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Introducere Summitul european al regiunilor și orașelor a avut loc la 14 și 15 martie 2019, 
într-un moment crucial din istoria Uniunii Europene. Cu câteva săptămâni 
înainte de alegerile europene și de Summitul de la Sibiu, din 9 mai 2019, cei o 
mie de delegați care au participat la acest eveniment și-au reafirmat angaja-
mentul de a construi o Uniune mai apropiată de cetățenii săi.

Summitul european al regiunilor și orașelor a dovedit că orașele și regiunile 
își joacă rolul specific în integrarea europeană. Ele sunt, de asemenea, protag-
oniști pe scena mondială din perspectiva eforturilor de a face față provocărilor 
globale, precum schimbările climatice și migrația. Regiunile și orașele reprez-
intă nivelul la care obiectivele de dezvoltare durabilă pot deveni realitate dacă 
beneficiază de politici adecvate și de sprijinul financiar potrivit.

În plus, acest summit a fost și un prilej de a celebra cea de-a 25-a aniversare a 
Comitetului European al Regiunilor, adunarea politică europeană a regiunilor, a 
orașelor și a organismelor intermediare. În cadrul acestui eveniment, nu se pu-
tea vorbi despre viitor fără a le acorda spațiu de manifestare tinerilor lideri de la 
nivel local și regional, motiv pentru care summitul a reprezentat și o ocazie de a 
da cuvântul la 110 tineri politicieni aleși, de la nivel local și regional. Aceștia au 
participat la dezbateri pentru a-și împărtăși opiniile cu privire la viitorul Europei 
și pentru a-și pune amprenta asupra concluziilor summitului.

Declarația summitului, adoptată la 15 martie 2019, este un apel adresat tuturor 
liderilor UE de a reînnoi Uniunea din temelii. Cele 10 principii directoare ale 
declarației le reamintesc că Uniunea Europeană are nevoie de regiunile și 
orașele sale la fel de mult pe cât au nevoie acestea de Uniunea Europeană.

Karl-Heinz Lambertz, președintele Comitetului European al Regiunilor

Vasile-Daniel Suciu, viceprim-ministru și ministrul dezvoltării regionale și adminis-
trației publice, România

Robert Sorin Negoiță, președintele delegației române la Comitetul European al 
Regiunilor

Karl-Heinz Lambertz, 
Președintele Comitetului European al Regiunilor

Vasile-Daniel Suciu, Viceprim-ministru și ministrul 
dezvoltării regionale și administrației publice, România

Robert Sorin Negoiță, Președintele delegației române la 
Comitetul European al Regiunilor
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Sesiunea de 
deschidere

Al 8-lea Summit european al regiunilor și orașelor a început cu 
o dezbatere la nivel înalt, care a subliniat tendințele majore de 
la nivel local, regional, național, european și mondial legate de 
obiectivele de dezvoltare durabilă, precum și principalele prior-
ități care vor influența discuția politică privind viitorului Europei 
la Summitul UE de la Sibiu.

După o scurtă prezentare susținută de dl Robert Sorin Negoiță, 
președintele delegației române la Comitetul European al Regi-
unilor și coorganizator al summitului, care a salutat participanții 
și personalitățile prezente la dezbatere, dna Gabriela Firea, pri-
marul orașului București, a punctat importanța implicării europe-

Gabriela Firea, primarul orașului București

“Nu strategiile sunt importante, ci oamenii”
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nilor în construirea viitorului Europei. Dl Karl-Heinz Lambertz, 
președintele Comitetului European al Regiunilor (CoR), a subliniat 

că o Europă mai puternică poate fi construită numai prin colabo-
rarea strânsă cu cei peste un milion de politicieni de la nivel local 
și regional. Consolidarea democrației, promovarea solidarității 
și o mai mare apropiere de cetățeni vor reînnoi Europa. Președ-
inția română a Consiliului UE a pus în mod corect accentul pe 
coeziune, văzută ca o valoare europeană comună. Răspunzând 
președintelui CoR, prim-ministrul României, dna Vasilica Viorica 
Dăncilă, a declarat că sunt disponibile resursele, capacitatea și 

forța necesară pentru a menține și a spori încrederea în UE. În 
discursul său programatic, dna Olga Algayerova, secretar exec-
utiv al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiuni-
lor Unite, a invitat regiunile și orașele din UE să accelereze ritmul 

de punere în aplicare a Agendei 2030 în teritoriile lor, utilizând 
o gamă largă de instrumente puse la dispoziție de CEE-ONU. În 
sfârșit, dna Aleksandra Dulkiewicz, primarul orașului Gdansk, 
Polonia, a luat cuvântul, reiterând faptul că orașele și regiunile 
sunt pregătite și dispuse să construiască o Uniune bazată pe sol-
idaritate și deschidere. Vorbitoarea a adus un omagiu dlui Paweł 
Adamowicz, fost primar al orașului Gdansk și membru al CoR, 
care a fost ucis la 14 ianuarie 2019.

Discuția deschisă a demarat cu intervențiile membrilor CoR (dna 
Catiuscia Marini, președinta regiunii Umbria, Italia, dna Sirpa 
Hertell, consilier municipal al orașului Espoo, Finlanda, dl Rob 
Jonkman, membru al Consiliului executiv Opsterland, Țările de 
Jos, și dnii Karl Vanlouwe și Bart Somers, membri ai Parlamen-
tului flamand, Belgia), care au abordat teme ca integrarea socială, 
dezvoltarea durabilă, coeziunea teritorială, subsidiaritatea activă, 
democrația și participarea cetățenilor. 

Concluzia principală a sesiunii de deschidere a fost că regiunile 
și orașele trebuie să lucreze rapid și eficient pentru a concretiza 
obiectivele mondiale și europene la nivel regional și local. Cel de-
al 8-lea Summit european al regiunilor și orașelor a oferit o plat-
formă pentru dezbaterea și identificarea priorităților regionale și 
locale, care vor fi prezentate la Summitul UE de la Sibiu.

Karl-Heinz Lambertz, președintele Comitetului European al Regiunilor

“Vom implementa coeziunea, ca valoare 
europeană, în comunitățile noastre”

Vasilica Viorica Dăncilă, prim-ministrul României

“Președinția română și Comitetul European 
al Regiunilor colaborează pentru viitorul 

Europei”

Olga Algayerova, secretar executiv al Comisiei Economice 
pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite

“Organizația Națiunilor Unite sprijină 
regiunile și orașele; trebuie să colaborăm cu 
acestea pentru a pune în aplicare obiectivele 

de dezvoltare durabilă”
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Construirea unui viitor comun: care sunt învățămintele de pe 
urma Brexitului?

Dl Karl-Heinz Lambertz, președintele Comitetului European al 
Regiunilor, l-a salutat pe dl Michel Barnier, negociatorul-șef al 
Grupului de lucru pentru pregătirea și conducerea negocierilor 
cu Regatul Unit, în temeiul articolului 50 din TUE. El a evidențiat 
avantajele unității și beneficiile dezvoltării economice și ale coe-
ziunii sociale pentru europeni, în comparație cu dezavantajele 
dezbinării. Subliniind că oamenii nu sunt în niciun caz mai put-
ernici atunci când sunt singuri, vorbitorul a precizat că, indiferent 
de rezultatul Brexitului, CoR va sprijini păstrarea unor legături 
strânse cu autoritățile locale și regionale din Regatul Unit.

Dl Barnier a explicat că, deși toată lumea regretă decizia luată 
de cetățenii britanici, ea trebuie respectată, negocierile fiind 
desfășurate în cadrul unui proces public transparent. Dl Barni-
er a definit Brexitul ca pe o „situație în care toată lumea are de 
pierdut”, fără valoare adăugată, o separare care creează incertitu-
dine, cu repercusiuni economice, juridice, tehnice și sociale. Tra-
tatul privind Brexitul, respins de două ori de Camera Comunelor 
din Regatul Unit, oferă cadrul legal pentru o retragere ordonată 

și este preferabil unui scenariu fără niciun acord sau unui „Brexit 
dur”. Odată tratatul ratificat, vor putea începe negocierile cu pri-
vire la viitoarele relații dintre UE și Regatul Unit, inclusiv cu privire 
la perioada de tranziție, care se va încheia la sfârșitul anului 2020. 
După această dată, Regatul Unit urmează să părăsească piața 
unică și uniunea vamală, retrăgându-se din aproximativ 700 de 
acorduri internaționale și stabilind o nouă relație cu cele 27 de 
state membre. Cu toate acestea, cooperarea cu orașele, regiu-
nile și universitățile din Regatul Unit ar trebui să fie păstrată. Dl 
Barnier i a asigurat pe toți cei prezenți că frontiera din Irlanda 
este o chestiune care ține de pace și că nu se pune problema 
reinstaurării ei. Mai mult, negociatorul-șef este decis să protejeze 
interesele cetățenilor UE în contextul Brexitului, cerându-le tutu-
ror „să dea dovadă de răbdare și de calm”.

„Dacă Regatul Unit dorește în continuare să părăsească UE, după 
cum a afirmat prim-ministrul britanic, acest tratat este necesar 
pentru conturarea unei noi relații”. Dl Barnier a recomandat ca 
Regatul Unit să continue legătura existentă cu UE, în interesul 
securității, al combaterii terorismului și al punerii în aplicare a 
obiectivelor politicii externe comune, dar a menționat că ambele 
părți ar trebui să fie pregătite și pentru scenariul fără niciun acord. 
Dl Barnier consideră că principalul motiv pentru care s a ajuns la 
Brexit a fost „sentimentul că Uniunea Europeană nu protejează 
(...) dezvoltarea și coeziunea”. Prin urmare, politicienii ar trebui să 
răspundă cu noi politici de protecție, de exemplu luând măsuri 
proactive în ceea ce privește schimbările climatice.

Dl Barnier a tras concluzia că lecția de pe urma Brexitului este că: 
„E mult mai bine să fim solidari decât solitari”.

În fine, dl Michael Murphy, membru al CoR și al Consiliului com-
itatului Tipperary, Irlanda, a vorbit despre Acordul din Vinerea 
Mare încheiat de țara sa, care garantează 20 de ani de pace după 
cei 30 de ani de conflict, astfel încât nu se poate pune în niciun 
caz problema instituirii unei noi frontiere, strict controlate, pe in-
sula Irlanda. Sir Albert Bore, membru al Consiliului municipal 
Birmingham, Regatul Unit, a subliniat necesitatea de a atrage 
specialiști, de a construi legături economice, sociale și culturale 
în întreaga Europă și de a le oferi europenilor o valoare adăugată 
vizibilă. În sfârșit, dna Carina Autengruber, președinta Forumu-
lui European de Tineret, a declarat că, în opinia tinerilor, Brexitul 
a fost rezultatul trist al prăpastiei dintre politicieni și public, acest 
lucru periclitând accesul tinerilor la programe de schimb și posi-
bilitățile lor de a studia și a locui în străinătate. Printre concluziile 
pozitive formulate se numără și necesitatea asigurării unui dialog 
între nivelul local și cel al UE, așa cum se întâmplă în cazul Cap-
italei europene a tineretului, inițiativă în care CoR joacă un rol 
esențial.

Michel Barnier, negociatorul-șef al Grupului de lucru pentru pregătirea și conducerea
negocierilor cu Regatul Unit, în temeiul articolului 50 din TUE
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Construirea UE de la temelie, 
împreună cu regiunile și orașele

În această sesiune a fost evidențiat și discutat modul în care regiunile, orașele și in-
stituțiile UE pot colabora pentru a construi noi sinergii și a spori calitatea procesului de 
elaborare a politicilor. S-a acordat o atenție deosebită felului în care regiunile și orașele 
se pot baza pe experiența lor în punerea în aplicare a agendei UE, în vederea modelării 
active a viitoarelor politici și inițiative ale UE, în special în domeniile-cheie ale subsidiar-
ității active, investițiilor publice și consolidării legăturilor cu publicul.

Dl Vasile-Daniel Suciu, viceprim-ministru și ministrul dezvoltării regionale și adminis-
trației publice din România, a deschis cea de a doua zi a celui de-al 8-lea Summit eu-
ropean al regiunilor și orașelor, evidențiind coeziunea, ca valoare a UE aflată în centrul 
priorităților Președinției române.

Într-un mesaj video, dl Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, a afirmat 
că în regiuni și orașe bate inima Europei, a recunoscut rolul CoR în dialogul cu cetățenii 
Uniunii și a invitat regiunile și orașele să sprijine alegerile europene.

Dna Corina Crețu, comisarul european pentru politică regională, a declarat că politica 
de coeziune este liantul care unește Uniunea noastră Europeană, oferindu-le cetățenilor 
săi nu doar o viață mai bună, ci și un sentiment de apartenență la proiectul european 
comun. Ea a solicitat ca autoritățile locale și regionale să se angajeze de la bun început 
prin „subsidiaritate activă” și, alături de autoritățile urbane, să se implice în politica de 
coeziune, de la programare până la punerea în aplicare și evaluare.

Vasile-Daniel Suciu, viceprim-ministru și ministrul dezvoltării regionale și
administrației publice din România

Jean-Claude Juncker, Președintele Comisiei Europene

Corina Crețu, comisarul european pentru politică regională

“Cu toții împărtășim un obiectiv comun: 
un viitor comun în Europa, axat pe nevoile 

cetățenilor ei”

“Uniunea Europeană trebuie să se facă simțită 
la nivel local, să răspundă nevoilor de la fața 
locului, să îmbunătățească viața de zi cu zi a 

cetățenilor și să acționeze în fiecare localitate, 
oraș, regiune și țară din Uniunea noastră”

“Toate aspectele politice au 
o dimensiune locală și toate 

alegerile se câștigă sau se 
pierd în funcție de problemele 

locale”
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Sesiunea 1 Coeziune 
socială și integrare, în 

regiuni și orașe

Unul dintre aspectele-cheie ale Uniunii Europene a fost și 
va fi în continuare progresul social. Uniunea a adus o peri-
oadă de pace, dezvoltare și prosperitate fără precedent pe 
întregul continent; cu toate acestea, un sfert din populația 
sa încă se confruntă cu riscul sărăciei sau al excluziunii so-
ciale. Uniunea Europeană a susținut întotdeauna politicile 
de coeziune și de convergență ascendentă, dar, în mod 
clar, este nevoie de mai mult.

În această sesiune au fost examinate câteva povești de 
succes și s-au evidențiat exemple concrete din regiunile 
și orașele în care politicile de coeziune și de integrare au 
îmbunătățit viața oamenilor. Principiile Pilonului european 
al drepturilor sociale creează o societate mai bună pentru 
toți și au existat numeroase exemple ale modului în care 
asistența acordată de UE a contribuit la îmbunătățirea 
condițiilor sociale și la pregătirea pentru provocările sociale 
ale viitorului.Dna

Annika Annerby Jansson, președinta Consiliului regional 
Skåne, Suedia, a declarat că regiunea ei primește cei mai 
mulți solicitanți de azil pe cap de locuitor din Europa: în 
regiune locuiesc persoane care reprezintă 156 de națion-
alități. Consiliul regional a creat proiecte de integrare și de 

Șomajul

Integrarea

42%

34%

5%

37%

Serviciile sociale

Altele

Care este cea mai mare preocupare politică a dvs.?

De la stânga la dreapta:  Annika Annerby Jansson, președinta Consiliului regional Skåne, Suedia; Philippe Close, primarul orașului Bruxelles, Belgia; Sabina 
Iosub, moderator; Marcelle Hendrickx, membră a Consiliului executiv Tilburg, Țările de Jos; Adrian Florin Dobre, primarul orașului Ploiești, România.

În paralel cu dezbaterea, participanții 
au oferit răspunsuri la întrebări es-
ențiale, printr-un sistem de vot online. 
Politicienii care au urmărit sesiunea 
referitoare la coeziunea și integrarea 
socială au indicat serviciile sociale ca 
fiind preocuparea lor politică majoră, 
pe locurile următoare situându-se șo-
majul și integrarea.
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asistență medicală pentru migranți, 
precum și proiecte de sprijin edu-
cațional pentru minorii neînsoțiți. 
Consiliul oferă asistență pentru per-
soanele cu handicap și colaborează 
cu angajatorii pentru a le asigura lo-
curi de muncă. Există un decalaj între 
zonele urbane și cele rurale, dar aces-
ta poate fi depășit prin intermediul 
tehnologiei digitale. Solidaritatea este 
un element pozitiv, dar oamenii au 
nevoie de o reînnoire a încrederii în 
Europa și în viitor.

Annika Annerby Jansson, președinta Consiliului 
regional Skåne, Suedia

“Încrederea este importantă 
pentru integrarea oamenilor 
și pentru dezvoltarea țărilor”

Dl Philippe Close, primarul orașului 
Bruxelles, Belgia, și-a exprimat apre-
cierea pentru acest oraș cosmopolit; 
35 % dintre locuitorii săi nu au ce-
tățenie belgiană, astfel încât incluzi-
unea este considerată o oportunitate. 
Teoretic, Bruxelles este un oraș bogat, 
dar mulți locuitori ai lui sunt săraci, 
motiv pentru care orașul face apel la 
fonduri UE și cooperează cu alte orașe. 
Întrucât Brexitul va duce la o pierdere 
de fonduri, sunt necesare o gestionare 
inteligentă și programe de sprijin pen-
tru persoanele fără adăpost, migranți 
și persoanele cu handicap. Discrimin-
area începe în școli și de acolo trebuie 
să înceapă eradicarea ei. În concluzie, 
sprijinirea regiunilor defavorizate va 
asigura viitorul UE.

Philippe Close, primarul orașului Bruxelles, Belgia

“35 % dintre persoanele 
care locuiesc în Bruxelles nu 
sunt cetățeni belgieni. Dacă 

ne izolăm, ratăm o mare 
oportunitate”

Potrivit dnei Marcelle Hendrickx, 
membră a Consiliului executiv Til-
burg, Țările de Jos, fondurile UE au 
condus la dublarea numărului de 
persoane înscrise în programele de 
integrare din regiunea sa. CoR este un 
mediu minunat pentru împărtășirea 
experiențelor și menținerea unei ati-
tudini deschise. Este important să ne 
ghidăm după exemplele bune. De 
pildă, dna Hendrickx a declarat că 
s-a simțit inspirată de practicile edu-
caționale din Scoția. Europa se poate 
îmbunătăți doar pe baza unui impuls 
ascendent, nu a dictatelor transmise 
de sus în jos. Trebuie să dăm dovadă 
de o solidaritate care merge dinco-
lo de bani; trebuie să depunem mai 
multe eforturi pentru a sprijini tinerii 
și pentru a combate schimbările cli-
matice.

Dl Adrian Florin Dobre, primarul 
orașului Ploiești, România, a subliniat 
dificultățile create de exodul creiere-
lor și de deplasările interne ale forței 
de muncă. Orașul Ploiești a inițiat 
programe de sprijin și de formare pro-
fesională pentru a soluționa aceste 
probleme. Dl Dobre a evidențiat ed-
ucația, programul Erasmus, sănătatea 
și schimburile culturale. Politicile de-
scendente sunt inadecvate, fiecare 
regiune trebuind să găsească soluții 
proprii. Tehnologia face ca distanțele 
să fie irelevante și favorizează schim-
bul de idei. Politicile nu ar trebui să 
fie formulate în scopul obținerii de 
fonduri, ci pentru a aduce beneficii 
oamenilor.

Dl André Viola, președintele Con-
siliului departamental Aude, Franța, 
dl Anthony Buchanan, membru al 
Consiliului circumscripției East Ren-
frewshire, Regatul Unit, și dl Tadeus 
Andzejevski, membru al Consiliului 
municipal Vilnius, Lituania, cu toții 
membri ai Comitetului European al 
Regiunilor, au subliniat necesitatea 
sprijinului acordat de UE, în special 
prin fondurile Garanției pentru tiner-
et, pentru a ajuta tinerii și a contribui 
la integrarea socială a celor mai de-
favorizate persoane. În acest con-
text, Brexitul reprezintă o adevărată 
lovitură pentru coeziunea socială, 
adâncind inegalităţile din regiuni și 
orașe. Un aspect important este acela 
că programele europene permit regi-
unilor și orașelor să dezvolte inițiative 
prin care diferite persoane și comu-
nități sunt mobilizate în slujba valo-
rilor comune și a proiectelor locale.

Eurobarometru
Un sondaj Eurobarometru recent privind opinia publică în regiuni1 confirmă faptul că 
18% din cetățenii UE consideră imigrația drept unul dintre cele mai importante 
două aspecte cu care se confruntă în prezent regiunea lor. Primele 10 regiuni în 
care imigrația generează cele mai mari preocupări sunt următoarele: orașul autonom 
Ceuta (72 %); Mayotte (69 %); orașul autonom Melilla (62 %); Malta (57 %); Regiunea 
flamandă (47 %); Provincia autonomă Bolzano (45 %); Bavaria (35 %); Saxonia (32 %); 
Veneto (32 %); Friuli Venezia Giulia (32 %).

1. Publicat în ianuarie 2019: http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2219_472_ENG

Marcelle Hendrickx, membră a Consiliului executiv 
Tilburg, Țările de Jos

“Fără finanțare din partea 
UE, nu ne-am putea dezvolta 
toate inițiativele de integrare 

socială”
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Sesiunea 2  Regiunile și 
orașele UE pentru un 

viitor durabil

Schimbările climatice transformă Europa cu o viteză fără 
precedent. C40 (Cities Climate Leadership Group) estime-
ază că 70 % dintre orașe sunt deja afectate de consecințele 
acestor schimbări și că aproape toate sunt expuse riscului. 
Orașele trebuie să acționeze de urgență, în coordonare cu 
regiunile, cu statele membre și cu instituțiile UE, pentru a 
asigura un viitor durabil.

UE se angajează să realizeze tranziția către o economie cu 
emisii reduse de carbon, eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor, neutră din punctul de vedere al impac-
tului asupra climei și biodiversificată.

Orașele și regiunile contribuie deja la această tranziție prin 
mobilizarea investițiilor, stimularea inovării și implicarea 
locuitorilor. Totuși, trebuie să consolidăm rolul acestora în 
conceperea și realizarea politicilor UE din domeniul medi-
ului, al climei și al energiei, în acord cu obiectivele de dez-
voltare durabilă ale ONU.

Această sesiune a subliniat faptul că schimbările climatice și 
tranziția energetică sunt considerate de mulți ca fiind cele 
mai mari preocupări asupra cărora ar trebui să se concen-
treze Uniunea. Sesiunea a constituit, de asemenea, un prilej 
excelent pentru politicieni de a-și împărtăși experiențele și 
de a reflecta la modul în care pot ajuta regiunile și orașele 
din UE să își dezvolte propriile inițiative, să implice cetățenii 
și să realizeze tranziția către un viitor durabil.

De la stânga la dreapta:  Katrina Sichel, moderator; Markku Markkula, prim-vicepreședintele Comitetului European al Regiunilor; Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu, România;
Magnus Berntsson, președintele Adunării regiunilor europene și al R20 (Regiuni pentru politici climatice), ministru regional al mediului și vicepreședinte al Consiliului regional

Västra Götaland, Suedia; Vasco Alves Cordeiro, președintele Conferinței regiunilor maritime periferice și al Guvernului Regional al Regiunii Autonome a Insulelor Azore, Portugalia.
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Economia circulară

Schimbările climatice

Alta

34%

59%

3%

9%

9%

Tranziția energetică

Transporturile

Care ar trebui să fie preocuparea majoră a UE?

Eurobarometru
Un sondaj Eurobarometru recent privind opinia publică în regiuni, publicat în ianuarie 
2019, confirmă faptul că 19% dintre cetățenii UE sunt preocupați de schimbările 
climatice și de dezvoltarea durabilă, această preocupare situându-se astfel pe locul al 
treilea în clasamentul importanței acordate de cetățeni, după asistența medicală (34 %) 
și șomaj (30 %). Primele 10 regiuni în care „schimbările climatice” reprezintă cea mai mare 
preocupare sunt: Tirol (46 %), Silezia Moravă, Utrecht (ambele cu 43 %), Gelderland și Mica 
Polonie (ambele cu 39 %), Praga, Bavaria, Olanda de Sud, Silezia și Helsinki-Uusimaa (cu 
câte 37 %).

Dl Markku Markkula, prim-vice-
președintele Comitetului European 
al Regiunilor, a subliniat că cerce-
tarea și inovarea joacă un rol cen-
tral în elaborarea de soluții pentru 
abordarea schimbărilor climatice 
și a provocărilor actuale în ceea ce 
privește tranziția către un viitor du-
rabil. Dând ca exemplu Universitatea 
Aalto din Finlanda, dl Markkula a sub-
liniat importanța implicării tuturor ac-
torilor în această tranziție. Niciun oraș, 
nicio regiune, niciun stat membru și 
nicio întreprindere privată nu poate 

realiza acest lucru în mod individual. 
UE ar trebui să ofere un cadru juridic, 
politic și financiar solid în acest sens.

După cum a subliniat dl Magnus 
Berntsson, președintele Adunării re-
giunilor europene și al R20 (Regiuni 
pentru politici climatice), ministru re-
gional al mediului și vicepreședinte al 
Consiliului regional Västra Götaland, 
Suedia, investitorii sunt pregătiți să 
suporte riscul financiar al tranziției, 
dar există un decalaj de cunoștințe 
privind modul în care se poate accesa 
finanțarea corespunzătoare.

Dl Vasco Alves Cordeiro, președin-
tele Conferinței regiunilor maritime 
periferice și al Guvernului Regional al 
Regiunii Autonome a Insulelor Azore, 
Portugalia, a adăugat că, pentru un 
viitor durabil, este esențială adaptarea 
cadrului la condițiile regionale și locale.

Dna Astrid Fodor, primarul municip-
iului Sibiu, România, a reiterat impor-

tanța implicării cetățenilor în procesul 
de dezvoltare durabilă. Ea a prezentat 
și un exemplu practic al modului în 
care publicul a fost implicat activ în 
elaborarea unei strategii integrate de 
dezvoltare în orașul său, Sibiu.

Membrii CoR Peter Kurz, primarul 
orașului Mannheim, Germania, Kate 
Feeney, membră a Consiliului com-
itatului Dun Laoghaire Rathdown, 
Irlanda, Andrew Cooper, membru 
al consiliului Kirklees, Regatul Unit, și 
Daiva Matonienė, membră a Consil-
iului local Šiauliai, Lituania, au atras at-
enția asupra lipsei unei căi alternative, 
asupra necesității de a da mai multă 
pondere acțiunilor locale și asupra 
faptului că spiritul de conducere pare 
să lipsească. Aceste provocări trebuie 
abordate, dacă se dorește construirea 
unui viitor durabil în UE.

În paralel cu dezbaterea, participanții 
au oferit răspunsuri la întrebări es-
ențiale, printr-un sistem de vot online. 
Politicienii care au urmărit această 
sesiune au susținut cu fermitate că 
schimbările climatice ar trebui să 
reprezinte preocuparea majoră a UE.

Markku Markkula, prim-vicepreședintele Comitetului 
European al Regiunilor

“Niciun oraș, nicio 
regiune, nicio țară și nicio 
întreprindere privată nu 

poate realiza schimbarea în 
mod individual”
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Sesiunea 3  Coeziune 
teritorială care să aducă 

cetățenii UE mai aproape 
unii de ceilalți

Cea de a treia sesiune a summitului s-a axat pe coeziunea 
teritorială, ca mijloc de a aduce cetățenii UE mai aproape 
unii de ceilalți.

De la stânga la dreapta: David Herszenhorn, corespondent-șef al POLITICO la Bruxelles, moderator; Corina Crețu, comisarul european pentru politică regională; 
Rena Dourou, guvernatoarea regiunii Attica, Grecia; Juraj Droba, președintele Regiunii autonome Bratislava, Slovacia; 

Pavel Branda, vicepreședintele Asociației regiunilor frontaliere europene și viceprimar al municipiului Rádlo, Republica Cehă.

În discursul său de deschidere, dna Corina Crețu, comisarul 
european pentru politică regională, a explicat că propuner-
ile Comisiei pentru noua politică de coeziune reprezintă un 
pas important spre simplificarea și reducerea sarcinilor ad-
ministrative, oferind mai multă flexibilitate și adaptând mai 
eficient măsuri-
le legislative la 
condiţiile locale 
și regionale, de-
oarece finanțar-
ea specifică va 
sprijini punerea 
în aplicare a 
strategiilor de 
dezvoltare lo-
cală și regională. 
Noua orientare 
a politicii către 
semestrul euro-
pean ar trebui 

Corina Crețu, comisarul european pentru politică regională

“Proiectul european a 
adus prosperitate, pace și 
posibilitatea de a învăța, 
de a munci și de a locui 

oriunde în Europa. Depinde 
de noi să luăm atitudine și 
să-l susținem în perspectiva 

apropiatelor alegeri”
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Voturi pentru 

Voturi împotrivă

3%

3%

94%

Abțineri 

UE are nevoie de mai multă solidaritate între 
regiunile și orașele sale

Eurobarometru
Un sondaj Eurobarometru recent privind opinia publică în regiuni, publicat în ianuarie 2019, confirmă faptul că 18% din cetățenii UE 
consideră situația economică drept unul dintre cele mai importante aspecte cu care se confruntă în prezent regiunea lor. 
Primele 10 regiuni ai căror cetățeni sunt preocupați de situația lor economică sunt următoarele: Cipru (47 %), Corsica (46 %), regiunea 
Nord-Est din Franța (42 %), Martinica și regiunea Sud-Est din Franța (ambele cu 38 %), Réunion și coasta adriatică a Croației (ambele cu 
37 %), Sud-Vest–Oltenia (36 %), regiunea Nord-Centru din Bulgaria, și Attica (ambele cu 35 %).

să alinieze mai bine reformele struc-
turale la investițiile teritoriale. Acest 
lucru nu poate decât să aducă bene-
ficii suplimentare în ceea ce privește 
coeziunea teritorială.

Dna Rena Dourou, guvernatoarea re-
giunii Attica, Grecia, s-a concentrat asu-
pra importanței politice a coeziunii ca 
instrument de abordare a necesităților 
și a inegalităților din întreaga Uniune, 
ea fiind una dintre cele mai concrete 
manifestări ale solidarității europene. 
Această solidaritate este cheia pentru 
a apropia tinerii de proiectul european 
și pentru a contracara în mod eficient 
discursul antieuropean, populist și 
extremist; acest lucru este valabil nu 
doar pentru zonele mai puțin dezvol-
tate, ci și pentru regiunile de tranziție 
din întreaga Europă, după cum a sub-
liniat dl Michiel Rijsberman, membru 
al Consiliului executiv Flevoland, Țările 
de Jos.

Bazându-se pe o declarație a dnei 
Marie-Antoinette Maupertuis, 
membră a Consiliului executiv al 
Colectivității teritoriale din Corsi-
ca, Franța, personalitățile prezente 
la dezbatere au subliniat beneficiile 

INTERREG în ceea ce privește aprop-
ierea dintre cetățenii UE, prin inter-
mediul proiectelor transfrontaliere 
interpersonale, și au salutat noua 
componentă de investiții inovatoare 
a programului, menită să sprijine gru-
parea actorilor implicați în strategii de 
specializare inteligentă în Europa.

Președintele Regiunii autonome Brati-
slava, Slovacia, dl Juraj Droba, a sub-
liniat importanța guvernanței pe mai 
multe niveluri pentru politica de coe-
ziune și necesitatea implicării de la 
bun început a tuturor părților intere-
sate în pregătirile pentru perioada de 
programare 2021-2027. Avem nevoie 
de o abordare ascendentă clară, care 
să fie cât mai aproape cu putință de 
publicul larg și de nevoile lui reale.

Referindu-se la importanța crucială 
a comunicării, dl Pavel Branda, vi-
cepreședintele Asociației regiunilor 
frontaliere europene și viceprimar al 
municipiului Rádlo, Republica Cehă, și 
Sir Albert Bore, membru al Consiliu-
lui local Birmingham, Regatul Unit, au 
subliniat că politica de coeziune este 
o poveste de succes, care a contribuit 
în mod semnificativ la depășirea de-

calajelor dintre regiuni, la moderniza-
rea infrastructurii locale și la sprijini-
rea oamenilor în găsirea de locuri de 
muncă. În pofida acestui fapt, deseori 
europenii nu sunt conștienți de ex-
istența sau de beneficiile acestei polit-
ici. Personalitățile prezente la dezba-
tere au fost de acord că o mai mare 
conștientizare a realizărilor politicii de 
coeziune ar putea îmbunătăți sen-
timentul de apartenență la UE al ce-
tățenilor.

Prin intermediul unui sistem de 
vot online, aproape toți politicienii 
prezenți la această sesiune au susținut 
că este nevoie de mai multă solidar-
itate între regiunile și orașele Uniunii 
Europene.

Pavel Branda, vicepreședintele Asociației regiunilor 
frontaliere europene și viceprimar al municipiului Rádlo, 

Republica Cehă

“UE este un proiect minunat, 
dar care nu este bine pus în 

valoare. Trebuie să renunțăm 
la prezentarea rezultatelor 

tehnice ale politicii de 
coeziune și să ne concentrăm 
asupra beneficiilor acesteia 
pentru viața de zi cu zi a 

cetățenilor Uniunii”



Al 8-lea Summit european al regiunilor și orașelor

(Re)Construirea EUropei București
14 -15 martie 2019

Dezbateri #EULocal14

Sesiunea 4  
Subsidiaritatea activă: 

împreună modelăm 
Europa

Uniunea Europeană trebuie să schimbe modul în care sunt 
luate deciziile și sunt elaborate politicile, pentru a adopta 
o legislație care aduce o valoare adăugată reală cetățe-
nilor Uniunii; acestea au fost constatările Grupului operativ 
privind subsidiaritatea, proporționalitatea și scenariul „Mai 
puțin, dar mai eficient”. Aproape două treimi din legislația 
UE este pusă în aplicare la nivel subnațional, dar experiența 
valoroasă a autorităților locale și regionale joacă doar un rol 
limitat în conceperea acestor legi.

Termenul „subsidiaritate activă” desemnează un nou mod 
de lucru, care implică în mod mai eficient regiunile și 
orașele Europei în procesul de elaborare a politicilor, pentru 
a asigura faptul că legislația și reglementările Uniunii sunt 
eficiente și răspund așteptărilor ridicate ale cetățenilor UE.

Această sesiune s-a axat pe modul în care poate beneficia 
proiectul european de pe urma unei abordări reînnoite a 
principiului subsidiarității, extinzând rolul autorităților lo-
cale și regionale și dezvoltând noi instrumente, cum ar fi 
rețeaua de centre regionale, în cadrul abordării „subsidiar-
itate activă”.

De la stânga la dreapta: Katrina Sichel, moderator; François Decoster, vicepreședintele regiunii Hauts-de-France, Franța; Donatella Porzi, președinta Conferinței adunărilor legislative regionale 
europene și a Adunării regionale din Umbria, Italia; Peter Kaiser, guvernatorul landului Carintia, Austria; Victor Boștinaru, deputat în Parlamentul European.
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Dezbateri politice

Inițiative noi

Altul

41%

52%

4%

4%

19%

Elaborarea legislației

Desprinderea unor învățăminte din punerea în aplicare

În ce domeniu considerați că este cel mai important 
să vă faceți vocea auzită?

Eurobarometru
Un sondaj Eurobarometru recent privind opinia publică în regiuni, publicat în ianuarie 
2019, confirmă faptul că 25% din cetățenii UE consideră că reprezentanții politici 
regionali sau locali sunt cei mai în măsură să explice modul în care politicile eu-
ropene le afectează viața de zi cu zi. Primele 10 regiuni în care s-a exprimat această 
opinie sunt: Normandia (42 %), Åland (41 %), Comunitatea Autonomă Navarra și Țara 
Galilor (39 %), Schleswig-Holstein, Țara Bascilor, Corsica, Yorkshire și Humber, Scoția (cu 
câte 38 %) și Auvergne-Ron-Alpi (37 %).

Dl François Decoster, vicepreședin-
tele regiunii Hauts-de-France, Franța, 
a vorbit despre experiența sa în cadrul 
Grupului operativ privind subsidiarita-
tea. În opinia sa, abordarea „subsidiar-
itate activă” dezvoltă principiul sub-
sidiarității, subliniind necesitatea de a 
permite autorităților locale și region-
ale să contribuie la procesul decizion-
al dinamic al UE, pentru a reduce 
decalajul dintre Uniune și cetățenii 
săi. Regiunile și orașele Europei sunt 
nivelul cel mai apropiat de cetățeni și, 
prin urmare, trebuie să își poată asu-
ma cu încredere un rol mai important 
în elaborarea politicilor UE.

Dl Peter Kaiser, guvernatorul landu-
lui Carintia, Austria, a reflectat asupra 
importanței rețelei de centre region-

ale și s-a declarat optimist în ceea ce 
privește viitorul. Toate nivelurile de 
guvernanță ale UE sunt structuri in-
terdependente și proactive, acest fapt 
îmbunătățind în mod direct fluxul 
democratic și dezvoltarea „subsidiar-
ității active”.

După cum a subliniat dna Donatella 
Porzi, președinta Conferinței 
adunărilor legislative regionale eu-
ropene și a Adunării regionale din 
Umbria, Italia, autoritățile locale și 
regionale joacă un rol important în 
comunicarea subsidiarității și în dez-
voltarea culturii „subsidiarității active” 
în Europa. Este necesar un efort co-

mun pentru a realiza acest lucru și 
pentru a pune în aplicare recoman-
dările Grupului operativ privind sub-
sidiaritatea.

Dl Victor Boștinaru, deputat în Par-
lamentul European, a evidențiat co-
operarea dintre CoR și Parlamentul 
European. Menționând exemplul 
României, el a atras atenția asupra 
necesității ca regiunile să fie mai ac-
tive în ceea ce privește prevenirea 
fragmentării și consolidarea legitim-
ității Uniunii Europene.

Membrii CoR Franco Iacop, din 
partea Consiliului regional al regiu-
nii Friuli Venezia Giulia, Italia, și Karl 
Vanlouwe, membru al Parlamen-
tului flamand, Belgia, au adăugat că 
este timpul să transformăm vorbele 
în fapte, reiterând apelul CoR de a 
se institui o rețea comună de evalu-
are a subsidiarității. Ar trebui stabilite 
legături mai strânse cu instituțiile UE, 
pentru a împărtăși cunoștințele și ex-
pertiza autorităților locale și regionale.

În paralel cu dezbaterea, participanții 
au oferit răspunsuri la întrebări es-
ențiale, printr-un sistem de vot online. 
52 % dintre politicienii care au urmărit 
această sesiune au declarat că pent-
ru ei este cel mai important să își ex-
prime ideile în ceea ce privește noile 
inițiative ale UE, următorul aspect im-
portant fiind elaborarea legislației.

François Decoster, vice-președintele regiunii Hauts-de-
France, Franța

“Subsidiaritatea vizează 
asigurarea unei valori adăugate 

a UE pentru europeni”

Peter Kaiser, guvernatorul landului Carintia, Austria

“Avem mai multe instrumente 
decât oricând pentru punerea 

în aplicare cu succes a 
„subsidiarității active”
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Sesiunea 5  Consolidarea 
democrației europene: 

participarea cetățenilor 
prin intermediul 

autorităților locale și 
regionale

În ultimii ani, instituțiile UE și statele membre au implicat 
din ce în ce mai mult publicul, la toate nivelurile, într-un 
proces interactiv menit să îmbunătățească înțelegerea 
Uniunii Europene și a politicilor sale. Guvernele naționale, 
autoritățile regionale și locale și instituțiile UE au organizat 
sute de consultări și dialoguri cu cetățenii cu privire la vi-
itorul Europei, iar Consiliul European a salutat rezultatele 
acestora în decembrie 2018.

Comitetul European al Regiunilor și membrii săi au organ-
izat peste 200 de dialoguri cu cetățenii în întreaga Europă, 
începând din 2017, și au sintetizat învățămintele desprinse 
din acestea într-un aviz adoptat în octombrie 2018 și în-
tr-un raport prezentat președintelui Consiliului European. 

În prezent, cetățenii și reprezentanții locali se întreabă ce 
măsuri vor fi luate în urma acestor consultări și dialoguri. 
S-au exprimat așteptări, adevărata provocare fiind acum 
modul în care se poate răspunde la aceste așteptări, pentru 
a nu provoca deziluzii. Trebuie să profităm de acest impuls 
și, pe baza celor mai bune practici și experiențe, să folos-
im instrumentele și mecanismele create pentru a institui o 
consultare structurată permanentă cu persoanele, orașele, 
regiunile și societatea civilă, care să aibă un impact asupra 
politicii și procesului legislativ. Tocmai acest lucru a fost 
propus în decembrie 2018 de președintele Comitetului 
European al Regiunilor și de președintele Comitetului Eco-
nomic și Social European, primii care au luat atitudine după 
Consiliul European.

De la stânga la dreapta: Luca Jahier, președintele Comitetului Economic și Social European; Elżbieta Anna Polak, mareșalul voievodatului Lubus, Polonia; Sabina Iosub, moderator;  
Heinz Lehmann, deputat în Parlamentul regional al landului Saxonia, Germania; Bettina Vollath, președinta Adunării regionale din Stiria, Austria.
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Eurobarometru
După cum au confirmat sondajele reprezentative efectuate de Eurobarometru, nivelurile de încredere în politicienii de la nivel local 
și regional sunt semnificativ mai mari decât cele ale încrederii în guvernele naționale sau în UE. În cel mai recent sondaj, publicat în 
ianuarie 2019, 59% dintre respondenți au afirmat că au cea mai mare încredere în politicienii de la nivel local, comparativ 
cu un nivel de încredere de 42 % în UE și de numai 35 % în guvernele naționale. Deși cifrele sunt diferite de la un stat membru 
la altul, s-au modificat foarte puțin în ultimii ani. Primele 10 regiuni ai căror locuitori înclină să aibă cea mai mare încredere în Uniunea 
Europeană sunt: East Midlands (81 %), Stockholm (80 %), Luxemburg și zona metropolitană Lisabona (ambele cu 79 %), Suedia de Vest 
(78 %), Bremen și Helsinki-Uusimaa (ambele cu 77 %), Algarve (76 %), Suedia de Sud (75%) și regiunea Capitală din Danemarca (74 %).

Dl Luca Jahier, președintele Com-
itetului Economic și Social European, 
a comparat răspândirea consultărilor 
cu cetățenii cu o „revoluție democrat-
ică” în UE. El a declarat că este timpul 
să analizăm toată munca depusă și să 
construim un sistem eficient. Dl Jahi-

er a propus structurarea participării 
civice într-un proces anual, ascend-
ent, legat de semestrul european, cu 
consultări ample la nivel local cu au-
toritățile locale și regionale și cu soci-
etatea civilă.

Dna Bettina Vollath, președinta 
Adunării regionale din Stiria (Austria), 
a observat că, pentru a implica pub-
licul larg, este esențial să se discute 
despre probleme reale, legate de 
viața de zi cu zi a oamenilor, și să se 
prezinte o viziune clară asupra UE, așa 
cum au reușit să facă părinții fondatori 
ai Uniunii, răspunzând la întrebarea: 
„Ce este Uniunea Europeană? De ce 
ar dori oamenii să trăiască în UE și să 
se simtă europeni?”.

După cum a subliniat dna Elżbieta 
Anna Polak, mareșalul voievodatului 
Lubus (Polonia), este esențial să se or-
ganizeze consultări în alte spații decât 
cele convenționale, alegând locuri 
unde este mai ușor să se întâlneas-
că și să se implice persoane care nu 

participă de obicei la astfel de eveni-
mente, în special tinerii. În plus, con-
sultările sunt mai interesante și mai 
eficiente dacă au un impact concret 
asupra proiectelor specifice sau asu-
pra planificării strategice a orașelor 
sau regiunilor.

Dl Heinz Lehmann, deputat în Par-
lamentul regional al landului Saxonia 
(Germania), a sugerat că principalul 
grup-țintă al consultărilor ar trebui să 
fie elevii și tinerii, organizându-se ac-
tivități școlare care să includă „mărturii 
privind UE”. 

Membrii CoR Jennette Arnold, mem-
bră a Adunării Autorității Londra Mare, 
Regatul Unit, Marcelle Hendrickx, 
membră a Consiliului executiv Til-
burg, Țările de Jos, Władysław Ortyl, 
președintele regiunii Carpații Inferiori, 
Polonia, și Uno Silberg, membru al 
Consiliului municipal Kose, Estonia, au 
susținut că oamenii, care sunt adesea 
inovatori, prezentând idei și inițiative 
noi, ar trebui să fie întotdeauna con-
siderați o parte activă a dialogului. 
Democrația, au conchis vorbitorii, nu 
este întrebarea, ci răspunsul.

Șomajul

Integrarea

25%

19%

6%

50%

Serviciile sociale

Alta

Care este cea mai mare preocupare politică a dvs.?

În paralel cu dezbaterea, participanții 
au oferit răspunsuri la întrebări es-
ențiale, printr-un sistem de vot online. 
Pentru 50 % dintre politicienii care au 
urmărit această sesiune, cea mai mare 
preocupare politică este combaterea 
șomajului.

Elżbieta Anna Polak, mareșalul voievodatului Lubus, 
Polonia

“Viitorul Europei este o 
Uniune capabilă să conecteze 
oamenii și generațiile și să îi 

asculte”

Luca Jahier, președintele Consiliului Economic și
Social European

“Ar trebui să profităm de 
impulsul acestei revoluții 
democratice și, bazându-
ne pe experiența noastră, 
să instituim o consultare 

structurată permanentă cu 
persoane, orașe, regiuni și 

societatea civilă”
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Ceremonia de 
lansare a rețelei 

RegHubs

A le oferi autorităților regionale și locale posibilitatea de a se exprima cu privire la legis-
lația europeană – acesta a fost scopul inițiativei concepute de Comitetul European al Re-
giunilor (CoR) și prezentate vara trecută, în contextul activității Grupului operativ privind 
subsidiaritatea al Comisiei Europene. Practic vorbind, obiectivul a fost crearea unei rețele 
de regiuni care să poată transmite instituțiilor europene experiența lor la nivel local în 
ceea ce privește punerea în aplicare și respectarea legislației UE.

CoR solicitase tuturor membrilor săi să depună cereri de participare la această rețea în 
numele regiunilor lor. În urma analizării celor peste 80 de cereri, au fost selectate 37 de 
regiuni pentru crearea Rețelei de centre regionale pentru punerea în aplicare a politi-
cilor UE (RegHub). Scopul va fi organizarea de consultări cu aceste regiuni – inițial pe 
parcursul unei etape-pilot de doi ani – pe teme legate de UE, care prezintă o relevanță 
deosebită pentru regiunile respective. Prima astfel de consultare se desfășoară în prez-
ent pe tema achizițiilor publice. Membrii rețelei ar trebui să organizeze aceste consultări 
împreună cu părțile interesate din regiunile lor (administrații locale, parteneri economici 
și sociali).

Această rețea a fost lansată oficial la cel de-al 8-lea Summit european al regiunilor și 
orașelor de la București, cu participarea reprezentanților politici ai regiunilor membre. 
În discursul său, președintele CoR, dl Karl-Heinz Lambertz, a salutat angajamentul 
reprezentanților regiunilor membre prezenți și a subliniat importanța normelor privind 
achizițiile publice pentru nivelul regional și local.

În numele tuturor membrilor rețelei, prim-vicepreședintele CoR, dl Markku Markkula, 
și președinta regiunii Umbria, dna Catiuscia Marini, au subliniat cât de importantă este 
această rețea pentru regiunile membre și au observat că acesta este un pas esențial spre 
consolidarea participării regionale la procesul legislativ al UE.
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Sesiune de 
întâmpinare 

a tinerilor 
politicieni aleși

La 14 martie a fost organizată o sesiune specială de întâmpinare pentru cei peste 100 
de tineri politicieni aleși invitați la summit, la care a participat și președintele CoR, dl 
Karl-Heinz Lambertz. Printre vorbitori s-au numărat membrii CoR Rosa Balas 
Torres, directoarea generală a Grupului pentru acțiune externă al Consiliului regiunii 
Extremadura, Spania, Jasna Gabrič, primarul municipiului Trbovlje, Slovenia, Gillian 
Ford, membră a Consiliului districtului metropolitan Havering, Londra, Regatul Unit, și 
Maurice Golden, deputat în Parlamentul scoțian, reprezentând vestul Scoției, Regatul 
Unit.

Această sesiune a oferit prilejul unui schimb de opinii pe tema „Viitorul Europei” între 
membrii CoR și tinerii politicieni aleși invitați la summit, care au reprezentat 28 de state 
membre și toate grupurile politice. Discuția s-a axat pe importanța implicării cetățenilor 
europeni la nivel local, pentru a construi o Europă mai favorabilă coeziunii. Politica UE 
constituie o preocupare pentru nivelul local, motiv pentru care regiunile și orașele joacă 
un rol central în identificarea orientărilor pentru viitor. Implicarea politică și civică începe 
la nivelul local, adesea prin acțiuni de bază, astfel încât responsabilizarea și implicarea 
acestui nivel sunt esențiale pentru elaborarea în comun a politicilor. Europa are nevoie 
de o mai mare implicare a publicului larg și de dialog cu acesta.

Discuțiile au subliniat importanța participării tuturor categoriilor de public și a tuturor 
segmentelor societății (cuprinzând toate vârstele, genurile, mediile sociale etc.), pentru 
a se asigura faptul că fiecare are posibilitatea de a-și exprima opiniile și că nimeni nu 
este lăsat în urmă. Personalitățile prezente la dezbatere și participanții din sală au atras 
atenția asupra valorii implicării politice a tinerilor și a femeilor și asupra necesității unei 
implicări în aspecte importante pentru generația tânără și pentru generațiile viitoare, 
precum schimbările climatice, educația, drepturile sociale și dezvoltarea durabilă. Este 
esențial să se demonstreze valoarea adăugată adusă de UE. Tinerii politicieni aleși au fost 
invitați să rămână în contact cu CoR și să se angajeze în politica UE.

Mai mulți vorbitori din rândul personalităților prezente la dezbatere și al participanților 
din sală au subliniat necesitatea de a vorbi răspicat despre democrație și despre ce în-
seamnă aceasta, precum și necesitatea de a îmbunătăți educația și comunicarea cu pri-
vire la UE (instituții, roluri, politici, programe și rezultate). S-a convenit că este important 
să se utilizeze mijloacele adecvate de comunicare în acest sens, fie că este vorba despre 
platformele de comunicare socială sau de contacte personale – comunicarea trebuind 
să se axeze pe mesaje pozitive –, precum și să se creeze și să se faciliteze întâlniri infor-
male (în cafenele etc.), accesibile unei game largi de categorii de public.

Rolul regiunilor și al orașelor în UE

Viitorul UE

Dezvoltarea durabilă/Schimbările climatice

Subsidiaritatea/Guvernanța pe mai multe niveluri

Politica socială și integrarea

45%

29%

41%

6%

24%

10%

20%

Implicarea cetățenilor/Democrația participativă

Politica de coeziune și cooperarea

Care sunt principalele teme europene care trebuie 
abordate în viitor în rândul tinerilor politicieni de 

la nivelul local

De la stânga la dreapta: Jennifer Baker, moderator; Rosa Balas Torres, 
directoare generală a Grupului pentru acțiune externă al Consiliului regiunii 

Extremadura, Spania; Jasna Gabrič, primarul municipiului Trbovlje, Slovenia; 
Gillian Ford, membră a Consiliului districtului metropolitan Havering, Londra, 

Regatul Unit și Maurice Golden, deputat în Parlamentul scoțian, reprezentând 
vestul Scoției, Regatul Unit.

În timpul sesiunii, participanții au 
oferit răspunsuri la întrebări esențiale, 
printr-un sistem de vot online. Tinerii 
politicieni aleși prezenți la summit 
consideră că implicarea cetățenilor/
democrația participativă reprezintă 
principalele teme privind UE care 
vor trebui abordate în viitor de către 
tinerii politicieni de la nivel local.
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Sesiunea 6  Ce așteaptă 
tinerii lideri de la nivel 

local și regional din 
partea UE

președinta Forumului European de Tineret. Printre temele 
abordate s-au numărat: necesitatea de a integra politica 
în domeniul tineretului în dezbaterea politică și în elabo-
rarea politicilor, pentru ca aceasta să devină transsectori-
ală; necesitatea de a îmbunătăți recunoașterea juridică și 
politică a organizațiilor de tineret; importanța rolului polit-
icienilor locali în asigurarea unei legături biunivoce între 
nivelul local și nivelul UE; valoarea adăugată a promovării 
rezultatelor concrete ale investițiilor și proiectelor UE; și 
posibilitatea de a utiliza cultura și sportul ca mijloc de sen-
sibilizare a unui public mai larg.

Participanții au ajuns la concluzia că temele europene es-
ențiale care trebuie abordate sunt legate de implicarea civ-
ică și de democrația participativă, precum și de provocările 
dezvoltării durabile și ale schimbărilor climatice. Aceștia au 
luat în discuție chestiunea reducerii vârstei de vot pentru 
a spori implicarea tinerilor în politică și au discutat despre 
nevoia de educație și informare de înaltă calitate și despre 
importanța comunicării bidirecționale online și offline, cu 
mottoul „Nu unim națiuni, ci oameni”. S-a convenit că este 
necesară promovarea schimburilor interculturale de la o 
vârstă fragedă. În sfârșit, reprezentanții politici tineri (de la 
nivel local și regional) ar trebui să se implice mai mult în 
afacerile europene și trebuie depuse eforturi pentru a-i aju-
ta să înțeleagă mai bine UE.

Karl-Heinz Lambertz, președintele Comitetului European al Regiunilor și tineri politicieni aleși, invitați să participe la summit

Participanții, inclusiv tinerii politicieni de la nivel local, au 
discutat despre dimensiunea europeană a identității și ce-
tățeniei lor, care poate fi afirmată prin politici în domeniul 
comunicării, al educației, al culturii și al responsabilizării tin-
erilor, în vederea cultivării sentimentului de apartenență la 
proiectul european.

Dezbaterea s-a axat pe modul în care ar putea fi implicați 
mai eficient tinerii politicieni aleși în afacerile europene 
și pe acțiunile pe care le-ar putea întreprinde regiunile, 
orașele, parlamentele și partidele politice pentru a crește 
implicarea tinerilor în afacerile europene. A avut loc o 
dezbatere animată cu personalitățile prezente – Cosmin 
Răzvan Butuza, secretar de stat în Ministerul Tineretului 
și Sportului, România, Aleksandra Dulkiewicz, primarul 
orașului Gdansk, Polonia, Jiří Stěpán, guvernatorul regiunii 
Hradec Králové, Republica Cehă, și Carina Autengruber, 
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Conferințe   

Rețele tematice

„Erasmus” pentru politicieni locali

11%

45%

67%

38%

41%

Cursuri online

Vizite de studiu/Învățare inter pares

Ce formate ați prefera pentru schimburi, formare 
și alte activități?

Eurobarometru
Un sondaj Eurobarometru recent privind opinia publică în regiuni, publicat în ianuarie 
2019, confirmă faptul că 66% dintre cetățenii UE privesc cu optimism viitorul re-
giunilor lor. Primele 10 regiuni care împărtășesc această viziune sunt: Voralberg (93 
%), Burgenland (92 %), Tirol, Baden-Württemberg (ambele cu 90 %), Saxonia Inferioară, 
Luxemburg, Overijssel, Stiria și Estul Suediei Centrale (88 %) și Austria Inferioară (87 %).

De la stânga la dreapta: Jennifer Baker, moderator; Cosmin Răzvan Butuza, secretar de stat în Ministerul Tineretului și Sportului, România; Aleksandra Dulkiewicz, primarul orașului Gdansk, Polonia;
Jiří Stěpán, guvernatorul regiunii Hradec Králové, Republica Cehă și Carina Autengruber, președinta Forumului European de Tineret.

93 % dintre politicienii care au 
răspuns la sondajul online în timpul 
sesiunii s-au declarat interesați să se 
implice într-o comunitate de polit-
icieni locali care lucrează în domeniul 
afacerilor europene, prin participarea 
la evenimente și inițiative cum ar fi un 
program „Erasmus” pentru politicienii 
locali, precum și prin învățare inter 
pares.
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Sesiune finală: 
drumul către 

Sibiu și mai 
departe

Această sesiune a oferit prilejul pentru prezentarea Declarației celui de al 8-lea Sum-
mit, intitulată „Construirea UE de la temelie, împreună cu regiunile și orașele”, de că-
tre dl Karl-Heinz Lambertz, președintele Comitetului European al Regiunilor (CoR), 
Excelenței Sale dl Klaus Werner Iohannis, președintele României. Liderii au descris 
eforturile lor comune de a răspunde nevoilor cetățenilor UE prin cooperare, conectivi-
tate, coeziune și comunicarea clară a rezultatelor obținute. Declarația se încheie cu in-
strucțiuni privind acțiunile ulterioare.

Președintele Consiliului European, dl Donald Tusk, a subliniat rolul CoR în construirea 
unei relații politice strânse între UE și cetățenii săi. Dna Aleksandra Dulkiewicz, pri-
marul orașului Gdansk, Polonia, a afirmat că, întrucât grupurile politice care iau poziție 
împotriva UE sunt în ascensiune, politicienii din Uniune ar trebui să ofere orientări clare 
cetățenilor, reamintindu-le că acum, la 30 de ani după prăbușirea comunismului în unele 
țări ale UE, cetățenii reprezintă motorul schimbării.

Dl Karl-Heinz Lambertz a subliniat că prezența șefului statului a demonstrat că există 
eforturi comune de colaborare. Reprezentanții aleși ai orașelor și ai regiunilor, deputații 
în Parlamentul European și tinerii politicieni aleși au fost invitați să participe cu toții la 
construirea viitorului Europei. Cetățenii ar trebui să inițieze procesul de construire a unei 
Europe unite prin coeziune și solidaritate, asigurând progresul economic și social pentru 
toți. 

În discursul său programatic, Excelența Sa dl Klaus Werner Iohannis a recunoscut 
contribuția valoroasă a CoR la apropierea UE de cetățenii săi prin intermediul celor 
100 000 de comunități locale și 300 de regiuni, care asigură o cooperare directă în dome-
niul politicilor democratice și rezultate concrete pentru cetățeni. Dl Iohannis a considerat 
că CoR a ilustrat avantajele de care beneficiază regiunile și orașele de pe urma politicii 
de coeziune, a investițiilor, a unor produse alimentare mai sigure, a conectivității și a 
e-guvernării, arătând că aceste avantaje presupun existența unei Europe mai prospere și 
conectate, prin intermediul unor rețele transfrontaliere regionale mai ample.

Pe de altă parte, președintele Iohannis a definit proiectul UE ca fiind bazat pe un sis-
tem de norme sociale și civice care ar trebui să fie sprijinite de regiuni și de orașe. El a 
afirmat că există un decalaj de comunicare, din cauza căruia oamenii au criticat UE, acuz-
ând lipsa de credibilitate, lentoarea, birocrația și incapacitatea acesteia de a răspunde la 
necesitățile lor zilnice, precum și faptul că este o structură abstractă, cu reguli complicate 
și lideri puțin cunoscuți.

În ciuda impactului negativ al Brexitului, unitatea și coeziunea în UE rămân cruciale pen-
tru România. Președintele Iohannis așteaptă cu interes ca strategia de la Sibiu să prez-
inte un mesaj de unitate, bazat pe principii și pe valori comune.

În încheiere, dl Markku Markkula, prim-vicepreședintele CoR, a mulțumit tuturor vor-
bitorilor, participanților, politicienilor și celor care s-au implicat pentru a asigura reușita 
summitului. Dl Eugen Orlando Teodorovici, ministrul finanțelor publice, a subliniat 
că coeziunea europeană ar trebui să fie susținută de liderii tineri și de viitorii politicieni. 
Rolul autorităților locale și regionale ar trebui să fie consolidat în Europa pentru a pune 
în legătură toate nivelurile, iar reprezentanții CoR ar trebui să se ghideze după principiul 
„muncii în serviciul cetățenilor”. Cetățenii, antreprenorii și tinerii lideri au fost îndemnați 
să gândească și să acționeze în interesul regiunii, orașului, țării și comunității lor, precum 
și în interesul UE.
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Excelența Sa dl Klaus Werner Iohannis, președintele României Donald Tusk, președintele Consiliului European

“CoR este un partener adevărat și 
angajat în efortul nostru de a apropia 

acțiunile europene de beneficiarii 
lor: orașele, regiunile și, în special, 

cetățenii”

“Dacă ne pierdem încrederea în 
Europa, atunci Europa încetează să 

mai existe”

De la stânga la dreapta: Florence Ranson, moderator; Markku Markkula, prim-vicepreședintele Comitetului European al Regiunilor; Excelența Sa dl Klaus Werner Iohannis, președintele 
României; Karl-Heinz Lambertz, președintele Comitetului European al Regiunilor; Aleksandra Dulkiewicz, primarul orașului Gdansk, Polonia.
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Uniunea Europeană, construită pe principiile libertății, solidarității, democrației, respectării 
drepturilor omului, a libertăților fundamentale și a statului de drept, a adus populației din 
Europa o perioadă durabilă de pace și dezvoltare. 

Europa se transformă cu o viteză fără precedent în contextul globalizării, revoluției digitale, 
schimbărilor climatice și demografice. Dacă nu dorim ca integrarea europeană să devină 
un proces reversibil, aceste transformări, care cristalizează inegalități sociale, economice și 
teritoriale, trebuie să fie însoțit, configurat și reglementat printr-un efort concertat al tutu-
ror nivelurilor de guvernare, în special în condițiile în care o treime din cheltuielile publice 
și peste jumătate din investițiile publice se realizează la nivel subnațional.

În plus, în medie, încrederea în nivelurile de guvernanță locală și regională este mai mare 
decât încrederea în guvernul național și, în majoritatea statelor membre, este mai mare și 
decât încrederea în UE. În acest context, orașele și regiunile UE și reprezentanții lor aleși 
oferă o relație de proximitate, încredere și stabilitate în UE, într-o perioadă în care diver-
gențele și confruntările se accentuează. Această stabilitate este vitală pentru a construi în 
continuare un viitor european comun pentru generația următoare.

Noi, oamenii politici ai Uniunii Europene aleși la nivel regional și local, suntem convinși că 
Uniunea Europeană are nevoie de orașele și regiunile sale în aceeași măsură în care ele au 
nevoie de Uniunea Europeană.

Această declarație constituie contribuția noastră la pregătirea agendei strategice 2019-
2024 care va fi prezentată liderilor UE la Sibiu, la 9 mai 2019.

Construirea UE de la temelie, împreună cu 
regiunile și orașele

Declarația 
celui de al 8-lea 

Summit

Prezentarea Declarației celui de-al 8-lea Summit de către dl Karl-Heinz Lambertz, președintele Comitetului European al Regiunilor (CoR), și de către dl Markku Markkula, prim-vicepreședintele CoR, 
Excelenței Sale dl Klaus Werner Iohannis, președintele României, reprezentând Consiliul UE. În prezența dnei Aleksandra Dulkiewicz, primarul orașului Gdansk, Polonia.
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01.   Democrația locală și regională constituie o parte esențială a 
democrației în UE. Guvernanța pe mai multe niveluri este es-
ențială pentru a asigura o participare activă și echitabilă a tu-
turor nivelurilor guvernamentale într-un spirit de încredere. 
Această cooperare loială între toate nivelurile este esențială 
pentru ca UE să poată să își îndeplinească obiectivele de 
progres economic și social pentru cetățenii săi, indiferent 
de locul în care trăiesc, precum și într-un mod pe deplin re-
sponsabil, eficient și transparent; 

02.   Punerea în aplicare a noțiunii de „subsidiaritate activă” este 
esențială pentru luarea unor decizii care să reflecte valoarea 
adăugată europeană și care să fie cât mai apropiate de ce-
tățeni, într-un mod pe deplin responsabil, eficient și trans-
parent;

03.   Un nivel mai mare de descentralizare, cu respectarea cadre-
lor naționale, și o mai bună separare a puterilor sunt elemen-
tele esențiale ale unei bune guvernanțe, deoarece aceste 
aspecte sporesc transparența, responsabilitatea și calitatea 
elaborării politicilor și îmbunătățesc angajamentul față de 
cetățeni;

04.   Ar trebui consolidată legătura dintre Uniune și cetățenii săi. 
Sprijinim solicitarea referitoare la existența mai multor can-
ale de participare democratică. Sprijinim activ lansarea unui 
sistem permanent al UE de consultare a cetățenilor;

05.   Este esențială sensibilizarea cetățenilor UE, în special a tin-
erilor, cu privire la dimensiunea europeană a identității și 
cetățeniei lor, în special prin educație, cultură și responsabi-
lizarea tinerilor, în vederea cultivării sentimentului de apart-
enență la proiectul european;

06.   Regiunile și orașele se află în prima linie în ceea ce privește 
punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă, 
care ar trebui să devină modelul economic pe termen lung 
al UE, după Strategia Europa 2020. Orașele și regiunile ar tre-
bui să aibă, de asemenea, capacitatea de a-și juca pe deplin 
rolul în realizarea tranziției către o Europă durabilă și neutră 
din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon;

07.   Piața unică ar trebui să fie completată cu politici care să ga-
ranteze exercitarea libertăților pieței unice de către toți și 
respectarea echității și justiției sociale. Ar trebui consolidată 
dimensiunea socială a UE pentru ca drepturile sociale să fie 
puse pe picior de egalitate cu drepturile economice. Polit-
icile europene în domeniul incluziunii sociale și, în special, 
politicile privind integrarea migranților nu pot avea succes 
dacă autoritățile locale și regionale nu dispun de mijloace 
adecvate și de acces direct la finanțare adecvată din partea 
UE;

08.   Eliminarea decalajelor economice, sociale și teritoriale per-
sistente rămâne o provocare majoră pentru viitorul UE. 
Politica de coeziune, mai ales prin intermediul cooperării 
teritoriale europene, și-a dovedit valoarea adăugată pentru 
UE și ar trebui menținută după 2020 pentru toate regiunile, 
bazându-se pe principiile unei abordări întemeiate pe reali-
tatea zonei, pe parteneriate europene, pe gestiune partajată 
și guvernanță pe mai multe niveluri;

09.   Nivelul investițiilor publice din UE rămâne prea scăzut pen-
tru a oferi infrastructura și serviciile publice adecvate. Prin 
urmare, este esențial să se reducă deficitul în materie de 
investiții publice. UE ar trebui să asigure autorităților locale 
și regionale marja de manevră necesară pentru a sprijini in-
vestițiile;

10.   Liderii UE trebuie să doteze Uniunea Europeană cu un buget 
ambițios, care să-i permită să facă față provocărilor viitoare, 
și să elaboreze politici UE pe termen lung și sustenabile. 
Într-un context de urgență politică, socială și de mediu so-
licităm, prin urmare, un acord rapid privind următorul cad-
ru financiar multianual, în conformitate cu orientările deja 
stabilite de Parlamentul European și Comitetul European al 
Regiunilor.

Consolidarea fundamentului 
democratic al Uniunii Europene

Consolidarea acțiunilor UE pe plan 
local pentru a construi un viitor 
mai bun pentru cetățenii noștri







Înființat în 1994 în urma semnării Tratatului de la Maastricht, Comitetul European al Regiunilor este Adunarea UE a celor 350 
de reprezentanți locali și regionali din toate cele 28 de state membre, reprezentând peste 507 milioane de europeni. Misiunea 
sa este de a implica autorităţile locale şi regionale şi comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE 
şi de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au obligaţia de a consulta 
Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile şi oraşele. Comitetul se poate adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene, 
dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că legislația UE încalcă principiul subsidiarității sau nu respectă 
competențele regionale sau locale.
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