Nyderlandai
12 provincijų
355 savivaldybės

Liuksemburgas
3 apygardos
12 kantonų
102 savivaldybės

Vokietija
16 federacinių žemių
401 apskritis (294 apskritys,
107 apskričiai nepriklausantys miestai)
11 054 savivaldybės

Danija
5 regionai
2 ypatingą statusą turintys regionai:
Farerų salos ir Grenlandija
98 savivaldybės

Švedija
21 lenas
290 komunų

Suomija

Estija

19 provincijų, įskaitant autonominį
Alandų salų regioną
310 komunų

LT

79 savivaldybės (64 kaimo
savivaldybės ir 15 miesto savivaldybių)

Latvija

Belgija
3 regionai
3 bendruomenės
10 provincijų
581 savivaldybė

9 miestai
110 savivaldybių

Canarias

Guyane

Airija

Guadeloupe
Martinique

Mayotte

26 grafystės tarybos, iš kurių trys yra
Dubline (Fingal, Dún LaoghaireRathdown ir Pietų Dublinas)
3 miesto tarybos
2 miesto ir grafystės tarybos

Lietuva
60 savivaldybių

Réunion

Lenkija
Açores

Madeira

16 vaivadijų
314 apskričių
2 478 savivaldybės

Čekija
14 regionų
6 258 savivaldybės

Prancūzija
18 regionų (13 žemyninės dalies ir
5 užjūrio)
101 departamentas
35 358 savivaldybės

Slovakija
8 autonominiai regionai
79 administracinės apskritys
2 926 komunos

Portugalija
2 autonominiai regionai (Azorai ir
Madeira)
308 savivaldybės
3 091 parapija

Rumunija
42 apskritys, įskaitant sostinę
Bukareštą
103 didesni miestai
217 miestų
2 861 kaimiškoji komuna

Bulgarija

Ispanija

6 planavimo regionai
28 sritys
265 savivaldybės

17 autonominių sričių
2 autonominiai miestai (Seuta ir
Melilja)
50 provincijų
8 131 komuna

Vengrija
19 apygardų
3 175 savivaldybės

Italija
20 regionų (15 paprastų regionų ir 5
ypatingą statusą turintys regionai)
2 autonominės provincijos (Bolcanas
ir Trentas)
110 provincijų
15 metropolinių zonų
7 960 savivaldybių

Parengė Europos regionų komiteto komunikacijos departamentas
2021 m. rugpjūčio mėn.
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Austrija
9 federalinės žemės
95 apskritys (įskaitant 15 miestų)
2 098 savivaldybės

Slovėnija
12 regionų
212 savivaldybių

Malta
6 administraciniai vienetai
68 savivaldybės

Kroatija
21 apygarda (įskaitant sostinę
Zagrebą)
128 miestai
428 savivaldybės

Graikija
13 regionų
7 decentralizuotos administracijos
325 savivaldybės

Kipras
6 apygardos
39 savivaldybės
478 bendruomenės

Biuras

Pirmininkas

Pirmininko
pirmasis
Apostolos Tzitzikostas
(Centrinės Makedonijos regiono pavaduotojas
gubernatorius)
Kadencija: 2,5 metų
• vadovauja RK darbui,
• pirmininkauja plenarinėms
sesijoms,
• oficialiai atstovauja RK.

Vasco Alves Cordeiro
(Azorų regiono vyriausybės
narys)
Kadencija: 2,5 metų
• kartu su pirmininku vadovauja
RK darbui.

Išrinktas

pirmininku

Pirmininkų sueiga

pirmininko pirmasis
pavaduotojas

61

Išrinktas

2020 m.
vasario mėn.

pirmininko pirmuoju
pavaduotoju

RK nariai į plenarines sesijas Briuselyje renkasi,
kad apsvarstytų ir priimtų nuomones,
pranešimus ir rezoliucijas. Į plenarines
sesijas aptarti regionams ir miestams
ypač aktualių klausimų kviečiami
nariai renkasi
Europos Parlamento, Europos
5–6 kartus
Komisijos, Tarybos nariai, taip pat ES
pirmininkaujančios šalies
atstovai.

329

per metus

REGHUB
Regioninių centrų
tinklas ES politikos
įgyvendinimui įvertinti
(„RegHub“)

ARLEM

Europos
ir Viduržemio jūros
regiono valstybių vietos
ir regionų valdžios
institucijų asamblėja

Jaunųjų
išrinktų
politikų
programa
(YEP)

Europos
teritorinio
bendradarbiavimo
grupė

9

Kitos ES institucijos, rengdamos teisės aktus (direktyvas, reglamentus ir kt.), reguliariai konsultuojasi su
RK tose srityse, kurios yra svarbios vietos ir regionų valdžios institucijoms. Komitetas taip pat gali rengti
nuomones savo iniciatyva. Po to, kai nuomonės projektas priimamas atitinkamoje RK komisijoje, jis
aptariamas plenarinėje sesijoje. Priimta nuomonė išsiunčiama visoms ES institucijoms ir paskelbiama
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
————————————————————————————————
NAT

Gamtos
ištekliai

6

* Žaliųjų frakcija turi
du bendrapirmininkius

Plenarinė
asamblėja

Nuomonės

1
pirmininkas

narys

2020 m.
vasario mėn.

ETBG

Europos regionų komiteto darbas

Pirmininkų sueigą sudaro
pirmininkas, pirmininko pirmasis
pavaduotojas ir visų frakcijų
pirmininkai. Pirmininkų sueiga
parengia darbą ir padeda
26 nariai užtikrina nacionalinę
siekti politinio sutarimo dėl
ir politinę pusiausvyrą
sprendimų, kuriuos turi
27 pirmininko pavaduotojai
priimti
kiti struktūriniai
(po 1 iš kiekvienos
padaliniai (plenarinė
valstybės narės)
asamblėja, biuras ir
6* frakcijų pirmininkai
1
komisijos).

Europos regionų
komitetas yra ES regionų ir
vietos valdžios atstovų asamblėja.

COTER

Teritorinės sanglaudos
politika ir ES biudžetas

frakcijos

6

ECON

Ekonominė
politika

SEDEC

Socialinė politika, švietimas,
užimtumas, moksliniai tyrimai ir kultūra
CIVEX

specializuotos

komisijos
100

Pilietybė, valdymas, instituciniai
ir išorės reikalai

Nuo 1994 m. jo užduotis – atstovauti vietos ir regionų
ENVE
valdžios institucijų interesams ir juos ginti Europos sprendimų
Aplinka, klimato
Po
narių
priėmimo procese.
kaita ir energetika
kiekvienoje
Darbuodamasis savo rūmuose Briuselyje, Europos regionų
Septintoji komisija (FARK)
komitetas padeda kurti vis glaudesnę Europos tautų
konsultuoja biurą administravimo
ir finansų klausimais.
ir teritorijų sąjungą, kurioje sprendimai priimami
Generalinis
sekretorius
kiek įmanoma arčiau piliečių vadovaujantis
Jį penkeriems metams skiria biuras. Jis vadovauja RK administracijai ir atsako
subsidiarumo principu.
už biuro sprendimų įgyvendinimą bei sklandų administravimą.

tinklai ir
platformos

Petr Blížkovský Europos regionų komiteto generaliniu sekretoriumi paskirtas
2019 m. spalio 7 d.

27

Jie suteikia galimybę regionams ir miestams
Generalinis sekretoriatas
dalyvauti ES diskusijose ir keistis patirtimi bei
nacionalinės
Atsako už sklandžią plenarinių sesijų, komisijų posėdžių ir kitos RK narių politinės veiklos
gerosios patirties pavyzdžiais tam tikrose ES
eigą. Jam taip pat pavesta rūpintis Europos regionų komiteto įvaizdžiu ir remti jo
delegacijos
politikos srityse.
narių komunikacijos veiklą.
Tinklų paskirtis – nagrinėti klausimus,
Prieš plenarines sesijas ir frakcijų posėdžius nariai susitinka
Rytų CORLEAP
kurie ypač aktualūs regionams ir
Generalinį sekretoriatą sudaro septyni departamentai:
savo nacionalinėse delegacijose bendrai pozicijai apsvarstyti.
partnerystės
miestams.
Nariai, plenarinės sesijos, strategija – Teisėkūros darbo
šalių vietos ir
RK taip pat yra prisijungęs prie Merų
departamentas 1 – Teisėkūros darbo departamentas 2 –
regionų valdžios
pakto.
Komunikacijos – Žmogiškųjų išteklių ir finansų –
Miestai ir
regionai už
integraciją

Decentralizuoto
bendradarbiavimo
portalas

24

Prancūzija, Vokietija
ir Italija

institucijų
konferencija

Subsidiarumo
stebėsenos
tinklas

Strategijos
„Europa 2020“
stebėsenos
platforma

15

Rumunija
Danija, Suomija,
Airija, Lietuva,
Kroatija ir Slovakija
Kipras ir Liuksemburgas

21

9

6

Lenkija ir Ispanija

12
5

7

Austrija, Belgija, Bulgarija,
Čekijos Respublika,
Graikija, Vengrija, Nyderlandai,
Portugalija ir Švedija
Estija, Latvija ir Slovėnija
Malta

Nariai pagal nacionalines delegacijas

Rezoliucijos

Rezoliucijos suteikia Komitetui galimybę pareikšti savo požiūrį svarbiais ir aktualiais klausimais. Jas gali
teikti ir Komiteto frakcijos.
————————————————————————————————

Perspektyvinės nuomonės ir poveikio ataskaitos

RK ne tik nagrinėja teisės aktų projektus, bet ir remdamasis savo narių patirtimi juos papildo, taip prisidėdamas
prie Europos Sąjungos politikos raidos. Lygiai taip pat Komisija gali paprašyti RK parengti poveikio ataskaitą. Jau
pats pavadinimas rodo, kad šiomis ataskaitomis siekiama įvertinti politikos poveikį vietos ir regionų lygmeniu.
————————————————————————————————

Subsidiarumo principo propagavimas

Lisabonos sutartyje įtvirtinta RK teisė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl subsidiarumo
principo ir dėl savo paties prerogatyvų gynimo.
————————————————————————————————

Renginiai

RK – Europos regionų ir miestų atstovų susitikimo vieta. Rengdamas konferencijas, seminarus ir parodas
Komitetas bendradarbiauja su vietos ir regionų partneriais bei kitomis ES institucijomis.
• Į Briuselyje vykstančius Europos regionų ir miestų savaitės renginius Regionų komitetas sukviečia
tūkstančius žmonių, kurie aktyviai dalyvauja diskusijose arba ieško partnerių bendriems projektams
įgyvendinti.
• Europos konferencija apie viešą komunikaciją yra metinis vietos, regionų, nacionalinėms valdžios
institucijoms ir Europos institucijoms, taip pat privačioms komunikacijos agentūroms, NVO ir akademinei bendruomenei atstovaujančių komunikacijos ekspertų susitikimas.
• Kas dvejus metus RK rengia Europos regionų ir miestų aukščiausiojo lygio susitikimą, kuriame aptariami
pagrindiniai Europos Sąjungai tenkantys iššūkiai.
————————————————————————————————

Tyrimai ir kiti leidiniai

RK, padedant išorės ekspertams, atlieka tyrimus įvairiais vietos ir regionų lygmeniui svarbiais klausimais.
RK taip pat rengia leidinius regionų ir vietos lygmeniu sprendimus priimantiems asmenims ir plačiajai
visuomenei.
Daugiau informacijos galima rasti čia:

Logistikos* – Vertimo raštu*

* (du pastarieji departamentai yra bendri su Europos
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu).
Generaliniam sekretoriatui taip pat priklauso
frakcijų sekretoriatai ir vidaus audito
tarnyba.

RK kompetencijos sritys
RK gali išsakyti savo nuomonę visais svarbiausiais vietos ir regionų lygmens aktualiais
klausimais, dėl kurių Europos Parlamentas, ES Taryba ir Europos Komisija privalo konsultuotis
su juo. Šioms sritims skirta du trečdaliai visų Europos Sąjungos teisės aktų.

