
▶ A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK 
20 ÉVE

 A RÉGIÓK ÉS VÁROSOK HANGJA 

A Régiók Bizottságát (RB) 1994-ben hozták létre. Az 
azóta eltelt 20 évben „a régiók és városok hangjaként” 
egyre nagyobb befolyásra tett szert Európában. 

A Régiók Bizottsága az elmúlt 20 év során olyan proaktív köz-
gyűléssé fejlődött, amely jelentős és konstruktív szerepet játszik 
az Európai Unió régiókra vonatkozó politikáinak alakításában 
és fejlesztésében. Egyre erősödő státuszának és befolyásá-
nak köszönhetően képes volt beleszólni a 2014-2020 közötti 
időszak kohéziós politikájára vonatkozó új jogszabályok alakí-
tásába. Sikeresen érvelt olyan módosítások megvalósítása mel-
lett, amelyek a lehető leginkább figyelembe veszik az európai 
régiók és városok igényeit.

A regionális nézőpont érvényesítése

A Régiók Bizottsága 20 éves működése során fáradhatatlanul 
érvelt egy olyan, regionálisabb megközelítés mellett, amely 
képes közelebb vinni a polgárokhoz Európát. Olyan Európát 
szeretne, amely nagyobb figyelmet szentel a szubszidiaritás 
elvének és az egyes régiókat jellemző sajátosságoknak. 

COTER – „Területi kohéziós 
politika” szakbizottság

A Régiók Bizottságának tagjai hat olyan bizottságból kerül-
nek ki, amelyek az Európai Bizottság jogalkotási javaslatairól 
szóló vélemények előkészítésének támogatásáért felelősek. 
A Bizottság regionális politikára vonatkozó jogalkotási javas-
lataival a „Területi kohéziós politika” szakbizottság (COTER) 
foglalkozik. A COTER szakbizottság felel a gazdasági, társa-
dalmi és területi kohézióért, az európai strukturális és beru-
házási alapokért, a területrendezésért, a városfejlesztési 
politikáért, a lakásügyért, a közlekedésért és a transzeuró-
pai közlekedési hálózatokért, a területi együttműködésért (az 
európai területi együttműködési csoportosulást is beleértve) 
és a makrorégiókért.

A COTER szakbizottság fáradhatatlanul támogatja a kohé-
ziós politikát, és az Európai Parlament Regionális Fejlesztési 
Bizottságának szilárd szövetségeseként végzi tevékenységét. 
A 27. oldalon részletesebb információk találhatók arra nézve, 
milyen szerepet játszott a COTER szakbizottság a 2014-2020 
közötti időszakra vonatkozó kohéziós politika reformjában.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
http://cor.europa.eu/hu/activities/commissions/
coter/Pages/coter.aspx
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A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁRÓL 
DIÓHÉJBAN  
A Régiók Bizottságának szerepe, hogy a területi szintekről 
érkező információk alapján helyi és regionális nézőpontokat 
képviseljen az uniós jogalkotási folyamatban. A Régiók Bizott-
sága az Európai Bizottság jogalkotási javaslatairól szóló jelen-
tések („vélemények”) kidolgozásával tesz eleget ennek 
a feladatának. Ezenkívül saját kezdeményezésű vélemények 
megfogalmazásával maga is az Európai Unió napirendjére 
tűzhet bizonyos témákat.

A Régiók Bizottságának 353 tagja van, akiket a 28 tagállam-
ban regionális és helyi szinten választanak meg. A 353 tag 
országok szerinti küldöttségekbe rendeződik, így a Régiók 
Bizottsága az uniós tagállamok teljes politikai, földrajzi és 
helyi/regionális spektrumára kiterjed.

A Régiók Bizottsága platformjainak és hálózatainak köszön-
hetően kommunikációs fórumként és a bevált módszerek 
cseréjének fórumaként is működik.

Elnöke jelenleg Michel Lebrun (BE/ENP), aki 2014. július 1-jével 
Ramón Luis Valcárcel Sisót váltotta az elnöki székben, miután 
ez utóbbit európai parlamenti képviselőnek választották. 
A Régiók Bizottsága új főtitkárának Jiří Buriáneket választották, 
aki az év folyamán fogja elfoglalni pozícióját. 2014. április 1-je 
óta Daniel Janssens tölti be az ideiglenes főtitkári posztot.

 A NÖVEKEDÉS  
20 ÉVE: A RÉGIÓK 
BIZOTTSÁGÁNAK 
RÖVID TÖRTÉNETE

 1992-2000  Konzultációs szakasz

Habár első plenáris ülésére csak 1994-ben került sor, a Régiók 
Bizottsága a Maastrichti Szerződés értelmében hivatalosan már 
1992-ben megalakult. Gyökerei azonban ennél sokkal régebbre 
nyúlnak vissza: az Európai Parlamenti Közgyűlés (az Európai 
Parlament elődje) 1960. évi javaslatára, amely egy regionális 
gazdasági tanácsadó bizottság felállítására irányult. 

A regionális és helyi önkormányzatok képviselőiből álló tanács-
adó szervre vonatkozó elképzelés azonban csak az 1986. évi 
Egységes Európai Okmány kiadása után kezdett ténylegesen 
kibontakozni. Az Egységes Európai Okmány elismerte, hogy 
a regionális fejlesztés fontos szerepet játszik egy jól működő 
egységes piac megteremtésében, és hangsúlyozta a gazdasági 
és társadalmi kohézió szoros összefüggését. 

1988 júniusában az Európai Bizottság megalakította a regio-
nális és helyi hatóságok konzultációs tanácsát, bevezetve a kor-
mányzati közvetítő szervekkel való konzultáció módszerét. 

1991-ben az Európai Unió állam- és kormányfői (a maastrichti 
Európai Tanács) megállapodtak a Régiók Bizottságának meg-
alakításáról, amelynek kettős szerepet szántak: az európai jog-
szabályok alakításához való hozzájárulás, valamint közvetítő 
szerep Brüsszel és az európai polgárok között.

 2001-2005  A Régiók Bizottságának 
konszolidációja

A Régiók Bizottsága történetének ebben a második szakaszá-
ban meg kívánta erősíteni a helyi és regionális hatóságok euró-
pai döntéshozatali folyamatban való részvételét. Tevékenyen 
részt vett az Európai Unió jövőjéről szóló konvent (2001-2004) 
munkájában, amely elismerte a Régiók Bizottságának a régiók 
képviselete, valamint a szubszidiaritás elvének felügyelete és 
végrehajtása terén betöltött kulcsszerepét. 

A Régiók Bizottságának szerepe ekkor már nem korlátozódott 
arra, hogy a Bizottság már megfogalmazott kezdeményezé-
seiről véleményt mondjon, hanem a folyamat elejétől fogva 
beavatkozhatott, értékelhette a javasolt intézkedések regio-
nális hatásait, és felhívhatta a figyelmet lehetséges alterna-
tív megoldásokra. 
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Ezenkívül olyan kezdeményezésekkel is előállt, amelyek célja 
a helyi és regionális hatóságokkal, illetve társult partnereikkel 
való strukturált párbeszéd kialakítása volt. A strukturált pár-
beszéd konferenciák, szemináriumok és kiállítások formájában 
valósult meg, amelyek keretében számos regionális és helyi 
partner találkozhatott egymással. 2003-ban első alkalommal 
az OPEN DAYS – A régiók és a városok európai hete elnevezésű 
eseményt is megrendezték, amely ma már a Regionális és 
Várospolitikai Főigazgatóság együttműködésével kerül meg-
rendezésre, és mára a helyi és regionális érdekelt felek jelentős 
brüsszeli találkozójává nőtte ki magát.

Ebben a második szakaszban a Régiók Bizottsága jogalkotási 
folyamatban betöltött politikai szerepe egyre inkább megerő-
södött, és tevékenysége során egyre inkább a proaktív kom-
munikációs megközelítést alkalmazta. Mindez lehetővé tette 
számára, hogy a regionális és helyi szempontok európai jogal-
kotásban való képviseletének katalizátorává váljon.

 2006-TÓL NAPJAINKIG  
A Régiók Bizottsága mint  
politikai közgyűlés

A Régiók Bizottsága történetének harmadik szakasza során olyan 
közgyűléssé vált, amely garantálja a regionális és helyi szerep-
lők európai döntéshozatali folyamatba történő bevonását.

2006 óta számos olyan hálózatot hozott létre, amely a regio-
nális és helyi szereplők hálózatba szervezésének kialakítását és 
strukturálását szolgálja, valamint kiegészítő adatok rendelke-
zésre bocsátásával segíti e szereplők munkáját. Jelenleg öt ilyen 
hálózat működik: az Európa 2020 stratégiát nyomon követő 
platform; a szubszidiaritásfigyelő hálózat; az Európai területi 
együttműködési csoportosulás; az ATLASZ decentralizált fej-
lesztési együttműködés; a Helyi és Regionális Önkormányzatok 
Euromediterrán Közgyűlése (ARLEM); és A keleti partnerség helyi 
és regionális hatóságainak konferenciája (CORLEAP). 

Ezek a hálózatok lehetővé teszik, hogy a régiók és a városok 
felhívják az Európai Bizottság figyelmét sajátos problémáikra 
és elvárásaikra. Ezenkívül a hálózatok segítségével a Régiók 
Bizottsága hasznos információkkal láthatja el a tanácsadó 
intézményeket, amelyek így jobban fel tudják mérni a javasolt 
jogszabályok hatásait.

A Lisszaboni Szerződés 2009. decemberi hatályba lépésével 
bővült a konzultációra bocsátható témák köre. A Szerződés értel-
mében számos szakpolitikai területen kötelezővé vált, hogy 
a Bizottság a jogszabályok elfogadását megelőzően közvetlen 
konzultációt folytasson a régiókkal és a városokkal. 

Szorosabb együttműködés a jövőben

A Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizott-
ság (EGSZB) 2014-ben együttműködési megállapodást írt alá 
az Európai Parlamenttel, amelynek célja a Régiók Bizottsága 
jogalkotási folyamatban betöltött szerepének megerősítése volt. 
A megállapodás értelmében a Régiók Bizottsága rendszeres 
hatásvizsgálatokat készít a Parlament számára az európai jog-
szabályokról. Az új eljárásnak köszönhetően a Régiók Bizottsá-
gának előadói nagyobb befolyást gyakorolhatnak a Tanács, 
a Bizottság és a Parlament üléseinek kimenetelére azokon a poli-
tikai területeken, amelyekre vonatkozóan szakértelmük erre alkal-
massá teszi őket. 

„     Az európai polgárok olyan  
Európát szeretnének, amely  
jobban összhangban van  
mindennapi életükkel, és  
felkérik helyi és regionális  
szinten megválasztott  
képviselőiket, hogy európai  
szinten is védjék meg érdekeiket,  
azaz vegyenek részt tevékenyebben  
az európai döntéshozatali 
folyamatban. ”

MAREK WOZNIAK (PL/PPE) –  
A COTER SZAKBIZOTTSÁG ELNÖKE 

▶ Jacques Delors, az Európai Bizottság volt elnöke (középen),  
valamint a Régiók Bizottságának volt elnökei (balról):  
Cllr Sir Albert Bore, Peter Straub, Jos Chabert és Manfred Dammeyer;  
a Régiók Bizottsága megalakulásának 10. évfordulója alkalmából.
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