Nederländerna
12 provinser
355 kommuner

Luxemburg
3 distrikt
12 kantoner
102 kommuner

Tyskland
16 delstater
401 distrikt (294 Landkreise och
107 kreisfreie Städte)
11 054 kommuner

Danmark
5 regioner
2 regioner med särskild status:
Färöarna och Grönland
98 kommuner

Sverige
21 regioner
290 kommuner

Finland

Estland

19 landskap, däribland det
självstyrande landskapet Åland
310 kommuner

SV

79 kommuner (64 landskommuner
och 15 städer)

Lettland

Belgien
3 regioner
3 gemenskaper
10 provinser
581 kommuner

9 städer
110 kommuner

Kanarieöarna

Franska Guyana

Irland

Guadeloupe
Martinique

Mayotte

26 county councils, varav tre i Dublin
(Fingal, Dún Laoghaire-Rathdown och
South Dublin)
3 city councils
2 city and county councils

Litauen
60 kommuner

Réunion

Polen
Azorerna

Madeira

16 regioner
314 distrikt
2 478 kommuner

Tjeckien
14 regioner
6 258 kommuner

Frankrike
18 regioner (13 europeiska och 5
utomeuropeiska)
101 departement
35 358 kommuner

Slovakien
8 självstyrande regioner
79 förvaltningsdistrikt
2 926 kommuner

Portugal
2 autonoma regioner (Azorerna och
Madeira)
308 kommuner
3 091 kommundelar (freguesias)

Rumänien
42 distrikt, däribland huvudstaden
Bukarest
103 stadskommuner
217 småstadskommuner
2 861 landskommuner

Bulgarien

Spanien

6 planeringsregioner
28 förvaltningsdistrikt
265 kommuner

17 autonoma regioner
2 autonoma städer (Ceuta och Melilla)
50 provinser
8 131 kommuner

Ungern
19 distrikt
3 175 kommuner

Italien
20 regioner (15 ”vanliga” regioner och
5 regioner med särskild status)
2 autonoma provinser (Bolzano/Bozen
och Trento)
110 provinser
15 storstäder
7 960 kommuner
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Österrike
9 delstater
95 förvaltningsdistrikt (varav 15 städer
med särskild status)
2 098 kommuner

Slovenien
12 regioner
212 kommuner

Malta
6 regioner
68 kommuner

Kroatien
21 distrikt, däribland huvudstaden
Zagreb
128 städer
428 kommuner

Grekland
13 regioner
7 förvaltningsdistrikt
325 kommuner

Cypern
6 förvaltningsdistrikt
39 kommuner
478 småkommuner

Ordförande
Apostolos Tzitzikostas
(Regionpresident, Mellersta
Makedonien)
Ämbetsperiod: 2,5 år
• Leder ReK:s arbete.
• Leder ReK:s plenarsessioner.
• Fungerar som ReK:s officiella
företrädare.

Vasco Alves Cordeiro
(Ledamot, Azorernas
regionregering)
Ämbetsperiod: 2,5 år
• Leder ReK:s arbete tillsammans
med ordföranden.

Vald till

ordförande

i februari 2020

61

första
vice ordförande

ReK:s ledamöter samlas till plenarsession i
Bryssel för att diskutera och anta
yttranden, rapporter och resolutioner.
Ledamöter av Europaparlamentet,
kommissionen och rådet samt
ledamöter träffas
företrädare för EU:s ordförandeskap
5-6 gånger
bjuds in till plenarsessionerna för att
diskutera frågor som är
särskilt viktiga för
regionerna och
kommunerna.

329
per år

EGTS
Nätverket av
regionala nav för
bedömning av
genomförandet av EU:s
politik (RegHub)

ARLEM

Församlingen
för regionala och
lokala myndigheter
i EU och
Medelhavsområdet

Programmet
för unga
folkvalda
politiker
(YEP)

Europeisk
gruppering
för territoriellt
samarbete

9

Yttranden

Andra EU-institutioner rådfrågar regelbundet ReK när de utarbetar rättsakter (bl.a. direktiv och
förordningar) som rör olika områden av intresse för lokala och regionala myndigheter. ReK kan också
utarbeta yttranden på eget initiativ. När ett utkast till yttrande har antagits av ett ReK-utskott diskuteras
det vid plenarsessionen. Efter att ha antagits skickas yttrandet till alla EU-institutioner och offentliggörs i
Europeiska unionens officiella tidning (EUT).
————————————————————————————————

Resolutioner
NAT

ordförande

Naturresurser

medlemmar

i februari 2020

Plenarförsamlingen

Europeiska regionkommitténs verksamhet

Ordförandekonferensen består av
ordföranden, första vice
ordföranden och ordförandena
för alla de politiska grupperna.
Ordförandekonferensen
26 medlemmar som avspeglar den
nationella och politiska balansen förbereder arbetet och gör
det lättare att uppnå
27 vice ordförande (en per
politiskt
samförstånd om
medlemsstat)
beslut som ska fattas av
kommitténs övriga
6* ordförande för de politiska
1
grupperna
organ (plenarförsamlingen, presidiet och
första vice
1
ordförande
utskotten).

Vald till

REGHUB

Ordförandekonferensen

Presidiet

Första vice
ordförande

6

* De gröna har två
medordförande

COTER

politiska
grupper

6

Territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget
ECON

Ekonomisk
politik

SEDEC

Socialpolitik, utbildning,
sysselsättning, forskning och kultur

Europeiska
regionkommittén är EU:s
CIVEX
ledamotsförsamling för regionala
Medborgarskap, styresformer,
och lokala företrädare.
specialiserade institutionella frågor och yttre förbindelser
Sedan 1994 har kommittén haft till uppgift att företräda och
ENVE
främja de lokala och regionala myndigheternas intressen inom
Miljö, klimatförändringar
medlemmar
ramen för EU:s beslutsprocess.
och energi
vardera
Från sitt huvudkontor i Bryssel bidrar Europeiska
Ett sjunde utskott (KAFF) fungerar som rådgivande
regionkommittén på så sätt till att skapa en allt fastare
organ för presidiet i administrativa
och finansiella frågor
sammanslutning mellan Europas folk, regioner och
Generalsekreteraren
lokalområden, där besluten fattas så nära
Utnämns för en femårsperiod av presidiet. Leder ReK:s administration och har
medborgarna som möjligt i enlighet med
till uppgift att genomföra presidiets beslut och se till att administrationen
subsidiaritetsprincipen.
fungerar effektivt.

nätverk
och plattformar

utskott
100

Petr Blížkovský utnämndes till generalsekreterare för Europeiska
regionkommittén den 7 oktober 2019.

27

som gör det möjligt för regioner och
Generalsekretariatet
kommuner att bidra till EU-debatten och att
nationella
Ansvarar för att se till att plenarsessionerna, utskottens sammanträden och
utbyta erfarenheter och bästa praxis i fråga om
ReK-ledamöternas övriga politiska aktiviteter förlöper smidigt. Det har också till
delegationer
specifika EU-politikområden.
uppgift att sprida en positiv bild av Europeiska regionkommittén och att stödja
Nätverken arbetar med frågor som är
ReK:s ledamöter samlas inom de nationella delegationerna
ledamöternas kommunikationsinsatser.
Konferensen CORLEAP
viktiga för regioner och kommuner.
före plenarsessionerna och de politiska gruppernas sammanträför regionala och
ReK har också anslutit sig till
Generalsekretariatet består av sju direktorat:
den för att komma fram till gemensamma ståndpunkter.
lokala myndigheter i
borgmästaravtalet.
Ledamöter, plenarsessioner, strategi –

länderna inom det östliga
partnerskapet

Städer
och regioner
för integration
Portalen för
decentraliserat
samarbete

24

Frankrike, Italien
och Tyskland

Nätverket
för övervakning
av subsidiaritetsprincipen

Övervakningsplattformen
för Europa 2020strategin

15

Rumänien
Danmark, Finland,
Irland, Kroatien,
Litauen och Slovakien
Cypern och Luxemburg

21

9

6

Polen och Spanien

12
5

7

Belgien, Bulgarien,
Grekland, Nederländerna,
Portugal, Sverige, Tjeckien,
Ungern och Österrike
Estland, Lettland och Slovenien
Malta

medlemmar per nationell delegation

Genom resolutioner kan ReK uttrycka sin ståndpunkt i viktiga och aktuella frågor. ReK:s politiska grupper
kan också utarbeta resolutioner.
————————————————————————————————

Förberedande yttranden och genomslagsrapporter

ReK:s uppgift är inte bara att reagera på lagstiftningsförslag – i arbetet ingår även att bidra till den framtida
utvecklingen av EU:s politiska åtgärder med utgångspunkt i ledamöternas erfarenheter. På samma sätt kan
kommissionen be ReK att utarbeta en genomslagsrapport. Som namnet antyder är syftet med dessa rapporter att
utvärdera politikens effekter på lokal och regional nivå.
————————————————————————————————

Främjande av subsidiaritetsprincipen

I Lissabonfördraget fastställs ReK:s rätt att vända sig till Europeiska unionens domstol för att värna
subsidiaritetsprincipen och för att tillvarata sina egna rättigheter.
————————————————————————————————

Evenemang

Som mötesplats för regioner och städer anordnar ReK konferenser, seminarier och utställningar i samarbete med
lokala och regionala partner och andra EU-institutioner.
• Under Europeiska veckan för regioner och städer välkomnar ReK tusentals deltagare till Bryssel för att
delta i livliga debatter eller söka samarbetspartner till gemensamma projekt.
• EuroPCom, den europeiska konferensen om offentlig kommunikation, är den årliga mötesplatsen för
kommunikationsexperter från lokala, regionala, nationella och europeiska myndigheter samt privata
kommunikationsbyråer, icke-statliga organisationer och den akademiska världen.
• Vartannat år anordnar ReK ett europeiskt toppmöte för regioner och städer för att diskutera de främsta
utmaningar som Europeiska unionen står inför..
————————————————————————————————

Studier och andra publikationer

ReK utarbetar studier om olika aspekter av den lokala och regionala dimensionen, som tas fram med hjälp
av externa sakkunniga. ReK utarbetar också publikationer för både regionala och lokala beslutsfattare och
allmänheten.
Mer information finner du här:

Lagstiftningsarbete 1 – Lagstiftningsarbete 2 –
Kommunikation – Personal och ekonomi –
Logistik* – Översättning*

* (De två sistnämnda delas med Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén.)
Generalsekretariatet omfattar också
sekretariaten för de politiska
grupperna och en enhet för
internrevision.

ReK:s befogenhetsområden
ReK kan uttala sig i alla de viktiga frågor av regionalt och lokalt intresse som Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och kommissionen har en skyldighet att rådfråga ReK om. Dessa
olika frågor svarar för två tredjedelar av EU:s lagstiftning.

