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A Régiók Bizottsága a helyi és regionális képviselők európai uniós közgyűlése.  
 
Az európai integráció ügyét szolgáló regionális és helyi választott képviselőkből álló 
politikai közgyűlés vagyunk. Politikai legitimitásunk révén gondoskodunk az Európai 
Unió valamennyi területi egységének, régiójának, városának és településének 
intézményi képviseletéről. 
 
Az a küldetésünk, hogy a regionális és helyi önkormányzatokat bevonjuk az uniós 
döntéshozatali folyamatba, és így ösztönözzük a polgárok nagyobb arányú 
részvételét.  
 
Politikai tevékenységünk azon a meggyőződésen alapszik, hogy az európai, 
nemzeti, regionális és helyi szint közötti együttműködés elengedhetetlen, ha egyre 
szorosabb és szolidárisabb uniót kívánunk felépíteni Európa népei között és szembe 
akarunk nézni a globalizáció kihívásaival. Ennek érdekében szorosan 
együttműködünk és az Európai Bizottsággal, az Európai Parlamenttel és az Európai 
Unió Tanácsával, valamint elsősorban a többszintű kormányzás elősegítése végett a 
tagállamokban a különféle hatalmi szintekkel is. 
 
Politikai ajánlásokkal véleményt nyilvánítunk az európai stratégiákról, és részt 
veszünk az uniós jogalkotás előkészítésében. Már a legkorábbi előkészítő 
szakaszokban olyan szakpolitikákat és koncepciókat javaslunk, amelyek az ezek 
megvalósításáért többnyire felelős regionális és helyi önkormányzatok 
tapasztalataiból és szakismereteiből származnak. 
 
Azt szeretnénk, ha a globalizált világban a „sokféleségben egységes” Európa a 
lehető legjobban kihasználná földrajzi, kulturális és nyelvi sokszínűségét, mivel ez 
erejének a forrása, és polgárai identitásának záloga. Részt veszünk az európai 
demokrácia és polgárság, valamint ezek értékeinek előmozdításában, és 
hozzájárulunk az alapvető jogok megvalósításához, valamint a kisebbségek 
védelméhez. 
 
Ügyelünk a szubszidiaritás és az arányosság elvének tiszteletben tartására, hogy az 
európai döntéseket a polgárokhoz legközelebb és a legmegfelelőbb szinten hozzák 
és alkalmazzák, így gondoskodunk arról, hogy a közös politikákat hatékonyabban és 
a polgárokhoz közelebb valósítsák meg.  
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Azért dolgozunk, hogy az Unió valamennyi területi egysége harmonikus, fenntartható 
módon fejlődjön, így a méltányosság és a szolidaritás nevében lándzsát törünk az 
Európai Unió gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának céljai mellett.  
 
Sürgetjük, hogy a regionális és helyi önkormányzatok autonómiával rendelkezzenek, 
és igénybe vehessék a feladataik teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokat, 
ezáltal támogatjuk a felelősségteljes kormányzás elveit és mechanizmusait, és 
ösztönözzük a decentralizációs folyamatot.  
 
Ösztönözzük az együttműködést egyrészt a tagállamok regionális és helyi 
önkormányzatai között, másrészt – a bővítési stratégia, valamint a szomszédsági és 
a fejlesztési politika keretében – a tagjelölt országok, potenciális tagjelölt országok, 
szomszédos országok és harmadik országok önkormányzataival is. 
 
Platformokat és hálózatokat alakítunk ki, fórumokat szervezünk, hogy 
megkönnyítsük a régiók, városok és települések közötti együttműködést és 
tapasztalatcserét, és partneri kapcsolatokat építünk ki képviseleti szerveikkel. 
 
A régiók, városok és települések európai nagykövetei vagyunk, és hangot adunk 
véleményüknek az európai vitában. Közvetlen párbeszédet folytatunk 
polgártársainkkal Európa eredményeiről és a jövőbeli kihívásokról, továbbá segítünk 
megmagyarázni, érthetővé tenni a közösségi politikák alkalmazását és területi 
hatását.  
 
Legyünk partnerek Európa építésében! 
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