Alegerile Pentru Parlamentul European 2019
Mesajul reprezentanților aleși locali și regionali: Mai multă implicare a
autorităților locale și regionale pentru o Uniune Europeană mai puternică!
(Adoptat în data de 11.12.2018 la Ludwigsburg)

1. Noi, primarii și liderii guvernelor locale și regionale din întreaga Europă, reprezentând
130 000 de guverne locale și regionale europene care sunt membre ale celor 62 de
asociații naționale din 41 de țări, credem într-o Europă puternică și unită, bazată pe
valori comune și puternice: democrație, drepturile omului, solidaritate, egalitate de
gen și respectarea statului de drept, care stau la baza Uniunii Europene. Această
abordare se bazează pe principiul angajamentului reciproc care servește întregii
Uniuni.
2. Recunoaștem că alegerile pentru Parlamentul European au loc într-un moment
crucial în care UE se confruntă cu multe provocări. Facem apel la membrii viitorului
Parlament European și la următoarea Comisie Europeană să se angajeze cu același
curaj, dinamism și determinare ca și fondatorii noștri, care au cerut reconcilierea și
unitatea continentului nostru după al doilea război mondial.
3. Viitorul Europei afectează toți cetățenii europeni. Este momentul să ne gândim la ce
fel de Europă își doresc cetățenii, pentru a oferi un viitor durabil, stabil și pașnic
generațiilor următoare. Prin urmare, răspunsul trebuie să se bazeze pe motivația de a
îmbunătăți funcționarea instituțiilor, de a introduce transparența și un proces
decizional bazat pe dialogul dintre cetățeni și reprezentanții lor aleși.
4. Având în vedere dimensiunea globală a provocărilor actuale, Obiectivele de
Dezvoltare Durabilă ar trebui să devină principiile directoare pentru viitoarea Strategie
Europeană. Pentru a atinge Angajamentele Climatice de la Paris și pentru a ne
conforma Agendei 2030, avem nevoie de o transformare profundă a modelului nostru
de dezvoltare și de adaptare a întregii politici europene. Europa ar trebui să fie o forță
motrice a lumii, arătând calea către un nou model de dezvoltare, mobilizând toate
zonele de intervenție economică și socială și sprijinind guvernele locale pentru a
construi comunități decarbonizate și reziliente.
5. Provocările cu care se confruntă Europa pot fi soluționate numai prin acțiunea sau
contribuția guvernelor locale și regionale și prin finanțarea serviciilor publice locale.
Un parteneriat puternic între toate sferele de guvernare este calea de reușită.
6. În acest sens, Uniunea Europeană ar trebui să sprijine dinamica creșterii, inovării și
promovării sociale lansată la nivel local și regional cu resursele corespunzătoare
ambițiilor sale și cadrul legal adecvat.
7. Parlamentul European1 recunoaște rolul-cheie al guvernelor locale în pregătirea,
proiectarea, finanțarea și punerea în aplicare a principalelor politici ale Uniunii
Europene, precum și rolul important al autorităților locale în politicile externe de
dezvoltare ale Uniunii. Este convins de necesitatea de a consolida în mod
semnificativ rolul lor în modelarea viitoarelor politici ale UE și subliniază importanța
asociațiilor lor reprezentative, cum ar fi CEMR, de a deveni parteneri-cheie ai
instituțiilor UE.
8. Comisia Europeană2 subliniază necesitatea de a spori în mod semnificativ implicarea
guvernelor locale și regionale într-un mod structurat, prin principiul subsidiarității, în
toate etapele procesului de luare a deciziilor la nivelul UE, pentru a spori valoarea
adăugată a legislației UE pentru cetățenii noștri.
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Ne angajăm:
1. Să promovăm dezbaterile europene în circumscripțiile noastre, astfel încât cetățenii
să participe și să voteze conștient în alegerile europene din mai 2019.
2. Să implicăm guvernele locale și regionale în construirea de parteneriate cu instituțiile
europene pentru a susține o imagine pozitivă a proiectului european și a contribui la
crearea unui model democratic și vizionar de dezvoltare pe întreg continentul nostru.
3. Să mobilizăm guvernele locale și regionale și asociațiile acestora să coopereze cu
colegii lor în dezvoltarea țărilor partenere, pentru a aborda Agenda 2030 și pentru a
mobiliza eforturile împotriva schimbărilor climatice.
Propunem:
1. Înființarea unui model de guvernanță inovatoare bazat pe un parteneriat care
recunoaște pe deplin rolul guvernelor locale și regionale în structura guvernanței
europene.
2. Acordarea de substanță articolului 4 din Tratatul privind Uniunea Europeană, care
instituie guvernele locale și regionale ca participanți la guvernanța europeană.
3. Să colaborăm cu instituțiile UE, astfel încât dialogurile anuale să poată avea loc la
nivel local, să fie deschise cetățenilor pentru a dezbate legătura dintre comunitățile lor
și Uniunea Europeană.
4. Revizuirea modalităților de dialog civil european prin introducerea unui statut specific
pentru organizațiile care reprezintă guvernele locale și regionale și societatea civilă.
5. Pentru a introduce mai multă transparență în procesul de luare a deciziilor, instituțiile
europene ar trebui să încerce să informeze mai bine cetățenii cu privire la activitatea
acestora, la pozițiile lor în negocieri și la deciziile pe care le iau.
6. Consolidarea politicilor europene, sprijinind proiectele promovate de autoritățile locale
și contribuind la dezvoltarea durabilă a regiunilor noastre. În acest sens, politica de
coeziune trebuie să rămână în centrul priorităților Uniunii Europene. Mai mult decât
atât, viitoarele "drepturi și valori" și programul Erasmus+ trebuie consolidate și trebuie
creat un program Erasmus al teritoriilor.
7. Promovarea Cartei Europene a Drepturilor Fundamentale și a istoriei Uniunii
Europene în școli în toate țările Uniunii Europene, pentru a facilita o mai bună
cunoaștere a funcționării instituțiilor UE. Este importantă introducerea condițiilor
financiare și juridice adecvate, care să permită fiecărui elev să aibă ocazia să viziteze
instituțiile europene pe parcursul școlarizării.
Solicităm Uniunii Europene să asigure:
1. Aplicarea principiilor autoguvernării locale în contextul legislației Uniunii Europene,
așa cum este prevăzut la articolul 4 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea
Europeană și în Carta europeană a autonomiei locale și respectarea principiilor
subsidiarității și proporționalității.
2. Că, după anul 2020, vor fi instituite aranjamente adecvate pentru a asigura un acces
mai ușor pentru guvernele locale și regionale din Regatul Unit de a coopera cu
omologii UE prin intermediul programelor de cooperare ale UE. Acest lucru ar trebui
făcut în mod similar cu țări precum Norvegia și Islanda, precum și prin strategiile
macroregionale, Interreg și în cadrele EGTC3.
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