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Bruksela, 17 lutego 2020 r. 

 

 

 

 

NOWA KADENCJA NA OKRES 2020–2025: 

PLANOWANIE STRATEGICZNE I KOMPETENCJE KOMISJI KR-U 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie 

 

Na posiedzeniu 3 grudnia 2019 r. członkowie ustępującego Prezydium omówili strategiczne zalecenia 

KR-u na nową kadencję i ich wpływ na polityczną i administracyjną organizację KR-u. Propozycje te 

zostały przedłożone do zatwierdzenia na pierwszym posiedzeniu rozpoczynającego urzędowanie 

Prezydium nowej kadencji KR-u. Prezydium zaleca Zgromadzeniu Plenarnemu przyjęcie 

następujących propozycji. 

 

Główne cele stawiane przed komisjami KR-u na nową kadencję 2020–2025 są następujące: 

 

 realizacja priorytetów politycznych KR-u; 

 odzwierciedlenie strategicznego programu UE na lata 2019–2024 oraz wytycznych politycznych 

Komisji Europejskiej;  

 wzmocnienie pozycji KR-u w kontekście międzyinstytucjonalnym poprzez większą 

kompatybilność z kompetencjami komisji Parlamentu Europejskiego i dyrekcji generalnych 

Komisji Europejskiej; 

 lepsze umocowanie KR-u w procesie ustalania programu i kształtowania polityki UE poprzez 

promowanie własnych priorytetów politycznych oraz propagowanie opracowanych, 

przetestowanych i określonych na szczeblu lokalnym i regionalnym najlepszych praktyk; 

 zwiększenie udziału członków w działalności KR-u i ich wpływu na nią; 

 zrównoważenie obciążenia komisji pracą i innych działań politycznych; 

 zapewnienie synergii między komisjami a platformami i sieciami KR-u; 

 uwzględnienie zmian transformacyjnych zachodzących w społeczeństwie europejskim i w 

europejskim sposobie życia;  



COR-2019-05751-01-04-PSP-TRA (EN) 2/9 

 osiągnięcie równowagi płci; 

 zapewnienie neutralnego budżetowo wykonania. 

 

Jeśli chodzi o przyszłe kompetencje sześciu komisji KR-u, to przedstawiony pod rozwagę wniosek 

dotyczy przeglądu i wzmocnienia obecnych komisji i niezbędnego dostosowania ich kompetencji na 

podstawie doświadczeń z poprzedniej kadencji i w świetle struktury, kompetencji i priorytetów nowej 

kadencji Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz planu strategicznego UE na lata 2019–

2024. 

 

Wpływ KR-u wzrośnie zwłaszcza dzięki zwiększeniu rozpoznawalności i oddziaływania działalności 

oddolnej w polityce UE. Wymaga to, by KR opracował własną politykę w celu większego skupienia 

się na członkach i skuteczniejszego kreowania przyszłości Europy. 

 

Główne propozycje dotyczące komisji KR-u w nowej kadencji 2020–2025 to: 

 

 utrzymanie sześciu wyspecjalizowanych komisji, a przy tym zapewnienie równowagi politycznej 

i sprawiedliwego obciążenia pracą oraz większej synergii z platformami i sieciami KR-u; 

 rozwój współpracy między wszystkimi sześcioma komisjami, by zwiększyć wpływ miast 

i regionów jako innowacyjnych inicjatorów z myślą o realizacji celów strategicznych UE; 

 położenie większego nacisku w Komisji CIVEX na kwestie konstytucyjne w świetle nowych 

wyzwań związanych z debatami dotyczącymi przyszłości Europy i programem lepszego 

stanowienia prawa, przy jednoczesnym zachowaniu kompetencji w zakresie stosunków 

zewnętrznych poprzez zapewnienie ścisłej synergii ze wspólnymi komitetami konsultacyjnymi, 

grupami roboczymi oraz platformami ARLEM-u i CORLEAP-u; 

 włączenie zadań dawnej grupy roboczej ad hoc BUDG do kompetencji Komisji COTER 

w odniesieniu do wieloletnich ram finansowych i rocznego budżetu UE;  

 zachowanie priorytetów Komisji NAT i ENVE w świetle tego, że zdecydowany cel strategiczny, 

jakim jest Europejski Zielony Ład, jest nadrzędnym priorytetem Komisji Europejskiej pod 

przewodnictwem Ursuli Von der Leyen;  

 wzmocnienie kompetencji Komisji ECON w kwestiach polityki gospodarczej i pieniężnej 

w odniesieniu do nadrzędnych celów strategicznych, takich jak cele zrównoważonego rozwoju 

i program „Cyfrowa Europa”; 

 zwiększenie wkładu politycznego Komisji SEDEC w kontekście wdrażania Europejskiego filaru 

praw socjalnych oraz inwestycji w kapitał ludzki. 

 

Z myślą o uwzględnieniu tych celów proponuje się, by szczegółowe kompetencje sześciu komisji 

tematycznych Europejskiego Komitetu Regionów zostały ujęte następująco w propozycji 

w załączniku.  

 

* 

 

* * 

 

UWAGA: Załączniki na następnych stronach.  
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Załącznik 1: Kadencja 2020–2025 

 

PROPOZYCJA DOTYCZĄCA NOWYCH KOMPETENCJI KOMISJI I ORGANÓW 

POMOCNICZYCH 

 

 

Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) 
Propozycja dla Zgromadzenia Plenarnego 

Kompetencje w kadencji 2015–2019 

 

Komisje PE: AFCO, JURI, AFET, DEVE, LIBE 

DG KE: SG, JUST, ELARG, DEVCO, HOME 

Nowe kompetencje w kadencji 2020–2025 

 
Komisje PE: AFCO, AFET, DEVE, JURI, LIBE  

DG KE: Sekretariat Generalny, NEAR, REGIO, 

COMM, HOME, DEVCO, EEAS 
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 

Karta praw podstawowych UE  

Aktywność obywatelska 

Europejska polityka komunikacji 

Decentralizacja 

Sprawy konstytucyjne 

Wielopoziomowe sprawowanie rządów 

Sprawowanie rządów na poziomie lokalnym i 

regionalnym 

Lepsze stanowienie prawa (w tym zmniejszenie 

obciążeń administracyjnych i sprawność regulacyjna) 

Pomocniczość i proporcjonalność 

Polityka imigracyjna, azylowa i wizowa 

Polityka stosunków zewnętrznych 

Rozszerzenie  

Polityka sąsiedztwa 

Partnerstwo Wschodnie 

Polityka śródziemnomorska UE 

Zdecentralizowana współpraca na rzecz rozwoju 

Zewnętrzna współpraca administracyjna i budowanie 

zdolności 

Międzynarodowe traktaty i negocjacje 

Terroryzm międzynarodowy i kontrola granic 

Sprawy konstytucyjne 

Demokracja, decentralizacja i wielopoziomowe 

sprawowanie rządów 

Pomocniczość i proporcjonalność 

Roczne monitorowanie sytuacji dotyczącej władz 

lokalnych/regionalnych UE 

Sprawowanie rządów na poziomie regionalnym i 

lokalnym  

Decentralizacja fiskalna 

Lepsze stanowienie prawa oraz wpływ 

prawodawstwa UE na szczeblu regionalnym i 

lokalnym 

Komunikacja i nawiązywanie kontaktów z 

obywatelami 

Przyszłość Europy 

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa, sprawiedliwości 

i praworządność 

Karta praw podstawowych UE  

Aktywne obywatelstwo i integracja 

Polityka migracyjna, azylowa i wizowa 

Radykalizacja, terroryzm i bezpieczeństwo 

Stosunki Zewnętrzne 

Rozszerzenie  

Polityka sąsiedztwa 

Współpraca na rzecz rozwoju  

Międzynarodowe traktaty i negocjacje 

Organy pomocnicze związane z kompetencjami 

Komisji CIVEX:  
CORLEAP, ARLEM, 

Grupy robocze i wspólne komitety konsultacyjne  

Grupa zadaniowa ds. Ukrainy (podlega Prezydium) 

Inicjatywa nikozyjska – współpraca z gminami libijskimi 

Portal zdecentralizowanej współpracy na rzecz rozwoju 

Inicjatywa „Miasta i regiony na rzecz integracji” 

Sieć Monitorująca Stosowanie Zasady Pomocniczości 

(wspiera wszystkie komisje KR-u) 

Grupa wysokiego szczebla KR – Kongres Rady Europy 

Organy pomocnicze związane z kompetencjami Komisji 

CIVEX:  

CORLEAP 

ARLEM 

Grupy robocze i wspólne komitety konsultacyjne 

Grupa zadaniowa ds. Ukrainy 

Inicjatywa nikozyjska (współpraca z gminami libijskimi) 

Portal zdecentralizowanej współpracy na rzecz rozwoju 

Inicjatywa „Miasta i regiony na rzecz integracji” 

Sieć Monitorująca Stosowanie Zasady Pomocniczości 

(wspiera wszystkie komisje KR-u) 

Grupa wysokiego szczebla KR – Kongres Rady Europy 

PROPONOWANE ZMIANY 

Wzmocnienie następujących kluczowych priorytetów agendy europejskiej: demokracja, nawiązywanie 

kontaktów z obywatelami, praworządność, integracja i kwestie bezpieczeństwa. 
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Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) 

Kompetencje w kadencji 2015–2019 

 

Komisje PE: REGI, TRAN, BUDG, CONT 

DG KE: REGIO, BUDG, MOVE 

Nowe kompetencje w kadencji 2020–2025 

 

Komisje PE: REGI, TRAN, BUDG, CONT 

DG KE: REGIO, BUDG, MOVE, EUROSTAT 

 

Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna 

Fundusze strukturalne 

Planowanie przestrzenne 

Polityka miejska 

Mieszkalnictwo 

Transport oraz sieci TEN-T 

Makroregiony 

Współpraca terytorialna 

Regionalne statystyki i wskaźniki 

Roczny budżet UE* 

Wieloletnie ramy finansowe* 

Finanse lokalne i regionalne* 

______________ 

* Tymi dziedzinami polityki zajmuje się grupa robocza 

BUDG (art. 62 RW). 

 

 

 

Budżet UE i wieloletnie ramy finansowe; spójność 

gospodarcza, społeczna i terytorialna  

Fundusze polityki spójności 

Rozwój terytorialny, w tym agenda terytorialna 

Polityka miejska  

Planowanie przestrzenne i mieszkalnictwo 

Współpraca terytorialna, w tym współpraca 

transgraniczna i strategie makroregionalne 

Polityka transportowa, TEN-T i brakujące połączenia 

Regionalne statystyki i wskaźniki 

 

 

Organy pomocnicze związane z kompetencjami 

Komisji COTER: 

Grupa Robocza Komisji COTER ds. Budżetu (Grupa BUDG) 

Platforma Europejskich Ugrupowań Współpracy 

Terytorialnej (EUWT)  

Ocena oddziaływania terytorialnego (wspiera wszystkie 

komisje KR-u) 

Organy pomocnicze związane z kompetencjami 

Komisji COTER: 

Platforma Europejskich Ugrupowań Współpracy 

Terytorialnej (EUWT)  

Ocena oddziaływania terytorialnego (wspiera wszystkie 

komisje KR-u) 

 

PROPONOWANE ZMIANY 

Proponuje się, by ważne dziedziny polityki dotyczące budżetu UE i wieloletnich ram finansowych 

rozpatrywane były bezpośrednio przez Komisję COTER i by w związku z tym rozwiązano grupę 

roboczą Komisji COTER ds. budżetu (grupa BUDG). Kwestię finansów lokalnych i regionalnych 

należy również przenieść do Komisji ECON, która zajmuje się ściśle powiązanymi obszarami polityki 

dotyczącymi inwestycji publicznych i usług publicznych. Ponadto wprowadza się drobne zmiany 

służące uaktualnieniu opisu nowych kompetencji Komisji COTER, aby lepiej odzwierciedlić 

stosowaną obecnie w tych obszarach terminologię. 
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Komisja Polityki Gospodarczej i Społecznej (ECON) 

Kompetencje w kadencji 2015–2019 

  

Komisje PE: INTA, ECON, ITRE, IMCO  

DG KE: COMP, ECFIN, EMPL, ENTR, MARKT, 

SG, TRADE 

Nowe kompetencje w kadencji 2020–2025 

 

Komisje PE: INTA, ECON, ITRE, IMCO  

DG KE: COMP, ECFIN, EMPL, GROW, TRADE, 

CONNECT, SG, TAXUD 

 

 

Polityka przemysłowa 

Polityka na rzecz MŚP 

Polityka gospodarcza i pieniężna 

Zarządzanie gospodarcze, europejski semestr 

Rynek wewnętrzny 

Handel międzynarodowy i taryfy celne 

Polityka dotycząca konkurencji i pomocy państwa 

Zamówienia publiczne 

 

 

 

Zarządzanie gospodarcze i europejski semestr  

Zarządzanie celami zrównoważonego rozwoju 

Polityka przemysłowa i Przemysł 4.0 

Polityka na rzecz MŚP i przedsiębiorczość  

Polityka gospodarcza i pieniężna 

Polityka podatkowa 

Rynek wewnętrzny i jednolity rynek cyfrowy 

Handel międzynarodowy i taryfy celne (w tym 

kwestie związane z WTO) 

Polityka dotycząca konkurencji i pomocy państwa 

Finanse lokalne/regionalne i inwestycje 

Zamówienia publiczne 

Inwestycje publiczne 

Usługi publiczne 

Organy pomocnicze związane z kompetencjami 

Komisji ECON:  

Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” (ERP)  

Platforma Monitorowania Strategii „Europa 2020” 

(wspiera wszystkie komisje KR-u) 

Sieć regionalnych centrów ds. oceny realizacji polityki 

(RegHub) (wspiera wszystkie komisje KR-u) 

Organy pomocnicze związane z kompetencjami 

Komisji ECON:  

Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” (ERP)  

Sieć regionalnych centrów ds. oceny realizacji polityki 

(RegHub) (wspiera wszystkie komisje KR-u) 

- Platforma na rzecz sieci szerokopasmowych 

PROPONOWANE ZMIANY 

Proponuje się, by dziedzina „Finanse lokalne/regionalne i inwestycje” została przydzielona Komisji 

ECON, ponieważ zdolność inwestycyjna jest bezpośrednio powiązana z finansowaniem na szczeblu 

lokalnym bądź regionalnym, a Komisja ECON intensywnie współpracuje w tym obszarze z różnymi 

instytucjami i organami, zwłaszcza z OECD. 

Proponuje się również, by przyznać Komisji ECON kompetencje w zakresie zarządzania celami 

zrównoważonego rozwoju z uwagi na konkretne powiązania tej kwestii z europejskim semestrem. 
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Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) 

Kompetencje w kadencji 2015–2019 

 

Komisje PE: ENVI, ITRE 

DG KE: ENER, ECHO, CLIMA, ENVE, ENTR 

Nowe kompetencje w kadencji 2020–2025 

 

Komisje PE: ENVI, ITRE 

DG KE: ENER, CLIMA, ENV, GROW, REGIO 

 

 

Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do 

niej 

Energia ze źródeł odnawialnych  

Polityka ochrony środowiska 

Sieci transeuropejskie w sektorze energetycznym 

Nowe strategie w zakresie polityki energetycznej 

Polityka kosmiczna wspomagająca rozwój terytorialny 

(Galileo, GMES/Copernicus i kwestie powiązane) 

 

 

Europejski Zielony Ład 

Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do 

niej oraz finanse 

Polityka ochrony środowiska 

Polityka energetyczna i Transeuropejskie Sieci 

Energetyczne  

Polityka kosmiczna wspomagająca rozwój terytorialny 

(w tym Galileo i GMES/Copernicus) 

 

 

Organy pomocnicze związane z kompetencjami 

Komisji ENVE: 

Techniczna Platforma Współpracy w zakresie Środowiska 

 

Organy pomocnicze związane z kompetencjami Komisji 

ENVE: 

Ambasadorzy Porozumienia Burmistrzów 

Techniczna Platforma Współpracy w zakresie Środowiska; 

PROPONOWANE ZMIANY 

Proponuje się, by wyróżnić Europejski Zielony Ład jako główny strategiczny i przekrojowy priorytet 

agendy europejskiej oraz programu prac Komisji Europejskiej na ten okres.  
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Komisja Zasobów Naturalnych (NAT) 

Kompetencje w kadencji 2015–2019 

 

Komisje PE: AGRI, PECH, IMCO, TRAN  

DG KE: AGRI, MARE, ENER, SANCO 

Nowe kompetencje w kadencji 2020–2025 

 

Komisje PE: AGRI, PECH, ENVI, IMCO, TRAN 

DG KE: AGRI, SANTE, ENV, MARE, HOME, 

ECHO, GROW 

 

 

Rozwój obszarów wiejskich i WPR 

Rybołówstwo  

Produkcja żywności 

Polityka morska 

Zdrowie publiczne 

Ochrona konsumentów 

Leśnictwo 

Ochrona ludności 

Turystyka 

 

 

 

 

Wspólna polityka rolna 

Rozwój obszarów wiejskich  

Turystyka 

Leśnictwo  

Rybołówstwo  

Polityka morska  

Produkcja żywności 

Zdrowie publiczne 

Ochrona konsumentów 

Ochrona ludności (w tym Fundusz Solidarności Unii 

Europejskiej) 

PROPONOWANE ZMIANY 

Proponuje się, by uwzględnić konkretne odniesienie do Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. 
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Komisja Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC) 

Kompetencje w kadencji 2015–2019 

 

Komisje PE: EMPL, FEMM, CULT 

DG KE: EMPL, EAC, RTD, CONNECT 

Nowe kompetencje w kadencji 2020–2025 

 

Komisje PE: EMPL, FEMM, CULT, IMCO, ITRE 

DG KE: EMPL, EAC, RTD, JRC, GROW, SG, CONNECT 

Polityka zatrudnienia 

Polityka społeczna, ochrona socjalna 

Mobilność 

Równość szans 

Kształcenie i szkolenie 

Innowacje, badania naukowe i technologie 

Agenda cyfrowa 

Społeczeństwo informacyjne w UE, w tym 

transeuropejskie sieci ICT 

Przemysł audiowizualny i technologie medialne 

Młodzież i sport 

Wielojęzyczność i popularyzowanie języków 

mniejszości 

Kultura i różnorodność kulturowa 

 

 

Polityka zatrudnienia 

Europejski filar praw socjalnych, w tym polityka 

społeczna i ochrona socjalna 

Równość 

Gospodarka społeczna 

Zmiany demograficzne 

Mobilność pracowników 

Kształcenie i szkolenie (w tym uczenie się przez całe 

życie) 

Innowacje, badania naukowe i technologie  

Biogospodarka 

Sztuczna inteligencja 

Społeczeństwo informacyjne w UE, w tym 

transeuropejskie sieci ICT  

Przemysł audiowizualny i technologie medialne 

Młodzież  

Sport  

Wielojęzyczność i popularyzowanie języków 

mniejszości     

Kultura i różnorodność kulturowa oraz kreatywność 

Organy pomocnicze związane z kompetencjami 

Komisji SEDEC: 

Platforma wymiany wiedzy 

Platforma na rzecz sieci szerokopasmowych 

Organy pomocnicze związane z kompetencjami 

Komisji SEDEC: 

Platforma wymiany wiedzy 

 

 

PROPONOWANE ZMIANY 

Proponuje się uwypuklenie odniesienia do Europejskiego filaru praw socjalnych i gospodarki 

społecznej, a także do nowych tematów mających szczególne znaczenie dla agendy europejskiej, 

takich jak zmiany demograficzne, sztuczna inteligencja i biogospodarka. 
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Załącznik 2: Przydział miejsc w komisjach  

 

Miejsca w sześciu komisjach zostaną podzielone między delegacje krajowe w następujący sposób: 

 

 Delegacje Członkowie/członkinie Łączna 

liczba 

miejsc 

Liczba członków w 

poszczególnych komisjach 

a)  DE, FR, IT 24 48 8 członków 

b)  ES, PL 

 

21 42 7 członków 

c)  RO 

 

15 30 5 członków 

d)  AT, BE, BG, EL, HU, 

NL, PT, SE, CZ 

 

12 24 4 członków 

e)  DK, FI, HR, IE, LT, SK 

 

9 18 3 członków 

f)  LV, SI, EE1 

 

7 14 2 członków w 4 komisjach i 

3 członków w 2 komisjach 

 

g)  CY, LU2 

 

6 12 2 członków 

h)  MT 5 123 2 członków 

 

 

_____________ 

i)  

                                                      
1
 Zgodnie z decyzją Rady z dnia 3 maja 2019 r. Estonia będzie ponownie miała 7 członków po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa 

z UE. 

2
 Zgodnie z decyzją Rady z dnia 3 maja 2019 r. Luksemburg i Cypr będą ponownie miały 6 członków po wystąpieniu Zjednoczonego 

Królestwa z UE. 

3
 Artykuł 49 ust. 3 regulaminu wewnętrznego KR-u. 


