Alankomaat
12 lääniä
355 kuntaa

Luxemburg
3 hallintopiiriä
12 kantonia
102 kuntaa

Saksa
16 osavaltiota
401 piirikuntaa (294 Landkreise,
107 kreisfreie Städte)
11 054 kuntaa

Tanska
5 aluetta
2 erityisasemalla varustettua aluetta:
Färsaaret ja Grönlanti
98 kuntaa

Ruotsi
21 aluetta
290 kuntaa

Suomi
19 maakuntaa mukaan lukien
Ahvenanmaan itsehallintoalue
310 kuntaa

FI

Viro
79 kuntaa (64 kuntaa ja 15 kaupunkia)

Latvia

Belgia

9 kaupunkia
110 kuntaa

3 aluetta
3 kieliyhteisöä
10 lääniä
581 kuntaa

Liettua
60 kuntaa
Irlanti
26 kreivikuntaa, joista kolme
Dublinissa (Fingal, Dún LaoghaireRathdown ja South Dublin)
3 kaupunkia
2 kreivikunta-kaupunkia

Puola
16 aluetta eli voivodikuntaa
314 hallintopiiriä
2 478 kuntaa

Tšekin tasavalta
14 aluetta
6 258 kuntaa

Ranska
18 aluetta (13 emämaan aluetta ja 5
merentakaista aluetta)
101 departementtia
35 358 kuntaa

Slovakia
8 itsehallinnollista aluetta
79 piirikuntaa
2 926 kuntaa

Portugali
2 autonomista aluetta (Azorit ja
Madeira)
308 kuntaa
3 091 piiriä (freguesias)

Romania
42 lääniä mukaan lukien pääkaupunki
Bukarest
103 suurkuntaa
217 kaupunkikuntaa
2 861 maaseutukuntaa

Bulgaria

Espanja

6 suunnittelualuetta
28 aluetta
265 kuntaa

17 itsehallintoaluetta
2 autonomista erillisaluetta (Ceuta
ja Melilla)
50 maakuntaa
8 131 kuntaa

Unkari
19 lääniä
3 175 kuntaa

Italia
20 aluetta (joista 15 tavallista ja 5
erityisasemassa olevaa aluetta)
2 autonomista maakuntaa
(Bolzano/Bozen ja Trento)
110 maakuntaa
15 metropolialuetta
7 960 kuntaa
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Itävalta
9 osavaltiota
95 piirikuntaa (mukaan lukien 15
kaupunkia)
2 098 kuntaa

Slovenia
12 aluetta
212 kuntaa

Malta
6 aluetta
68 kuntaa

Kroatia
21 maakuntaa (mukaan lukien
pääkaupunki Zagreb)
128 kaupunkia
428 kuntaa

Kreikka
13 aluetta
7 hajautetun hallinnon kokonaisuutta
325 kuntaa

Kypros
6 hallintopiiriä
39 kaupunkikuntaa
478 kuntaa

Puheenjohtaja
Vasco Alves Cordeiro
(Azorien aluehallituksen jäsen)
Toimikausi 2,5 vuotta
• Ohjaa AK:n työskentelyä
yhteistyössä puheenjohtajan
kanssa.
Valittu

puheenjohtajaksi
kesäkuuta
2022

Puheenjohtajakokous

Työvaliokunta

Ensimmäinen
varapuheenjohtaja

Apostolos Tzitzikostas
(Keski-Makedonian
aluejohtaja)
Toimikausi 2,5 vuotta
• Ohjaa AK:n työskentelyä.
• Johtaa puhetta täysistunnoissa.
• Toimii AK:n virallisena
edustajana.

61

Valittu

ensimmäiseksi
varapuheenjohtajaksi

jäsentä

kesäkuuta
2022

Täysistunto

329

vuodessa

9

Alueellisten
keskusten verkosto EU:n
politiikan täytäntöönpanon arviointia varten
(RegHub)

ARLEM

Euro–
Välimeri
-alueen alueja paikallisedustajien
kokous

Nuorten
päättäjien
ohjelma
(YEP-ohjelma)

Euroopan
alueiden komitea
on EU:n alue- ja
paikallisedustajien kokous.

paikallis- ja
alueviranomaisten
konferenssi

Toissijaisuusperiaatteen
toteutumisen
seurantaverkosto

Eurooppa 2020
-seurantafoorumi

NAT

Luonnonvarat
COTER

poliittista
ryhmää

Alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka ja EU:n talousarvio
ECON

SEDEC

Talouspolitiikka

Sosiaalipolitiikka, koulutus,
työllisyys, tutkimus ja kulttuuri
CIVEX

Kansalaisuus, hallinto,
institutionaaliset ja ulkoasiat

100

keskusteluun ja vaihtaa kokemuksia ja hyviä
käytäntöjä yksittäisistä EU:n politiikoista.
Verkostoissa käsitellään alueiden ja kuntien
CORLEAP
kannalta merkittäviä asioita.
EU:n ja
AK on myös kaupunginjohtajien
itäisten kumppanimaiden
energia- ja ilmastosopimuksen jäsen.

Hajautetun
yhteistyön
portaali

EU:n muut toimielimet kuulevat säännöllisesti AK:ta valmistellessaan lainsäädäntöä (direktiivejä,
asetuksia yms.) aiheista, jotka koskevat alue- ja paikallisyhteisöjä. AK:lla on lisäksi mahdollisuus laatia
oma-aloitteisia lausuntoja. Sen jälkeen kun lausuntoluonnos on hyväksytty AK:n valiokunnassa, siitä
keskustellaan täysistunnossa. Kun lausunto on hyväksytty, se lähetetään tiedoksi kaikille Euroopan
unionin toimielimille ja julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
————————————————————————————————

Aina vuodesta 1994 alkaen sen tehtävänä on ollut edustaa
ENVE
ja edistää alue- ja paikallisyhteisöjen etuja unionin
Ympäristö, ilmastonmuutos
jäsentä
ja energia
päätöksentekoprosessissa.
kussakin valiokunnassa
Näin Euroopan alueiden komitea on auttanut toimipaikastaan
Lisäksi komiteassa on seitsemäs valiokunta (thk),
jota työvaliokunta kuulee hallintoBrysselistä käsin varmistamaan, että Euroopan kansojen ja
ja talouskysymyksissä
alueiden välillä on yhä kiinteämpi yhteys ja että päätökset
Pääsihteeri
tehdään toissijaisuusperiaatteen mukaisesti
Työvaliokunta nimittää pääsihteerin viideksi vuodeksi. Hän johtaa AK:n
hallintoa ja vastaa työvaliokunnan päätösten toimeenpanosta ja komitean
mahdollisimman lähellä kansalaisia.

Eurooppalainen
alueellisen
yhteistyön
jotka tarjoavat alueille ja kunnille
yhtymä
mahdollisuuden ottaa osaa EU:ssa käytävään

Kunnat ja
alueet integraation
puolesta

Lausunnot

6valiokuntaa

hallinnon sujuvasta toiminnasta.
Petr Blížkovský nimitettiin 7. lokakuuta 2019 Euroopan alueiden komitean
pääsihteeriksi.

verkostoa ja
foorumia

EAYY
REGHUB

6

* Vihreillä on kaksi
puheenjohtajaa

AK:n jäsenet kokoontuvat Brysseliin
täysistuntoon. Täysistunnossa käsitellään
ja hyväksytään lausuntoja, selvityksiä ja
päätöslauselmia. Täysistuntoihin
kutsutaan Euroopan parlamentin,
jäsentä kokoontuu yhteen
komission ja neuvoston jäseniä sekä
EU:n puheenjohtajavaltion edustajia 5 - 6 kertaa
keskustelemaan alueille ja
kunnille erityisen tärkeistä
kysymyksistä.

Euroopan alueiden komitean toiminta

Puheenjohtajakokouksen
muodostavat komitean
puheenjohtaja, ensimmäinen
varapuheenjohtaja ja poliittisten
ryhmien puheenjohtajat.
26 jäsentä noudattaen jäsenvaltioiden Puheenjohtajakokous tekee
ja poliittisten ryhmien voimasuhteita
valmistelutyötä ja auttaa
27 varapuheenjohtajaa
poliittisen
yhteisym(yksi kustakin
märryksen saavuttamijäsenvaltiosta)
sessa päätöksistä, joita
6* poliittisten ryhmien
1
puheenjohtajaa
komitean muiden
elinten (täysistunto,
ensimmäinen
1
varapuheenjohtaja
työvaliokunta ja
puheenjohtaja
valiokunnat) on
määrä tehdä.

27

maakohtaista
valtuuskuntaa

Pääsihteeristö

Pääsihteeristön tehtävänä on huolehtia täysistuntojen, valiokuntakokousten ja AK:n
jäsenten muun poliittisen toiminnan asianmukaisesta sujumisesta. Sen
velvollisuutena on lisäksi tehdä Euroopan alueiden komiteaa tunnetuksi ja tukea
Jäsenet osallistuvat ennen täysistuntoja ja muita tapahtumia
komitean jäsenten viestintätoimintaa.
maakohtaisten valtuuskuntiensa kokouksiin keskustellakseen
Pääsihteeristöön kuuluu seitsemän osastoa:
yhteisistä kannoista.
– jäsen-, täysistunto- ja strategia-asiat –
lainsäädäntöasiat 1 – lainsäädäntöasiat 2 – viestintä
Italia, Ranska
24
ja Saksa
– henkilöstö- ja talousasiat – logistiikka* –
Espanja ja Puola
21
käännöstoimi*

15

Romania
Irlanti, Kroatia,
Liettua, Slovakia,
Suomi ja Tanska
Kypros ja Luxemburg

9

6

12

7
5

Alankomaat, Belgia,
Bulgaria, Itävalta,
Kreikka, Portugali,
Ruotsi, Tšekki ja Unkari
Latvia, Slovenia ja Viro
Malta

jäsentä maakohtaisessa valtuuskunnassa

* (kaksi viimeksi mainittua ovat AK:n ja Euroopan
talous- ja sosiaalikomitean yhteisiä osastoja).
Pääsihteeristöön kuuluvat lisäksi
poliittisten ryhmien sihteeristöt sekä
sisäisestä tarkastuksesta vastaava
yksikkö.

Päätöslauselmat

Päätöslauselmissa komitea voi ilmaista kantansa tärkeistä ajankohtaisaiheista. Myös komitean poliittiset
ryhmät voivat laatia ehdotuksia päätöslauselmiksi.
————————————————————————————————

Suuntaa-antavat lausunnot ja vaikutuksia käsittelevät selvitykset
AK:n työskentely ei ole pelkästään reagointia säädösehdotuksiin, vaan lisäksi komitea pyrkii jäsentensä
kokemusten pohjalta antamaan panoksensa EU:n tulevaan poliittiseen kehitykseen. Samaan tapaan Euroopan
komissio voi pyytää komitealta vaikutuksia käsittelevän selvityksen. Kuten nimikin kertoo, tällaisen selvityksen
tarkoituksena on arvioida politiikan paikallisia tai alueellisia vaikutuksia.
————————————————————————————————

Toissijaisuusperiaatteen edistäminen

AK:lle myönnettiin Lissabonin sopimuksessa oikeus nostaa kanne Euroopan unionin tuomioistuimessa
toissijaisuusperiaatteen sekä omien toimivaltuuksiensa suojaamiseksi.
————————————————————————————————

Tapahtumat

AK on alueiden ja kuntien kohtaamispaikka, ja se järjestää yhdessä paikallis- ja aluetason kumppanitahojen ja
EU:n muiden toimielinten kanssa konferensseja, seminaareja ja näyttelyjä.
• Alueiden ja kuntien teemaviikko on koonnut Brysseliin tuhansia osallistujia käymään vilkkaita
keskusteluja tai etsimään yhteistyökumppaneita erilaisiin hankkeisiin.
• Julkisen sektorin tiedottajien eurooppalainen EuroPCom-konferenssi on vuosittain järjestettävä
paikallis-, alue-, valtio- ja unionitason viranomaisten sekä yksityisten viestintätoimistojen,
kansalaisjärjestöjen ja tiedemaailman viestintäasiantuntijoiden tapaaminen.
• AK järjestää joka toinen vuosi Euroopan alueiden ja kuntien huippukokouksen, jossa keskustellaan
Euroopan unionin suurimmista haasteista.
————————————————————————————————

Tutkimukset ja muut julkaisut

AK laatii yhteistyössä komitean ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa tutkimuksia monista paikallis- ja
alueulottuvuuteen liittyvistä aiheista. AK laatii myös sekä alueellisille ja paikallisille päättäjille että
suurelle yleisölle tarkoitettuja julkaisuja.
Täältä löytyy lisätietoa asiasta:

AK:n toimivaltuudet
AK:lla on oikeus ilmaista näkemyksensä kaikista alue- ja paikallisyhteisöille merkittävistä
aiheista, joista Euroopan parlamentin, EU:n neuvoston ja Euroopan komission on kuultava
sitä. Noin kaksi kolmasosaa Euroopan unionin antamasta lainsäädännöstä kuuluu näiden
aiheiden piiriin.

