UPPDRAGSBESKRIVNING
Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare.
Vi är en politisk församling som består av regionalt och lokalt folkvalda företrädare i den europeiska
integrationens tjänst.
Genom vår politiska legitimitet säkerställer vi institutionell representation för samtliga territorier,
regioner, städer och kommuner i Europeiska unionen.
Vårt uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheterna i den europeiska beslutsprocessen
och därmed främja ett ökat deltagande bland medborgarna.
Vår politiska verksamhet grundar sig på övertygelsen att samarbete mellan de europeiska, nationella,
regionala och lokala nivåerna är en förutsättning för att man ska kunna bygga en allt fastare och mer
solidarisk sammanslutning mellan de europeiska folken och anta de utmaningar som globaliseringen
innebär.
Vi har i detta syfte ett nära samarbete med Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och
Europeiska unionens råd, men även med institutioner på olika myndighetsnivåer i medlemsstaterna, bl.a.
för att främja flernivåstyre.
Vi röstar om politiska rekommendationer till de europeiska strategierna och deltar i utarbetandet av EUlagstiftningen.
Redan i ett tidigt skede föreslår vi politiska strategier och riktlinjer som bygger på de erfarenheter och
den sakkunskap som de regionala och lokala myndigheterna har. Det är de som i de allra flesta fall svarar
för genomförandet.
Vi vill se ett EU som i en globaliserad värld står ”förenat i mångfalden” och fullt ut kan dra nytta av den
territoriella, kulturella och språkliga mångfald som utgör dess styrka och rikedom och som ligger till
grund för medborgarnas identitet.
Vi medverkar vid utövandet av demokrati och medborgarskap i EU samt till att främja deras värden,
och vi bidrar till genomförandet av de grundläggande rättigheterna och skyddet av minoriteter.
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Vi värnar om respekten för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna för att se till att EU:s beslut
fattas och genomförs så nära medborgarna som möjligt och på lämpligaste nivå.
På så sätt säkerställer vi genom vår verksamhet en större effektivitet och närhet vid genomförandet av
den gemensamma politiken.
Vi arbetar för en harmonisk och hållbar utveckling i alla EU:s territorier.
I rättvisans och solidaritetens namn verkar vi på så sätt för målet om ekonomisk, social och territoriell
sammanhållning i EU.
Vi förespråkar självstyre för regionala och lokala myndigheter och deras rätt att förfoga över lämpliga
finansiella resurser som gör att de kan fullgöra sitt uppdrag.
Vi främjar således principerna och mekanismerna bakom goda styrelseformer och uppmuntrar
decentraliseringsprocessen.
Vi uppmuntrar samarbete mellan de regionala och lokala myndigheterna i medlemsstaterna, men även i
kandidatländer, potentiella kandidatländer, grannländer och andra länder utanför EU inom ramen för
utvidgningsstrategin, grannskapspolitiken och utvecklingspolitiken.
Vi inrättar plattformar och nätverk, organiserar forum för att underlätta samarbete och erfarenhetsutbyte
mellan regioner, städer och kommuner och utvecklar partnerskap med de organisationer som företräder
dem.
Vi är EU:s ambassadörer i regionerna, städerna och kommunerna och deras språkrör i den europeiska
debatten.
Vi för en direkt dialog med våra medborgare om vad EU åstadkommer och om framtida utmaningar,
och vi bidrar till att förklara och redogöra för genomförandet och de regionala och lokala effekterna av
EU-politiken.
Låt oss bygga Europa i partnerskap!
Bryssel den 21 april 2009

