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Výbor regionů (VR) je politické shromáždění, které dává místním a regionálním úrovním
možnost ovlivňovat vývoj politiky EU a právní předpisy EU.
Výbor regionů má 344 členů z 27 zemí EU a jeho práce je organizovaná v šesti různých
komisích. Ty posuzují návrhy, projednávají je a diskutují o nich a na základě toho
vypracovávají oficiální stanoviska ke klíčovým otázkám.
Výbor je velmi aktivní v pořádání interních i externích schůzí, seminářů, konferencí a
zvláštních akcí.
Mezi významné akce patří: plenární zasedání, na kterých členové hlasují a přijímají
stanoviska; schůze předsednictva, na kterých jsou přijímána výkonná rozhodnutí; schůze
komisí, na kterých jsou přijímány návrhy stanovisek a Open Days, každoroční týdenní akce,
na které se setkávají regionální a místní subjekty z celé Evropy a vyměňují si nápady a
osvědčené postupy. Toto je pouze několik příkladů z mnoha rozmanitých činností a akcí
organizovaných Výborem regionů.
VR byl zřízen v roce 1994, aby se zabýval dvěma hlavními otázkami. Za prvé, přibližně tři
čtvrtiny právních předpisů EU se provádí na místní nebo regionální úrovni, je tedy
smysluplné, aby se zástupci místní a regionální úrovně mohli vyjádřit k tvorbě nových zákonů
EU. Za druhé, existovaly obavy, že se EU rozvíjí rychlým tempem a veřejnost je z tohoto
procesu vynechána. Jedním ze způsobů, jak překonat tento rozpor, bylo zapojit tu volenou
správní úroveň, která je nejbližší občanům.

Kromě těchto oblastí mají Komise, Rada a Evropský parlament možnost konzultovat VR v
dalších otázkách, pokud se domnívají, že legislativní návrh má důležité regionální nebo místní
důsledky. VR může rovněž vypracovat stanoviska z vlastní iniciativy, což mu umožňuje
zařadit různé otázky do agendy EU.

Výbor regionů

Smlouvy ukládají Komisi a Radě povinnost konzultovat Výbor regionů vždy, když jsou
předloženy nové návrhy v oblastech, které mají dopad na regionální nebo místní úroveň. V
Maastrichtské smlouvě je stanoveno pět takových oblastí: hospodářská a sociální soudržnost,
transevropské sítě infrastruktury, zdraví, vzdělávání a kultura. Amsterdamská smlouva na
tento seznam dodala dalších pět oblastí: politiku zaměstnanosti, sociální politiku, životní
prostředí, odborné vzdělávání a dopravu. Seznam tak pokrývá velkou část činnosti EU.
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Práce Výboru vychází ze tří hlavních zásad:
o

Subsidiarita

Tato zásada je zakotvena ve Smlouvách od okamžiku zřízení VR a znamená, že rozhodnutí v
EU by měla být přijímána na úrovni, jež je z praktického hlediska nejbližší občanům.
Evropská unie by se tedy neměla ujímat úkolů, které lépe splní ústřední orgány státní správy
nebo orgány regionální či místní samosprávy.
o

Blízkost

Cílem všech správních úrovní by měla být „blízkost občanům“, jíž lze dosáhnout zejména
transparentní organizací práce, aby lidé věděli, kdo je zodpovědný za co, a jak může být jejich
názor vyslyšen.
o

Partnerství

Dobrá evropská správa znamená, že evropské, národní, regionální a místní orgány budou
spolupracovat, neboť všechny čtyři úrovně jsou nepostradatelné a měly by být zapojeny do
procesu přijímání rozhodnutí.

Členové a mandát
Výbor regionů má 344 členů a stejný počet náhradníků. Jsou jmenováni Radou na čtyřleté
funkční období na základě návrhu členských států. Každá země si vybírá své členy vlastním
způsobem, avšak všechny delegace odrážejí politickou, geografickou a regionální/místní
rovnováhu svého členského státu. Členové jsou buď volenými zástupci regionální nebo místní
samosprávy ve svém domovském regionu nebo klíčovými osobami této samosprávy.
Výbor organizuje svou práci prostřednictvím šesti odborných komisí tvořených členy VR. Ty
zkoumají podrobnost návrhů, u kterých je VR konzultován, a vypracovávají návrh stanoviska,
který zdůrazňuje, kde dochází ke shodě s návrhy Evropské komise a kde je zapotřebí změn.
Návrh stanoviska je poté projednán na jednom z pěti plenárních zasedání VR, jež se konají
každý rok. Je-li návrh schválen většinou, je přijat jako stanovisko Výboru regionů a odeslán
Komisi, Parlamentu a Radě.

Ve VR jsou zastoupeny čtyři politické skupiny odrážející hlavní evropské politické rodiny:
Strana evropských socialistů (SES), Evropská lidová strana (ELS), Aliance liberálů a
demokratů pro Evropu (ALDE) a Unie pro Evropu národů - Evropská aliance (UEN-EA).

Přiblížení EU veřejnosti
Hlavní činností Výboru je jeho účast na legislativním procesu – tím však jeho úloha nekončí.

Výbor regionů

VR rovněž přijímá usnesení k aktuálním politickým tématům.
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Členové VR žijí a pracují ve svých domovských regionech, kde pokračují v plnění svých
úkolů na místní a regionální úrovni, ať již jako nejvyšší představitelé krajů, starostové větších
měst či radní okresních zastupitelstev. Neztrácejí tak kontakt s názory a zájmy těch, které
zastupují, a tato hlediska pak mohou tlumočit přímo v centru EU na jednáních VR v Bruselu.
Znamená to rovněž, že mohou snadno informovat své krajany o tom, co se děje na úrovni EU
a jak „Brusel“ funguje. Způsob práce VR také usiluje o „přiblížení EU občanům“ – a to
doslova tím, že pořádá konference a schůze svých komisí a předsednictva mimo Brusel, v
regionech 27 členských států.

Fakta o Výboru regionů
Založen Maastrichtskou smlouvou. První zasedání se konalo v březnu 1994.
Původně byl povinně konzultován v pěti oblastech (hospodářská a sociální soudržnost;
transevropské dopravní, energetické a telekomunikační sítě; veřejné zdraví; vzdělávání a
mládež; kultura).
Amsterodamská smlouva (1999) přidala dalších pět oblastí (zaměstnanost, sociální politika,
životní prostředí, odborná příprava a doprava).
Výbor má 344 členů a 344 náhradníků, které jmenuje Rada na čtyřleté funkční období na
základě předchozího jmenování členskými státy.
Ve Výboru jsou čtyři politické strany: Strana evropských socialistů, Evropská lidová strana,
Evropská liberálně demokratická a reformní strana a Evropská aliance. Předsedu a prvního
místopředsedu volí členové Výboru na dvouleté funkční období.
Předsednictvo je zodpovědné za provádění politického programu VR. Je voleno na dva roky z
členů Výboru. Skládá se ze 60 členů včetně předsedy a prvního místopředsedy.

•
•
•
•
•

•

COTER
Komise pro politiku územní soudržnosti
ECOS
Komise pro hospodářskou a sociální politiku
DEVE
Komise pro udržitelný rozvoj
EDUC
Komise pro kulturu, vzdělávání a výzkum
CONST
Komise pro ústavní záležitosti, evropskou správu a prostor svobody, bezpečnosti a
práva
RELEX
Komise pro vnější vztahy a decentralizovanou spolupráci

Výbor regionů

Výbor je rozdělen do šesti komisí tvořených členy VR, kteří se specializují v určitých
politických oblastech:
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