Zgromadzenie polityczne przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

Historia
Utworzony na mocy traktatu z Maastricht (podpisany II.1992/wszedł w życie XI.1993), pierwsza sesja
plenarna KR w marcu 1994 r.
Rola
 Pełnienie funkcji rzecznika samorządów lokalnych i regionalnych w procesie
opracowywania prawodawstwa unijnego (70% przepisów wdrażanych jest na szczeblu
lokalnym i regionalnym)
 Przybliżanie Unii obywatelom i rozpowszechnianie kultury pomocniczości
 Odgrywanie roli forum, na którym regiony i miasta mogą dzielić się wzorcowymi
rozwiązaniami i uczestniczyć w dialogu z instytucjami europejskimi
Znaczenie
Po traktacie z Lizbony (podpisany XII.2007/wszedł w życie XII.2009) nastąpił kolejny wzrost
kompetencji i znaczenia KR:





KR może wnieść do Trybunału Sprawiedliwości sprawę w obronie swych prerogatyw
KR może wnieść sprawę o niezgodność aktu prawnego z zasadą pomocniczości
Kadencja członków wydłuża się z 4 do 5 lat
Poszerzenie zakresu dziedzin, w których zasięgana jest opinia Komitetu
Konsultacja obowiązkowa

Rada, Parlament Europejski i Komisja muszą zasięgać konsultacji KR w następujących dziedzinach:














Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna
Sieci transeuropejskie
Transport
Zdrowie publiczne
Sprawy społeczne
Zatrudnienie
Edukacja i młodzież
Kultura i sport
Kształcenie zawodowe
Ochrona ludności
Ochrona środowiska
Energia
Zmiany klimatyczne
1

 Parlament Europejski, Rada lub Komisja mogą, jeśli chcą, zasięgać opinii KR-u również
w wypadkach, gdy konsultacja nie jest obowiązkowa; opinia taka włączona zostanie
do procedury prawodawczej
 KR może wydawać opinie z inicjatywy własnej, ilekroć uzna to za stosowne
 KR może postanowić o wydaniu opinii, jeśli zwrócono się o nią również do
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i jeśli uzna, że kwestia dotyczy
szczególnych interesów lokalnych i regionalnych
Struktura
•
•

27 delegacji krajowych / od 1 lipca dołączy Chorwacja
4 grupy polityczne: Europejska Partia Ludowa (EPL), Partia Europejskich Socjalistów
(PES), Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE),
Przymierze Europejskie (EA). Właśnie powstaje prawdopodobnie piąta grupa:
Europejskich Reformatorów i Konserwatystów (p. załącznik)

Członkowie KR spotykają się sześć razy w roku na sesjach plenarnych, a także pracują w sześciu
stałych komisjach oraz – w szczególnych przypadkach – w komisjach powoływanych ad hoc.
•

Komisje stałe – sześć (wypracowują ok. 60 opinii rocznie):

CIVEX - Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewn.
COTER - Komisja Polityki Spójności Terytorialnej
ECOS - Komisja Polityki Gospodarczej i Społecznej
EDUC - Komisja Edukacji, Młodzieży, Kultury i Badań Naukowych
ENVE - Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii
NAT - Komisja Zasobów Naturalnych
oraz CAFA - Komisja ds. Finansowych i Administracyjnych
•

Obecnie 344 członków / 344 zastępców (od 1 lipca br. 353 członków/zastępców)






Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy ....24
Hiszpania, Polska ...........................................21
Rumunia ........................................................15
Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Grecja,
Holandia, Portugalia, Szwecja, Węgry ...........12
Dania, Finlandia, Irlandia, Litwa, Słowacja .......9 i Chorwacja po 1 lipca 2013
Estonia, Łotwa, Słowenia ................................7
Cypr, Luksemburg ............................................6
Malta ...............................................................5






Członkowie to:
•
•
•

Przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych proponowani przez państwa
członkowskie UE
Formalnie powoływani przez Radę Unii Europejskiej
Pięcioletnia kadencja, odnawialny mandat
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KR w procesie decyzyjnym UE

KR w unijnym procesie decyzyjnym

Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny

Rada UE

DECYZJA

Parlament Europejski

WSPÓŁDECYZJA

Komisja Europejska

WNIOSEK

KONSULTACJA

KONSULTACJA

Historia w pigułce
Komitet Regionów powstał w marcu 1994 r jednakże jego początki datować można na ponad 30 lat
wcześniej, kiedy Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne (poprzednik Parlamentu Europejskiego)
przedstawiło 9 maja 1960 r. propozycję powołania komitetu konsultacyjnego ds. gospodarki regionalnej.
Tym niemniej pomysł utworzenia ciała doradczego, którego członkami byliby przedstawiciele samorządów
regionalnych i lokalnych, zaczął się konkretyzować dopiero w Jednolitym Akcie Europejskim z 1986 r.
Jednolity Akt Europejski dostrzegł znaczenie roli, jaką odgrywa rozwój regionalny na drodze do osiągnięcia
w pełni funkcjonalnego jednolitego rynku, podkreślając jednocześnie ścisły związek pomiędzy spójnością
gospodarczą a społeczną, co miało niebagatelny wpływ na decyzję Komisji Europejskiej o powołaniu dnia
24 czerwca 1988 r. Rady Konsultacyjnej Władz Regionalnych i Lokalnych. Organ ten z kolei odegrał rolę
prekursora KR-u, umożliwiając samorządom terytorialnym dostęp do prawdziwego forum na szczeblu
europejskim, podnoszącego kwestie rozwoju regionalnego.
Dnia 21 października 1990 r. Komisja opublikowała opinię wzywającą do utworzenia organu
reprezentującego regiony i mającego rolę konsultacyjną; pomysł ten uzyskał poparcie Parlamentu
Europejskiego.
Rada Europejska w czasie szczytu w Rzymie w dniach 14–15 grudnia 1990 r. zwróciła uwagę na
znaczenie, jakie niektóre spośród państw członkowskich – szczególnie zaś Niemcy, Belgia i Hiszpania –
przywiązywały do prowadzenia konsultacji z organami regionalnymi i lokalnymi w ramach procesu
decyzyjnego UE. Komisja była przekonana do tej koncepcji przede wszystkim dlatego, że postrzegała ona
„Europę regionów” jako kluczowy element procesu integracji.
Rozpoczęte następnie w ramach Konferencji Międzyrządowej negocjacje doprowadziły w czasie szczytu
Rady Europejskiej w Maastricht w dniach 9 i 10 grudnia 1991 r. do podjęcia decyzji o powołaniu Komitetu
Regionów. Szefowie państw i rządów przewidzieli dla Komitetu podwójną rolę: organu pomagającego w
kształtowaniu ustawodawstwa europejskiego i ogniwa łączącego bezpośrednio Brukselę z obywatelami
Europy.
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