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Belgia

3 piirkonda 
3 kogukonda 
10 provintsi
581 valda

Iirimaa

Prantsusmaa

Portugal

Hispaania

Horvaatia KreekaSloveenia Malta

Itaalia

Austria

3 ringkonda
12 kantonit
102 valda

Läti

9 linna
110 valda

12 provintsi
355 valda

21 regiooni
290 valda

16 liidumaad
401 maakonda (294 Landkreise, 

107 kreisfreie Städte)
11 054 valda

19 maakonda, sealhulgas Ahvenamaa 
autonoomne maakond

310 valda

5 piirkonda
2 eristaatusega piirkonda: 
Fääri saared ja Gröönimaa

98 valda

Leedu
60 valda/linna/rajooni

26 krahvkonda, millest kolm asuvad 
Dublinis (Fingal, Dún Laoghaire-

Rathdown ja South Dublin)
3 suurlinna

2 suurlinna ja krahvkonda

Tšehhi Vabariik

14 maakonda
6258 valda

18 piirkonda (13 suurlinna ja 5 
ülemerepiirkonda)
101 departemangu
35 358 linna/valda Slovakkia

8 maakonda 
79 halduspiirkonda

2926 valda

2 autonoomset piirkonda (Assoorid 
ja Madeira)

308 linna/valda
3091 linnaosa/osavalda (Freguesias)

Rumeenia

42 maakonda, sh pealinn Bukarest
103 linna

217 väikelinna
2853 valda

17 autonoomset piirkonda
2 autonoomset linna (Ceuta ja Melilla)

50 provintsi
8131 valda

Bulgaaria

6 planeerimispiirkonda
28 piirkonda

265 valda/linna

Ungari

19 komitaati
3175 kohalikku omavalitsust 

Küpros

6 ringkonda
39 valda

478 kogukonda

21 maakonda (sh pealinn Zagreb)
128 linna
428 valda

13 piirkonda
7 detsentraliseeritud administratsiooni

325 valda

12 maakonda
212 valda/linna

6 piirkonda
68 valda/linna

20 maakonda (15 tavapärast ja 5 
eristaatusega)

2 autonoomset provintsi (Bolzano 
ja Trento)

110 provintsi
15 suurlinna
7960 valda

9 liidumaad
95 ringkonda (sh 15 linna)

2098 valda

Poola

16 vojevoodkonda
314 maakonda

2478 valda

Eesti

79 kohalikku omavalitsust (64 valda 
ja 15 linna)

Canarias

Guyane Guadeloupe
Martinique

Açores Madeira

Réunion
Mayotte
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Komitee liikmed osalevad enne täiskogu istungjärke ja teisi 
üritusi ka oma riigi delegatsiooni koosolekutel, et arutada 

ühiseid seisukohti.

Nende kaudu on piirkondadel ja linnadel 
võimalus osaleda ELi arutelus ning tutvustada 

oma kogemusi ja häid tavasid konkreetsetes ELi 
poliitikavaldkondades.

Võrgustike eesmärk on käsitleda 
piirkondade ja linnade jaoks olulisi 

küsimusi.
Komitee on ka linnapeade pakti liige.

Komitee liikmed kohtuvad täiskogu istungjärgul 
Brüsselis, et arutada ja vastu võtta 
arvamusi, aruandeid ja resolutsioone. 
Täiskogule kutsutakse ka Euroopa 
Parlamendi liikmeid, Euroopa 
Komisjoni volinikke ning nõukogu ja 
ELi eesistujariigi esindajaid, et 
arutada piirkondadele ja 
linnadele huvi pakkuvaid 
küsimusi.

Tagab täiskogu istungjärkude, komisjonide koosolekute ja komitee liikmete muu 
poliitilise tegevuse sujuva toimimise. Samuti on peasekretariaadi ülesanne Euroopa 

Regioonide Komitee maine edendamine ning liikmete teabevahetustegevuse 
toetamine. 

Peasekretariaati kuulub seitse direktoraati: 
Liikmed, täiskogu istungjärgud, strateegiatöö – 

Õigusloomealane tegevus 1 – Õigusloomealane 
tegevus 2 – Teabevahetus – Personali- ja 

�nantsküsimused – Logistika* – Tõlge*

* (kaks viimast on ühised Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteega).  

Peasekretariaadi struktuuri kuuluvad ka 
fraktsioonide sekretariaadid ja 

siseauditi osakond.

Juhatus nimetab peasekretäri ametisse viieks aastaks. Ta juhib komitee 
administratsiooni ning tagab juhatuse otsuste elluviimise ja komitee 

administratsiooni tõrgeteta töö.

Petr Blížkovský nimetati 7. oktoobril 2019 Euroopa Regioonide Komitee 
peasekretäriks.

Juhatus

Täiskogu

Peasekretär

Peasekretariaat

329
kohtuvad 

5 kuni 6 korda aastas
liiget 

Liikmete arv riikide delegatsioonide lõikes

Itaalia, Prantsusmaa
ja Saksamaa Hispaania ja Poola

Austria, Belgia, Bulgaaria,
Kreeka, Madalmaad,

Portugal, Rootsi, Tšehhi
Vabariik ja Ungari

Horvaatia, Iirimaa,
Leedu, Slovakkia,

Soome ja Taani

Eesti, Läti ja Sloveenia

Rumeenia

MaltaKüpros ja Luksemburg

Seitsmes komisjon (CFAA ehk rahandus- ja
halduskomisjon) nõustab juhatust haldus-

ja �nantsküsimustes

100

6
komisjoni

liiget
Igaühes

valdkondlikku 

100

6
komisjoni

liiget
Igaühes

valdkondlikku 

Komiteel on õigus esitada oma seisukohti kõigis kohaliku ja piirkondliku tasandi jaoks olulistes 
küsimustes, milles Euroopa Parlamendil, nõukogul ja Euroopa Komisjonil on kohustus temaga 
konsulteerida. Need valdkonnad hõlmavad üle kahe kolmandiku ELi õigusaktidest.

Lisateavet leiate siit:

Euroopa Regioonide Komitee töö

Arvamused
Teised ELi institutsioonid konsulteerivad Euroopa Regioonide Komiteega õigusaktide (direktiivid, 
määrused jne) ettevalmistamisel kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi puudutavates valdkondades. 
Komitee võib avaldada arvamust ka omal algatusel. Kui komitee vastava valdkonna komisjon on arvamu-
se eelnõu vastu võtnud, arutatakse seda täiskogu istungjärgul. Kui komitee täiskogu on arvamuse vastu 
võtnud, saadetakse see kõikidele Euroopa Liidu institutsioonidele ning avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.
————————————————————————————————

Resolutsioonid
Resolutsioonid võimaldavad komiteel väljendada oma arvamust olulistes päevakajalistes küsimustes. 
Resolutsioone võivad koostada ka komitee fraktsioonid.
————————————————————————————————

Perspektiivarvamused ja mõjuaruanded
Komitee töö ei seisne üksnes õigusaktide ettepanekutele reageerimises, vaid ka liikmete kogemusele tuginedes 
ELi tulevase poliitika kujundamisele kaasaaitamises. Samamoodi võib Euroopa Komisjon paluda komiteel 
koostada mõjuaruandeid. Nagu nimigi ütleb, hinnatakse selliste aruannetega poliitika mõju kohalikul ja piirkond-
likul tasandil.
————————————————————————————————

Subsidiaarsuse põhimõtte edendamine
Lissaboni lepingus kinnitatakse komitee õigust pöörduda oma õiguste ja subsidiaarsuse põhimõtte 
kaitseks Euroopa Liidu Kohtusse.
————————————————————————————————

Üritused
Piirkondade ja linnade kohtumispaigana korraldab komitee koostöös kohalike ja piirkondlike partnerite ning teiste 
Euroopa Liidu institutsioonidega konverentse, seminare ja näitusi. 
• Euroopa piirkondade ja linnade nädala raames võõrustab komitee Brüsselis tuhandeid osalejaid, kes 

võtavad sõna aruteludes või otsivad partnereid ühisprojektide elluviimiseks.
• Euroopa avaliku sektori teabekorralduse konverents EuroPCom on nii kohalike, piirkondlike, riiklike ja 

Euroopa Liidu ametiasutuste kui ka suhtekorraldusbüroode, valitsusväliste organisatsioonide ja 
akadeemiliste ringkondade teabevahetusekspertide iga-aastane kohtumine.

• Iga kahe aasta tagant korraldab komitee Euroopa piirkondade ja linnade tippkohtumise, et arutada 
Euroopa Liidu ees seisvaid peamisi katsumusi.

————————————————————————————————

Uuringud ja muud väljaanded
Komitee koostab välisekspertide abil uuringuid ELi kohaliku ja piirkondliku tasandi eri valdkondade kohta. 
Komitee avaldab ka trükiseid nii kohalikele ja piirkondlikele otsustajatele kui ka üldsusele.

Komitee pädevusvaldkonnad

PresidentPresident
Apostolos Tzitzikostas 
(Kesk-Makedoonia piirkonna 
kuberner)

Ametiaeg: kaks ja pool aastat
• juhib komitee tööd
• juhatab täiskogu istungeid
• tegutseb komitee ametliku 
 esindajana.

Esimeeste konverentsEsimeeste konverents
Esimeeste konverents koosneb 

komitee presidendist, esimesest 
asepresidendist ja kõigi 

fraktsioonide esimeestest. 
Esimeeste konverents 

valmistab ette tööd ja 
hõlbustab poliitilise 

konsensuse saavutamist 
teiste tööorganite 

(täiskogu, juhatus ja 
komisjonid) tehtavate 

otsuste suhtes.
Valitud 
presidendiks
2020. aasta
veebruaris

Valitud 
presidendiks
2020. aasta
veebruaris

Vasco Alves Cordeiro
(Assooride autonoomse 
piirkonna valitsuse liige)

Ametiaeg: kaks ja pool aastat
• juhib komitee tööd koos 
 presidendiga.

Esimene 
asepresident
Esimene 
asepresident

Valitud 
esimeseks

asepresidendiks
2020. aasta

veebruaris

Valitud 
esimeseks

asepresidendiks
2020. aasta

veebruaris

Subsidiaarsuse
järelevalve
võrgustik

ETKR
Euroopa

territoriaalse
koostöö

rühmitus

REGHUB
Piirkondlike

keskuste võrgustik ELi 
poliitika rakendamise 

läbivaatamiseks 
CORLEAP

Idapartnerluse
riikide kohalike ja

piirkondlike omavalitsuste
konverents

ARLEM
Euroopa 

ja Vahemere piirkonna
riikide kohalike ja piirkondlike 

omavalitsuste
assamblee

Noorte valitud
poliitikute
programm

(YEP)

Linnad ja
piirkonnad
pooldavad

integratsiooni

Strateegia
„Euroopa 2020“

järelevalveplatvorm

Detsentraliseeritud
koostöö portaal

Territoriaalse ühtekuuluvuse
poliitika ja ELi eelarve komisjon

COTER

Kodakondsuse ning valitsemis-,
institutsiooniliste ja välisasjade komisjon

CIVEX

Keskkonna, kliimamuutuste
ja energeetika komisjon

ENVE

Loodusvarade
komisjon

NAT

Sotsiaalpoliitika, haridus-, tööhõive-,
teadus- ja kultuurikomisjon

SEDEC

Majanduspoliitika
komisjon

ECON

liiget, kes kajastavad riikidevahelist
ja poliitilist tasakaalu

26

asepresidenti 
(üks igast liikmesriigist)

27

fraktsiooni esimehed6*

president
1esimene asepresident

1

Euroopa Regioonide
Komitee on Euroopa Liidu kohalike

ja piirkondlike esindajate kogu.

Alates 1994. aastast on komitee ülesanne ja eesmärk olnud 
esindada ja edendada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste 

huve Euroopa Liidu otsustusprotsessis.
Oma Brüsselis asuvast peakorterist aitab Euroopa Regioonide 
Komitee kaasa sellise liidu loomisele, kus sidemed Euroopa 

rahvaste ja piirkondade vahel on üha tihedamad ja kus 
otsuseid langetatakse kooskõlas subsidiaarsuse 

põhimõttega kodanikele võimalikult lähedal 
asuval tasandil.

liiget
61

* Rohelistel on kaks
kaasesimeest


