienībai kā valstu un reģionu kopienai, kas 
sadarbojas jomās, kurās mums ir kopīgas 
intereses, kas vislabāk īstenojamas ar efektīvu 
darbu. Katra mūsu politiķu lēmuma pamatā 
ir apsvērums, vai tas rada pievienoto vērtību 
smagi strādājošajiem nodokļu maksātājiem visā 
Savienībā.

Vladislavs Ortils
Eiropas Konservatīvo un reformistu grupas (ECR) 
Reģionu komitejā priekšsēdētājs 
Piekarpatu reģiona (Polija) priekšsēdētājs
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Mūsdienās sociālu un ekonomisku problēmu 
ir daudz. ES reģioni un pilsētas joprojām ir 
šādu problēmu risināšanas pirmajās rindās — 
tiem ir jāreaģē, jārod risinājumi un vienlaikus 
nemitīgi jāvirzās uz priekšu tālejošā un 
ilgtspējīgā veidā. Koronavīrusa nesen izraisītā 
pandēmija arī vēlreiz parādīja, cik svarīgas ES 
iedzīvotāju ikdienā ir vietējās un reģionālās 
pašvaldības.

Eiropas reģionu priekšsēdētājiem, mēriem un 
reģionālo un vietējo pašvaldību deputātiem ir 
daudz zināšanu un pieredzes, ar ko var dalīties 
un kas būtu jāizmanto ES pašreizējās un 
turpmākajās politikas jomās. Reģionu komiteja 
jau 25 gadus palīdz īstenot ES vīziju, vienlaikus 
uzdodot neērtos jautājumus, meklējot 
risinājumu partnerībā un aizstāvot ES ētiskos 
principus.

Reģionu komiteja ir nozīmīgs ES komandas 
dalībnieks. Sadarbojoties ar citām Eiropas 
iestādēm, RK izveidojusi kopīgu saskarni 
ar cilvēkiem visā Eiropas Savienībā. Tomēr 
Reģionu komitejai ir jāturpina pilnveidot 
savus mehānismus, lai nodrošinātu, ka ES 
tiesību aktos tiek pienācīgi ņemts vērā vietējo, 
reģionālo un valstu iestāžu viedoklis un 
pilnvaras.

Eiropas Alianse uzskata, ka Eiropas Savienībai 
ir vajadzīgi vērienīgi mērķi, kas vieno politikas 
un dos labumu mūsu pilsētām, lauku 
apvidiem un nomaļajām teritorijām visā 
Eiropas Savienībā. Zināšanu apmaiņa, finanšu 
ieguldījumi un elastīga regulējuma izveide 
ir būtiski faktori centienos radīt novatoriskus 
un transversālus risinājumus taisnīgas 
un ekoloģiski ilgtspējīgas ES ekonomikas 
atbalstam.

Visbeidzot mums nevajadzētu aizmirst, kas 
esam, jā, mēs piederam Eiropas Savienībai, 
kas sniedz milzīgu labumu mums visiem, bet 
mums visiem ir dažādas kultūras, tradīcijas un 
valoda. Cenšoties risināt mūsdienu problēmas, 
ir būtiski apzināties, ka ir jāstrādā ES iedzīvotāju 
labā un viņu vārdā un vienlaikus jārespektē 
mūsu reģionu daudzveidība.

Kierans Makartijs
Eiropas Alianses grupas (EA) Reģionu komitejā 
priekšsēdētājs 
Korkas pilsētas domes loceklis, Īrija
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Aktīviem iedzīvotājiem un viņu demokrātiskai 
līdzdalībai ir būtiska loma gan Eiropas 
Savienības, gan reģionu, pilsētu un vietējo 
pašvaldību centienos veidot kopīgu nākotni.

Tikai Eiropas zaļais kurss, kurā konsekventi 
integrētas visas politikas jomas, proti, 
lauksaimniecība, rūpniecība, transports, 
mājokļi, izglītība un sociālā iekļaušana, kļūs 
par Eiropas ilgtspējīgas izaugsmes stratēģiju. 
Jo vairāk laika mēs zaudējam pārejā uz 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 100 
% izmantošanu, jo lielākas būs ekonomiskās 
izmaksas. Taisnīgai pārejai jānotiek tagad — 
tas ir vienīgais veids, kā varam nodrošināt 
labklājību, pienācīgas darbvietas un saglabāt 
mobilitāti. Tāpēc, lai sasniegtu mērķus klimata 
un enerģētikas jomā, Eiropas Savienībā ir 
vajadzīgi saistoši apakšmērķi turpmākajiem 
gadiem.

Reģioniem, pilsētām un pašvaldībām ir 
vajadzīgas ilgtspējīgas ieguldījumu iespējas, 
jo vairumu ES politikas pasākumu īsteno 
reģionālais un vietējais līmenis. Eiropas 
Savienībai ir jāsniedz atbilstošs finansiālais 
atbalsts, un ES finansējumam ir ievērojami 
jāveicina Parīzes klimata mērķu sasniegšana, 
vienlaikus stiprinot sociālo taisnīgumu. 
Eiropas Reģionu komitejai var būt svarīga 
loma zaļā kursa īstenošanā pacte vert.

Zaļie vēlas, lai Eiropa nodrošinātu vienlīdzīgas 
iespējas visiem iedzīvotājiem. Vēlamies 
nodrošināt bērniem kvalitatīvu izglītību 
neatkarīgi no tā, kur viņi aug, un garantēt 
viņiem nākotni ar cerībām un izredzēm. 
Vēlamies nodrošināt mežu un jūru bioloģisko 
daudzveidību; gribam ierobežot klimata 
pārmaiņas.

Cenšamies panākt, ka tiek veidotas iekļaujošas 
kopienas, kurās cilvēki var paļauties, ka viņu 
viedoklis tiks uzklausīts un ka tiks ievērotas 
viņu pilsoniskās tiesības. Cenšamies panākt, 
ka darbvietas tiek radītas, ņemot vērā ne tikai 
cilvēku vajadzības, bet arī vides neaizsargātību.
Uzskatām, ka humanitāte ir universālas 
cilvēktiesības, kas nav apspriežamas un kas ir 
visas mūsu rīcības pamatā esošā vērtība. Tāpēc 
mudinām uz taisnīgu un humānu attieksmi 
pret neaizsargātām personām, piemēram, 
bēgļiem un patvēruma meklētājiem. Eiropas 
Savienībai ir jāatrod līdzekļi, lai palīdzētu 
jaunattīstības valstīm attīstīt demokrātiju, 
ierobežot klimata pārmaiņas un pildīt saistības 
cilvēktiesību jomā. 

Satu Hāpanena
Zaļo grupas Reģionu komitejā 
līdzpriekšsēdētāja
Oulu pilsētas (Somija) domes deputāte

Bernds Foss
Zaļo grupas Reģionu komitejā līdzpriekšsēdētājs 
Šlēsvigas-Holšteinas federālās zemes (Vācija) 
parlamenta deputāts
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Eiropas Reģionu komiteja (RK) ir ES politiskā asambleja, kurā darbojas 329 locekļi, kas pārstāv reģionālās un vietējās pašvaldības no visām 27 dalībvalstīm. RK locekļi ir vēlēti reģionu 
priekšsēdētāji, reģionālo pašvaldību deputāti, mēri un vietējo pašvaldību deputāti, un saskaņā ar demokrātijas principu viņi atbild 446 miljoniem Eiropas iedzīvotāju. RK galvenais 
uzdevums ir ES lēmumu pieņemšanas procesā iesaistīt vietējās un reģionālās pašvaldības un to pārstāvētās kopienas un informēt tās par ES politiku. Eiropas Komisijai, Eiropas 
Parlamentam un Padomei ir jākonsultējas ar RK tajās politikas jomās, kas ietekmē reģionus un pilsētas. Ja nav ievērots subsidiaritātes princips vai nav respektētas reģionālo un vietējo 
pašvaldību pilnvaras, RK var vērsties Eiropas Savienības Tiesā, lai aizstāvētu ES tiesības.

Visu 
Eiropas 

Savienības 
ciematu, 

pilsētu un reģionu 
pārstāvniecība.

Sazinieties ar mums!


