ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είμαστε μια πολιτική συνέλευση, απαρτιζόμενη από αιρετούς εκπροσώπους των πρωτοβάθμιων και
δευτεροβάθμιων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που υπηρετεί την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Βασιζόμενοι στην πολιτική μας αποδοχή, διασφαλίζουμε τη θεσμική εκπροσώπηση του συνόλου των
περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: περιφερειών, δήμων και κοινοτήτων.
Αποστολή μας είναι η ενσωμάτωση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων στην Ευρώπη, καθώς και η μεγαλύτερη συμμετοχή των συμπολιτών μας.
Η πολιτική μας δράση εδράζεται στην πεποίθηση ότι η συνεργασία μεταξύ του ευρωπαϊκού, του
εθνικού, του περιφερειακού και του τοπικού επιπέδου είναι απαραίτητη τόσο για την οικοδόμηση μιας
όλο και πιο συμπαγούς και αλληλέγγυας ένωσης των λαών της Ευρώπης όσο και για την αντιμετώπιση
των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης.
Προς τον σκοπό αυτό, συνεργαζόμαστε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και με τα όργανα διαφόρων βαθμίδων εξουσίας
των κρατών μελών, με στόχο, μεταξύ άλλων, την προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.
Ψηφίζουμε πολιτικές συστάσεις για τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και συμμετέχουμε στην εκπόνηση της
κοινοτικής νομοθεσίας.
Ήδη από την προπαρασκευαστική φάση της νομοθεσίας, προτείνουμε πολιτικές προσεγγίσεις και
προσανατολισμούς με βάση την εμπειρία και την εμπειρογνωμοσύνη των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης, οι οποίοι είναι πολύ συχνά επιφορτισμένοι με την εφαρμογή της.
Επιθυμούμε μια Ευρώπη ενωμένη στην πολυμορφία της, η οποία να μπορέσει σε έναν
παγκοσμιοποιημένο κόσμο να αξιοποιήσει πλήρως την εδαφική, πολιτισμική και γλωσσική της
πολυμορφία, που αποτελεί την πηγή της δύναμής της, καθώς και εχέγγυο της ταυτότητας των λαών της.
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Συμμετέχουμε στην προώθηση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και ταυτότητας, καθώς και των συναφών
αξιών, συμβάλλουμε δε στην εδραίωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στην προστασία των
μειονοτήτων.
Μεριμνούμε για την τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, προκειμένου οι
αποφάσεις στην Ευρώπη να λαμβάνονται και να εφαρμόζονται στο καταλληλότερο και πλησιέστερο
στους πολίτες επίπεδο.
Συνεπώς, διασφαλίζουμε με τη δράση μας τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και εγγύτητα κατά την
υλοποίηση των κοινών πολιτικών.
Εργαζόμαστε για την αρμονική και βιώσιμη ανάπτυξη όλων των περιοχών της Ευρώπης.
Υπερασπιζόμαστε με τον τρόπο αυτό, στο όνομα των αρχών της ισότητας και της αλληλεγγύης, τους
στόχους της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διεκδικούμε την αυτονομία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και το δικαίωμά τους να
διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
Προωθούμε τις αρχές και τους μηχανισμούς της χρηστής διακυβέρνησης και ενθαρρύνουμε τη
διαδικασία αποκέντρωσης.
Ευνοούμε τη συνεργασία τόσο μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης των κρατών μελών όσο
και ―στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη διεύρυνση, της πολιτικής καλής γειτονίας και της
αναπτυξιακής πολιτικής― με τους αντίστοιχους οργανισμούς των υποψηφίων και των δυνάμει
υποψηφίων μελών, των γειτονικών και των τρίτων χωρών.
Δημιουργούμε διαύλους επικοινωνίας και δίκτυα, διοργανώνουμε δημόσια φόρουμ για τη διευκόλυνση
της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ περιφερειών, δήμων και κοινοτήτων και
αναπτύσσουμε εταιρικές σχέσεις με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους.
Είμαστε οι πρέσβεις της Ευρώπης στις περιφέρειες, στις πόλεις και στους δήμους, καθώς και ο
εκπρόσωπός τους στον ευρωπαϊκό διάλογο.
Συμμετέχουμε σε έναν άμεσο διάλογο με τους συμπολίτες μας για τα επιτεύγματα της Ευρώπης και τις
μελλοντικές προκλήσεις, συμβάλλουμε δε στην αποσαφήνιση και στην κατανόηση της εφαρμογής και
του εδαφικού αντικτύπου των κοινοτικών πολιτικών.
Ας οικοδομήσουμε όλοι μαζί την Ευρώπη!
Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2009

