Niderlandy
12 prowincji
355 gmin

Luksemburg
3 okręgi
12 kantonów
102 gminy

Niemcy
16 krajów związkowych
401 powiatów (294 powiaty ziemskie,
107 miast wyłączonych z powiatu)
11 054 gminy

Dania
5 regionów
2 regiony o specjalnym statusie:
Wyspy Owcze i Grenlandia
98 gmin

Szwecja
21 regionów
290 gmin

Finlandia

Estonia

19 regionów, w tym autonomiczny
region Wysp Alandzkich
310 gmin

PL

79 gmin (64 gminy wiejskie i 15 gmin
miejskich)

Łotwa

Belgia
3 regiony
3 wspólnoty
10 prowincji
581 gmin

9 miast wydzielonych
110 powiatów

Canarias

Guyane

Irlandia

Mayotte

26 rad hrabstwa, z których trzy
znajdują się w Dublinie (Fingal,
Dún Laoghaire-Rathdown i Dublin
Południowy)
3 rady miasta
2 rady miasta i hrabstwa

Guadeloupe
Martinique

Litwa
60 gmin

Réunion

Polska
Açores

Madeira

16 województw
314 powiatów
2 478 gmin

Republika Czeska
14 krajów
6 258 gmin

Francja
18 regionów (13 na kontynencie i 5
zamorskich)
101 departamentów
35 358 gmin

Słowacja
8 krajów samorządowych
79 powiatów
2 926 gmin

Portugalia
2 regiony autonomiczne (Azory i
Madera)
308 gmin
3 091 sołectw

Rumunia
42 okręgi, w tym stolica Bukareszt
103 duże miasta
217 miast
2 861 gmin wiejskich

Bułgaria

Hiszpania

6 regionów planowania
28 obwodów
265 gmin

17 wspólnot autonomicznych
2 miasta autonomiczne (Ceuta i
Melilla)
50 prowincji
8 131 gmin

Węgry
19 komitatów
3 175 gmin

Włochy
20 regionów (15 regionów zwykłych,
5 regionów o specjalnym statusie)
2 prowincje autonomiczne (Bolzano
i Trydent)
110 prowincji
15 miast metropolitalnych
7 960 gmin

Opracowanie: Dyrekcja Komunikacji Europejskiego Komitetu Regionów
sierpień 2021 r.
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Austria
9 krajów związkowych
95 powiatów (w tym 15 miast)
2 098 gmin

Słowenia
12 regionów
212 gmin

Malta
6 komitetów regionalnych
68 gmin

Chorwacja
21 żupanii (w tym stolica Zagrzeb)
128 miast
428 gmin

Grecja
13 regionów
7 zdecentralizowanych jednostek
administracyjnych
325 gmin

Cypr
6 dystryktów
39 gmin
478 wspólnot

Przewodniczący
Apostolos Tzitzikostas
(gubernator regionu
Macedonia Środkowa)
czas trwania kadencji: dwa i pół roku
• kieruje pracami KR-u
• przewodniczy jego sesjom plenarnym
• pełni funkcję oficjalnego
przedstawiciela KR-u.

Vasco Alves Cordeiro
(członek rządu regionalnego
Azorów)
czas trwania kadencji: dwa i pół
roku
• kieruje pracami KR-u wspólnie
z przewodniczącym.

wybrany na

przewodniczącego
luty 2020 r.

wybrany na

pierwszego wiceprzewodniczącego
luty 2020 r.

Zgromadzenie
Plenarne
Członkowie KR-u zbierają się na sesjach
plenarnych w Brukseli, gdzie omawiają i
przyjmują opinie, sprawozdania i
rezolucje. Na sesję zaprasza się
członków Parlamentu Europejskiego, członków spotyka się
Rady i Komisji, a także przedstawi5 lub 6 razy
cielki i przedstawicieli rządu
sprawującego przewodnictwo w UE, by rozpatrzyć
kwestie szczególnie
interesujące
miasta i
regiony.

329

w roku

9

EUWT
REGHUB

Sieć
regionalnych
centrów ds. przeglądu
wdrażania polityki UE
(RegHub)

Eurośród- ARLEM
ziemnomorskie
Zgromadzenie
Samorządów Lokalnych i
Regionalnych
Program
„Młodzi
Demokratycznie
Wybrani
Politycy”
(YEP)

Europejskie
Ugrupowanie
Współpracy
Terytorialnej

Konferencja Przewodniczących

Prezydium

Pierwszy
wiceprzewodniczący

Prace Europejskiego Komitetu Regionów

W skład Konferencji Przewodniczących wchodzą: przewodniczący,
pierwszy wiceprzewodniczący
oraz przewodniczący
wszystkich grup politycznych.
26 członków reprezentujących
Konferencja Przewodnicząproporcjonalnie kraje i
cych przygotowuje prace i
ugrupowania polityczne
27 wiceprzewodniczących
ułatwia
poszukiwanie
(po jednej osobie na każde
konsensusu politycznego
państwo członkowskie)
w odniesieniu do
6* przewodniczących grup
1
decyzji podejmowapolitycznych
nych przez inne
pierwszy
wiceprzewodniczący
organy
1
założycielskie
przewodniczący
(Zgromadzenie
Plenarne,
członków
Prezydium i
* Zieloni mają dwoje
komisje).
współprzewodniczących

61
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Europejski
Komitet Regionów jest
zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE.
Od 1994 r. jego misja polega na reprezentowaniu i
promowaniu interesów władz lokalnych i regionalnych w
europejskim procesie decyzyjnym.
Europejski Komitet Regionów, z siedzibą w Brukseli, przyczynia
się do pogłębiania unii narodów i regionów Europy, w której
decyzje podejmowane są jak najbliżej obywatelek i
obywateli, zgodnie zzasadą pomocniczości.

sieci i
platform

grup
politycznych

ECON

Opinie

Inne instytucje UE regularnie zasięgają opinii KR-u w sprawie przygotowywanych przez siebie projektów aktów
prawnych (dyrektyw, rozporządzeń itp.) w dziedzinach dotyczących kompetencji władz lokalnych i regionalnych. KR
może także opracowywać opinie z inicjatywy własnej. Projekt opinii po przyjęciu przez odpowiednią komisję KR-u
jest rozpatrywany na sesji plenarnej. Po przyjęciu opinia zostaje przekazana wszystkim instytucjom europejskim oraz
opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE.
————————————————————————————————
NAT

Zasoby
naturalne
COTER

Polityka spójności
terytorialnej i budżet UE

Polityka
gospodarcza

6komisji

100 członków
w każdej

Sekretarz
generalny

SEDEC

Polityka społeczna, edukacja,
zatrudnienie, badania naukowe i kultura
CIVEX

Obywatelstwo, sprawowanie rządów,
sprawy instytucjonalne i zewnętrzne
ENVE

Środowisko, zmiana
klimatu i energia
Siódma komisja (CAFA) doradza
Prezydium w sprawach administracyjnych
i finansowych

Osoba ta jest powoływana przez Prezydium na pięcioletnią kadencję. Kieruje
administracją KR-u i jest odpowiedzialna za wykonywanie decyzji Prezydium i
sprawne funkcjonowanie administracji.
Petr Blížkovský został mianowany sekretarzem generalnym Europejskiego
Komitetu Regionów 7 października 2019 r.
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Pozwalają one regionom i miastom wnosić
Sekretariat generalny
wkład w debaty UE oraz dzielić się
delegacji
Odpowiedzialny za zapewnianie właściwego przebiegu sesji plenarnych, posiedzeń
doświadczeniami i sprawdzonymi rozwiązaniami
komisji i innych działań politycznych członków KR-u. Odpowiada też za dbanie o
krajowych
w poszczególnych dziedzinach polityki unijnej.
wizerunek Europejskiego Komitetu Regionów i wspieranie działań
Sieci te zajmują się kwestiami o istotnym
Członkowie KR-u spotykają się w delegacjach krajowych
CORLEAP
komunikacyjnych jego członkiń i członków.
znaczeniu dla regionów i miast.
przed sesjami plenarnymi i posiedzeniami grup politycznych w
Konferencja
KR jest też członkiem Porozumienia
Składa się z siedmiu dyrekcji:
celu omówienia wspólnego stanowiska.
Władz Lokalnych i
Burmistrzów.
– Członkowie, Sesje Plenarne, Strategia – Prace

Regionalnych Partnerstwa
Wschodniego

Miasta
i regiony na
rzecz integracji
Portal współpracy
zdecentralizowanej

Sieć
Monitorująca
Stosowanie
Zasady
Pomocniczości

Platforma
Monitorowania
Strategii
„Europa 2020”

24

Francja, Niemcy
i Włochy

15

Rumunia
Dania, Finlandia,
Irlandia, Litwa, Republika
Chorwacji i Słowacja
Cypr i Luksemburg

21

9

6

Polska i Hiszpania

12
5

7

Austria, Belgia, Bułgaria,
Republika Czeska,
Grecja, Węgry, Niderlandy,
Portugalia i Szwecja
Estonia, Łotwa i Słowenia
Malta

Liczba członków w podziale na delegacje krajowe

Rezolucje

Rezolucje umożliwiają Komitetowi Regionów wyrażenie zdania w ważnych i aktualnych kwestiach. Również grupy
polityczne KR-u mogą opracowywać rezolucje.
————————————————————————————————

Opinie perspektywiczne i raporty o oddziaływaniu

Prace Komitetu polegają nie tylko na opiniowaniu projektów aktów prawnych, ale także na przyczynianiu się do dalszego
rozwoju strategii politycznych UE dzięki doświadczeniu członków. Komisja Europejska może zatem zwrócić się do
Europejskiego Komitetu Regionów o sporządzenie raportu o oddziaływaniu. Jak sama nazwa wskazuje, raporty te służą
ocenie skutków danej strategii politycznej na szczeblu lokalnym lub regionalnym.
————————————————————————————————

Propagowanie zasady pomocniczości

W traktacie lizbońskim uznano prawo KR-u do wnoszenia skarg do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w
obronie zasady pomocniczości i uprawnień Komitetu.
————————————————————————————————

Wydarzenia

Europejski Komitet Regionów, będący miejscem spotkań przedstawicielek i przedstawicieli miast i regionów, organizuje
konferencje, seminaria i wystawy we współpracy z partnerami lokalnymi i regionalnymi oraz pozostałymi instytucjami
UE.
• Podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast KR zaprasza do Brukseli tysiące gości, którzy biorą udział w
ożywionych dyskusjach lub szukają partnerów do realizacji wspólnych projektów.
• EuroPCom, Europejska Konferencja na temat Komunikacji w Sektorze Publicznym, jest dorocznym punktem
spotkań ekspertek i ekspertów ds. komunikacji reprezentujących władze lokalne, regionalne, krajowe i europejskie,
a także prywatne agencje komunikacyjne, organizacje pozarządowe i środowiska akademickie.
• Co dwa lata KR organizuje Europejski Szczyt Regionów i Miast, aby przeanalizować główne wyzwania stojące
przed UE.
————————————————————————————————

Badania i inne publikacje

KR z pomocą ekspertek i ekspertów zewnętrznych opracowuje analizy na temat różnych aspektów wymiaru
lokalnego i regionalnego. KR przygotowuje również publikacje adresowane zarówno do decydentek i decydentów
lokalnych i regionalnych, jak i do ogółu społeczeństwa.
Dalsze informacje:

Legislacyjne 1 – Prace Legislacyjne 2 – Komunikacja –
Zasoby Ludzkie i Finanse – Logistyka* –
Tłumaczenia Pisemne*
* (dwie ostatnie wspólne z Europejskim
Komitetem Ekonomiczno-Społecznym),
a także sekretariatów grup politycznych i
Działu Audytu Wewnętrznego.

Dziedziny kompetencji KR-u
KR może zajmować stanowisko we wszystkich dziedzinach istotnych dla regionów i społeczności lokalnych, w których Parlament Europejski, Rada UE i Komisja Europejska mają obowiązek
zasięgać jego opinii. Tych różnych kwestii dotyczy dwie trzecie legislacji Unii Europejskiej.

