ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Комитет на регионите
Асамблея на регионалните и
местните власти в ЕС

Декларация за мисията
Комитетът на регионите е асамблея на представителите на регионално и местно равнище
в ЕС.
Ние сме политическа асамблея, съставена от представители на регионалното и местното
управление на изборна длъжност и работим за европейската интеграция. Въз основа на
нашата политическа легитимност ние осигуряваме институционалното представителство
на всички територии, региони, градове и общини на Европейския съюз.
Нашата мисия е да включим регионалните и местните власти в процеса на вземане на
решения в Европа и да насърчаваме по-активното участие на гражданите.
Нашата политическа дейност се основава на убеждението, че сътрудничеството между
европейското, националното, регионалното и местното равнище е необходимо условие за
изграждането на един все по-тесен и солидарен Съюз между народите на Европа, както и
за посрещането на предизвикателствата на глобализацията. За тази цел ние работим в
тясно сътрудничество с Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на
Европейския съюз и с институциите на различните равнища на управление в държавитечленки за насърчаване на многостепенното управление.
Ние гласуваме политически препоръки относно европейските стратегии и участваме в
изготвянето на общностното законодателство. Още в началната фаза на съставянето им
ние предлагаме политически подходи и насоки, извлечени от опита на регионалните и
местните власти, на които най-често се възлага изпълнението им.
Нашето желание е „обединена в многообразието си“ Европа да може в един глобализиран
свят пълноценно да извлече полза от своето териториално, културно и езиково
многообразие, което е нейната сила и богатство и е залог за идентичността на нейните
граждани. Ние участваме в упражняването на демокрацията и гражданството в Европа,
както и в насърчаването на техните ценности и допринасяме за прилагането на
основните права и за защитата на малцинствата.
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-2Ние следим за спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност, за да
могат европейските решения да се вземат и прилагат най-близо до гражданите и на найподходящото равнище. С действията си гарантираме по-голяма ефикасност и
непосредствена близост при осъществяването на общите политики.
Работим за хармонично и устойчиво развитие във всички региони на ЕС. По този начин,
в името на принципите за справедливост и солидарност защитаваме целите на
икономическото, социалното и териториалното сближаване на Европейския съюз.
Настояваме за автономност на регионалните и местните власти и за правото им да
разполагат със съответни финансови ресурси, които да им позволят да упражняват
функциите си. Поощряваме принципите и механизмите за добро управление и
насърчаваме процеса на децентрализация.
Насърчаваме сътрудничеството между регионалните и местните власти на държавитечленки, но също така, в рамките на стратегията за разширяване, на политиката за
съседство и на политиката за развитие, и с тези на страните кандидатки, страните
потенциални кандидатки, съседните държави и трети държави.
Изграждаме платформи и мрежи, организираме форуми с цел улесняване на
сътрудничеството и обмена на опит между регионите, градовете и общините и развиваме
партньорства с техните представителни организации.
Ние сме посланиците на Европа в регионите, градовете и общините и изразители на
техния глас в европейския дебат. Ние поддържаме пряк диалог с нашите съграждани за
постигнатото в Европа и за бъдещите предизвикателства и допринасяме за разясняване и
докладване на прилагането и териториалното въздействие на общностните политики.
Да изградим Европа в партньорство!
Брюксел, 21 април 2009 г.
_____________
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