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Comitetul European al Regiunilor (CoR) este adunarea politică de la nivelul UE a 329 de reprezentanți regionali și locali din toate cele 27 de state membre. Membrii noștri sunt aleși în 
funcții de președinți de regiuni, membri ai consiliilor regionale, primari și membri ai consiliilor locale și răspund în mod democratic în fața a peste 446 de milioane de cetățeni 
europeni. Principalele obiective ale CoR sunt de a implica autoritățile locale și regionale și comunitățile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al Uniunii Europene și de 
a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au obligația de a consulta Comitetul în domeniile politice care prezintă interes pentru 
regiuni și orașe. Comitetul se poate adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru a asigura respectarea legislației UE în cazul încălcării principiului subsidiarității sau al 
nerespectării competențelor autorităților regionale sau locale.

Apropierea Europei 
de cetățeni

Prioritățile politice ale Comitetului European al Regiunilor 
pentru perioada 2020-2025



Apropierea Europei de cetățeni
Prioritățile politice ale Comitetului European al  
Regiunilor pentru perioada 2020-2025
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Autoritățile locale și regionale, reprezentate în UE de către Comitetul European al Regiunilor, au constituit întotdeauna 
coloana vertebrală a democrației europene. În recenta pandemie de COVID 19, liderii locali și regionali au arătat că 
sunt forța motrice a comunităților locale, luând măsuri pentru a răspunde situației de urgență și deschizând calea către 
redresarea UE. Prin urmare, apropierea Europei de cetățeni din perspectiva satelor, orașelor și regiunilor sale va constitui 
principala misiune a Comitetului nostru, pe care o va realiza stabilindu-și trei mari priorități.

Toate deciziile trebuie să fie luate 
cât mai aproape de cetățeni, 
în conformitate cu principiul 
subsidiarității.

Aceasta implică evidențierea și 
consolidarea rolului autorităților 
locale și regionale în UE.

Conferința privind viitorul Europei 
este o ocazie de a îmbunătăți 
modul de funcționare a UE, prin 
împărtășirea și extinderea practicilor 
eficace de participare a societății 
civile, dezvoltate de membrii noștri 
în circumscripțiile lor, și prin reforma 
procesului decizional al UE.

De asemenea, vom continua să 
ne asigurăm că noua legislație a 
UE reduce sarcina administrativă și 
costurile de punere în aplicare pentru 
regiunile noastre.

Toate deciziile europene ar trebui 
luate ținând seama de angajamentul 
nostru de a aborda transformările 
majore de la nivelul societății cu 
care se confruntă satele, orașele și 
regiunile noastre.

Printre acestea se numără pandemiile 
mondiale, tranziția verde și cea 
digitală, provocările demografice și 
fluxurile de migrație.

Ieșind din astfel de tranziții uniți 
și mai puternici, vom demonstra 
capacitatea noastră de a ne influența 
viitorul și de a consolida reziliența 
comunităților locale.

Vom încuraja coeziunea ca valoare 
fundamentală în toate politicile și 
programele UE.

Promovarea coeziunii în Europa 
implică un buget ambițios al UE pe 
termen lung, care să ofere suficiente 
fonduri structurale și de coeziune 
și investiții agricole pentru toate 
regiunile și orașele.

Dar coeziunea nu se limitează la 
bani: ea reprezintă o valoare care 
stimulează creșterea economică 
durabilă, creează oportunități de 
ocupare a forței de muncă pe termen 
lung pentru toți și duce la politici 
adaptate la realitățile teritoriale, care 
răspund nevoilor cetățenilor.

 
 

Toate prioritățile noastre se vor reflecta în campanii de comunicare moderne și dinamice, care vor transmite un mesaj 
puternic cu privire la valoarea adăugată reală a UE, a regiunilor, a orașelor și a satelor sale.
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Luxemburg

Letonia

Țările de Jos SuediaGermania FinlandaDanemarca Estonia
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3 regiuni 
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3 districte
12 cantoane
106 localități

5 regiuni
9 oraşe

110 comune

12 provincii
415 localități

20 de consilii ale comitatelor, între 
care 4 regiuni 

290 de localităţi

16 landuri federale
Aproximativ 12 900 de autorităţi 

locale (295 de districte rurale, districte 
urbane, oraşe, comune)

18 consilii regionale
1 provincie autonomă 

(insulele Åland, cu 16 localităţi)
313 de localități

5 regiuni
2 regiuni cu statut special:

insulele Feroe şi Groenlanda
98 de localităţi

60 de localități

2 adunări regionale
8 autorităţi regionale

29 de comitate
5 oraşe

80 de localități

14 regiuni
6 251 de localități

13 de regiuni 
(şi 5 regiuni de peste mări)

102 departamente
36 699 de localităţi

8 regiuni autonome 
79 de districte administrative

2 922 de localităţi

2 regiuni autonome 
(Azore şi Madeira)

18 districte
308 localități

4 261 de parohii civile
2 zone metropolitane 

(Lisabona şi Porto)

8 regiuni de dezvoltare
42 de judeţe, între care capitala, 

Bucureşti
103 municipii, 217 oraşe

2 853 de comune

17 regiuni autonome
2 oraşe autonome 
(Ceuta şi Melilla)
50 de provincii
8 116 localităţi

6 regiuni de planificare
28 de districte

264 de localităţi
3 850 de sate şi sectoare urbane

19 districte
3 152 de localităţi 

(3 128 de oraşe şi comune, 
23 de oraşe cu statut de judeţ şi 

capitala Budapesta, cu 23 de sectoare)

6 districte
39 de oraşe

478 de localităţi

21 de regiuni, între care capitala 
Zagreb

127 de oraşe
429 de comune

7 administraţii descentralizate
13 regiuni

325 de localități

12 regiuni
58 de unităţi administrative 

descentralizate
212 localităţi (dintre care 11 oraşe)

5 regiuni administrative care 
regrupează consiliile locale

16 comunităţi administrative
68 de consilii locale

20 de regiuni (15 regiuni obişnuite şi 
5 regiuni cu statut special)

2 provincii autonome 
(Bolzano şi Trento)

107 provincii
15 zone metropolitane

8 091 de localități

9 landuri federale
99 de districte (dintre care 15 oraşe)

2 357 de localităţi

16 voievodate
379 de districte

2 479 de localităţi (oraşe şi 
comune)

65 de localităţi cu statut special de 
district

oraşul Varşovia, cu statut special

15 provincii
226 de localităţi 

(33 de oraşe, 193 de comune)

Canarias

Guyane Guadeloupe
Martinique

Açores Madeira

Réunion
Mayotte
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Președinte Władysław Ortyl
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Cuvânt înainte

Mesaje din
partea președinților

grupurilor politice

14 1. Apropierea Europei de cetățeni:
 democrația și viitorul UE

18 2. Gestionarea transformărilor fundamentale ale societății:
 construirea unor comunități locale și regionale reziliente

22 3. Coeziunea, valoarea noastră fundamentală:
 politici ale UE adaptate la realitățile teritoriale

Cele 3
priorități

principale

Președinte Olgierd Geblewicz
Grupul PPE30

Ce este Comitetul European al Regiunilor?28

Copreședinți Bernd Voß și Satu Haapanen
Grupul Verzilor40
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Criza economică, cea din domeniul migrației și 
cea provocată de pandemia de COVID-19 au 
demonstrat că Europa este în măsură să susțină 
în mod optim interesele cetățenilor săi doar prin 
punerea în comun a resurselor și prin cooperare. 
Ori de câte ori s-a confruntat cu noi provocări, 
Europa s-a sprijinit pe autoritățile sale locale și 
regionale pentru a reacționa și a găsi soluții pentru 
comunitățile noastre.
 
Situația actuală nu este cu nimic diferită. Caracterul 
fără precedent al crizei obligă Europa să dea 
dovadă de unitate și solidaritate, prin sprijinirea 
eforturilor depuse de cei 1 milion de politicieni de 
la nivel local și regional ai săi. Contribuția liderilor 
locali și regionali este și va rămâne esențială pentru 
stoparea pandemiei, garantarea în continuare a 
serviciilor publice, protejarea locurilor de muncă, 
sprijinirea IMM-urilor și pregătirea terenului 
pentru redresare. Salvarea vieților omenești și a 
economiilor noastre este sinonimă cu sprijinirea 
tuturor comunităților locale.

Construirea unei Europe solidare, reziliente și 
durabile, care să fie mai apropiată de cetățeni, 
va fi principala noastră prioritate în următorii 
cinci ani. 

În acest scop, vom pune accentul pe consolidarea 
și protejarea democrației. Democrația europeană 
trebuie să fie modernizată, pentru a răspunde mai 
bine nevoilor cetățenilor. Conferința privind viitorul 
Europei este o ocazie de a determina schimbări 
prin consolidarea rolului autorităților locale și 
regionale în UE. Vom continua să susținem la nivel 
local Europa și valorile sale fundamentale - inclusiv 
libertatea de exprimare, egalitatea, drepturile 
omului și libertatea de circulație - care sunt vitale 
pentru viitorul democrației.

Totodată, trebuie să reorientăm eforturile UE 
pentru a ajuta toate orașele și regiunile să facă 
față transformărilor majore cu care se confruntă în 
prezent. Printre acestea se numără asigurarea faptului 
că UE sprijină răspunsul acestora la criză și redresarea 
în urma pandemiei. De asemenea, Europa nu trebuie 
să piardă din vedere urgența climatică, schimbările 
demografice, migrația și digitalizarea. Toate aceste 
provocări necesită o abordare europeană coerentă, 
integrată și locală, care să aducă sprijin fiecărui 
cetățean. Modul în care Europa reacționează la aceste 
transformări și depășește pandemia va determina 
viitorul Uniunii Europene.

În fine, coeziunea ca valoare fundamentală trebuie 
să fie consolidată și să călăuzească viitorul Europei. 
În aceste vremuri de incertitudine, coeziunea 
socială, economică și teritorială dintre regiuni, orașe 
și cetățeni este necesară nu numai pentru a asigura 
viitorul pe termen lung al economiei europene, 
ci și pentru a demonstra forța Uniunii Europene. 
UE trebuie să pună la dispoziție suficiente fonduri 
regionale și agricole, dar trebuie să meargă mai 
departe de atât. Coeziunea trebuie să se afle în 
centrul priorităților, politicilor și programelor sale, 
pentru a uni comunitățile Europei.

Pentru a asigura viitorul cetățenilor noștri, este 
crucial ca Europa să se unească, să reacționeze și 
să investească în toate regiunile și orașele. Acum, 
mai mult ca niciodată, Uniunea Europeană trebuie 
să își utilizeze toate resursele, să își modernizeze 
arhitectura democratică și instituțională și să 
demonstreze că se află în serviciul fiecărei 
comunități locale și al fiecărui cetățean.

Apostolos Tzitzikostas
Președintele Comitetului European al Regiunilor
Guvernatorul regiunii Macedonia Centrală, Grecia
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Vasco Alves Cordeiro
Prim-vicepreședintele Comitetului 
European al Regiunilor

  @VascoCordeiro3
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După o redresare lungă și dificilă în urma crizei 
financiare, combaterea COVID-19 și a efectelor 
sale generale reprezintă un nou semnal de 
alarmă pentru a reaminti liderilor UE necesitatea 
unei Europe mai puternice și mai echitabile, a 
unei Uniuni Europene mai solide și a unui mod 
diferit de a acționa pentru a obține rezultate mai 
bune. Numai solidaritatea între toate nivelurile 
și acțiunile comune ne pot permite să depășim 
provocările pe care statele membre și regiunile 
nu le pot întâmpina singure. În interesul 
proiectului european în sine, este esențial să se 
țină seama de faptul că cetățenii nu așteaptă 
doar ca UE să acționeze în numele lor. Am 
convingerea că, dat fiind că ne confruntăm cu 
o provocare extraordinară, oamenii se așteaptă, 
de asemenea, ca UE să ne ghideze acțiunile, 
oferind răspunsuri eficiente, rapide și vizibile 
la numeroasele problematici care decurg din 
această pandemie.

Nu există Uniune fără coeziune. Disparitățile în 
materie de dezvoltare dintre regiuni și dintre 
statele membre sunt încă considerabile și 
vor deveni și mai vizibile pe măsură ce ne 

confruntăm cu efectele pandemiei. UE trebuie 
să sprijine dezvoltarea regională pentru a putea 
combate inegalitățile și disparitățile sociale, 
economice și teritoriale, precum și pentru a 
oferi sprijinul de care cetățenii săi au nevoie 
și pe care îl cer. Acesta este motivul pentru 
care, în calitate de politicieni de la nivel local și 
regional, pledăm pentru un buget european 
solid și descentralizat, cu resurse suplimentare 
consacrate priorităților noi și emergente din 
sectoarele sănătății, climei și migrației. Pledăm, 
totodată, pentru norme bugetare revizuite, 
pentru a sprijini investiții publice solide și 
servicii publice eficiente la nivel local și regional. 
Politica de coeziune constituie cadrul ideal 
pentru realizarea redresării sociale și economice 
de care Europa are nevoie pentru a-și relua 
poziția de lider în lume. Aceasta ne va permite 
să construim o Europă mai progresistă și mai 
durabilă, care se ocupă de cetățenii săi și de 
mediul său înconjurător.

Indiferent de localizarea lor geografică, 
dimensiunea sau bogăția lor, fiecare regiune și 
oraș de pe continent sau din zonele cele mai 
îndepărtate ar trebui să facă parte din proiectul 
european, deoarece fiecare cetățean contează. 
Aceste orașe și regiuni reprezintă fundamentul 

democratic pe baza căruia liderii UE trebuie să 
reconstruiască Europa împreună cu peste un 
milion de politicieni de la nivel local și regional 
care sunt aleși de către cetățenii UE. Ei se află în 
prima linie a fiecărei crize pentru a-i sprijini pe 

cetățenii noștri și, prin urmare, ar trebui să fie 
implicați pe deplin în activitatea de zi cu zi a UE.

În următorii cinci ani, CoR va arăta calea și 
va reafirma care sunt prioritățile orașelor și 
regiunilor pentru viitorul Uniunii noastre. Vom 
colabora cu celelalte instituții europene și cu 
partenerii noștri europeni, naționali și locali.. 
Misiunea noastră este de a aduce UE mai 
aproape de locul în care trăiesc cetățenii: în 
orașe și regiuni. 

Vasco Alves Cordeiro
Prim-vicepreședintele Comitetului European 
al Regiunilor
Președintele Guvernului Regional al Insulelor 
Azore, Portugalia
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Priorități

Coeziunea, valoarea noastră 

fundamentală:

Politici europene bazate pe realitățile  

din teritoriu
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Apropierea Europei de cetățeni:
Democrația și viitorul UE
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Principala noastră prioritate este de a adu-
ce Europa mai aproape de cetățenii săi și 
de a consolida democrația europeană la 
toate nivelurile de guvernare. Scopul său 
este de a îmbunătăți modul în care funcți-
onează UE, asigurând faptul că politicile și 
programele sale răspund nevoilor reale ale 
cetățenilor. Trebuie să modernizăm Uni-
unea Europeană, astfel încât să răspundă 
mai eficient nevoilor cetățenilor.

Regândirea modului în care 
funcționează democrația în prezent

1PRIORITATEA  
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Valorile fundamentale 
și identitățile UELibertatea

Relațiile cu rețelele 
regionale/locale, 

asociațiile și birourile 
de la Bruxelles

Colaborarea strânsă 
în cadrul principalelor 
familii politice ale UE

Colaborarea cu țările 
implicate în procesul de 
aderare și cu vecinii UE

Îmbunătățirea arhitecturii 
democratice a UE

Sinergii între parlamentele 
regionale, naționale  

și cel de la nivelul european

Conferința privind  
viitorul Europei

Relații interinstituționale

Democrația locală

Încrederea cetățenilor  
într-un milion de lideri locali  

și regionali din UE
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Valorile fundamentale 
și identitățile UE

Dialogurile locale

Mai buna legiferare în UE: 
Pregătiți pentru viitor Subsidiaritatea

Ascultarea preocupărilor 
cetățenilor și oferirea de 

răspunsuri 

Stabilirea de contacte 
cu nivelul local

Bazat pe dovezi

Monitorizarea 
democrației locale

Barometrul local și 
regional anual

Creșterea participării 
femeilor la viața politică

Tineri politicieni aleși  
la nivel local

Statul de drept Drepturile omului  
și egalitatea

Democrația tridimensională:  
la nivel european, național  

și local/regional

Implicarea politicienilor  
de la nivel local și regional

1PRIORITATEA 

Apropierea Europei de cetățeni: 
democrația și viitorul UE
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Gestionarea transformărilor profunde 
de la nivelul societății:
Construirea unor comunități locale 
și regionale reziliente
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Pandemiile mondiale, tranziția climatică, 
cea digitală și cea demografică, precum și 
fluxurile de migrație au un impact profund 
asupra fiecărei regiuni, a fiecărui munici-
piu, oraș și sat din Europa. Pe baza obiecti-
velor de dezvoltare durabilă ale ONU, vom 
identifica soluții cu scopul de a ne asigura 
că UE sprijină suficient autoritățile locale și 
regionale pentru a oferi un răspuns even-
tualelor situații de urgență viitoare și pen-
tru a aborda transformările de la nivelul 
societății care au loc în comunitățile lor.

Oferirea unui răspuns la transformările  
majore cu care se confruntă în prezent regiunile, 

municipiile și orașele noastre

2PRIORITATEA  
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Dezvoltarea ecologică

Consolidarea rezilienței  
în comunitățile locale

Schimbările demografice

Migrația

Gestionarea dezastrelor  
în regiuni și orașe

Redresarea  
durabilă pentru toate 

comunitățile la nivelul UE

Îmbunătățirea 
coordonării 

europene

Pactul verde european

O UE neutră din  
punctul de vedere al 

impactului asupra  
climei până în 2050

Dezvoltarea rurală

Protejarea 
biodiversității

Economia circulară

Poluare zero

Mobilitatea curată

Combaterea traficului  
de ființe umane

Eficiența energetică

Sprijinirea integrării

Cuprinzător, umanitar  
și echitabil
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Dezvoltarea ecologică

Obiectivele de dezvoltare 
durabilă ale ONU

Schimbările demografice

Creșterea durabilă

Promovarea la nivel mondial 
a biodiversității și a combaterii 

schimbărilor climatice

Gestionarea îmbătrânirii  
și a scăderii populației, precum  

și a depopulării

Migrația creierelor

Locuri de muncă de calitate, 
drepturi sociale și echilibrul dintre 

viața profesională și cea privată

Regiuni și orașe digitale ale UE Educație, formare  
și competențe

Abordarea  
decalajului digital

Infrastructură  
și conectivitate

Serviciile publice 
digitale și stimulente 

pentru întreprinderile 
locale

Implementarea 
tehnologiei 5G la nivel 

local și regional

2
Gestionarea transformărilor fundamentale ale societății:
construirea unor comunități locale și regionale reziliente

PRIORITATEA  
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Coeziunea, valoarea noastră 
fundamentală:
Politici europene bazate pe 
realitățile din teritoriu
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Cea de-a treia prioritate a noastră va fi să 
ne asigurăm că coeziunea economică, so-
cială și teritorială este încurajată și respec-
tată în toate politicile UE care au un impact 
asupra cetățenilor și locurilor în care aceș-
tia trăiesc (politici adaptate la realitățile 
teritoriale). Aceasta va scoate în evidență 
valoarea adăugată a coeziunii nu numai 
ca politică, ci și ca valoare fundamentală 
care trebuie să stea la baza tuturor politi-
cilor UE. Coeziunea nu se limitează la bani, 
ci este valoarea noastră fundamentală.

Uniunea Europeană în serviciul
cetățenilor săi și al locurilor în care aceștia trăiesc

3PRIORITATEA  
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Inovarea și 
antreprenoriatul

Realizarea de investiții 
în transportul durabil 
pe întreg teritoriul UE

Adaptarea 
economiilor locale

Mobilitatea 
inteligentă

Pentru toate 
regiunile și orașele

Abordarea decalajului 
dintre zonele urbane  

și cele rurale

Solidaritate, 
responsabilitate  

și eficacitate

Resursele UE

Politica de coeziune

Dezvoltarea rurală
Investiții europene 

adecvate

Prezentarea valorii adăugate a 
coeziunii în viața  

de zi cu zi a cetățenilor

Cooperarea transfrontalieră 

Alianța pentru coeziune 
#CohesionAlliance 

O guvernanță 
economică europeană 

reînnoită
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Atragerea de investiții private

Prezentarea valorii adăugate a 
coeziunii în viața  

de zi cu zi a cetățenilor

Simplificarea 
politicilor UE

Guvernanță și parteneriat  
pe mai multe niveluri

Abordarea disparităților 
în Europa

3PRIORITATEA  

Coeziunea, valoarea noastră fundamentală:
politici ale UE adaptate la realitățile teritoriale
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Comitetul European al Regiunilor





Ce este Comitetul
European al Regiunilor?

democrația locală, 
subsidiaritatea

mobilitatea și 
transporturile, 

rețelele 
transeuropene

environnement,
mediul, energia și 

schimbările 
climatice

coeziunea 
economică, 
socială și 
teritorială

sănătatea 
publică, 
ocuparea forței 
de muncă și 
afacerile sociale

educația, tineretul, 
cultura și sportul

DOMENII DE 
COMPETENȚĂ

 6 comisii (grupuri de membri) elaborează proiecte de avize 
și rezoluții, care sunt adoptate în cadrul Adunării Plenare.

Politica economică 
(ECON)

Politica de coeziune 
teritorială și bugetul UE 
(COTER)

Resurse naturale 
(NAT)

Mediu, schimbări 
climatice și energie 

(ENVE)

Cetățenie, guvernanță, 
afaceri externe și 

instituționale 
(CIVEX)

Politică socială, educație, 
ocuparea forței de muncă, 

cercetare și cultură 
(SEDEC)

Suntem un organ instituțional al Uniunii Europene. 
Membrii noștri sunt aleși în funcții de președinți de 

regiuni, membri ai consiliilor regionale, primari și 
membri ai consiliilor locale și răspund în mod 

democratic în fața cetățenilor. 

DOMENII DE COMPETENȚĂ

3 MAIN PRINCIPLESPRINCIPII FUNDAMENTALE
Guvernanța pe 

mai multe niveluri
Subsidiaritatea

32

Apropierea
față de cetățeni

1

COMISII

MEMBRI
de membri 
329 27

de state membre

3

grupuri 
politice6

Președintele 
Apostolos Tzitzikostas Misiunea noastră este de a aduce UE 

mai aproape de locul în care trăiesc 
cetățenii: în orașe și regiuni.

Prim-vicepreședintele 
Vasco Alves Cordeiro

 

Membrii CoR se reunesc în plen la Bruxelles 
pentru a vota și adopta avize.

SESIUNI
PLENARE6

de politicieni de la nivel 
local și regional 

±1milion 
de autorități locale 

±90 000
de regiuni 
±300

de cetățeni ai UE
±447milioane 

PLATFORME ȘI REȚELE

Parteneriatul estic Adunarea autorităților locale 
și regionale din zona 

euromediteraneeană

Platforma de monitorizare 
a Strategiei Europa 2020

Platforma multipartită 
privind ODD

Rețeaua de monitorizare 
a subsidiarității

Gruparea europeană de 
cooperare teritorială

Atlasul cooperării 
descentralizate pentru 
dezvoltare

Convenția primarilor

Rețeaua de centre 
regionale

Orașele și regiunile în 
serviciul integrării

CARE
REPREZINTĂ 

Construirea unei Europe solidare, 
reziliente și durabile, care să �e mai 

apropiată de cetățeni, va � principala 
noastră prioritate în următorii cinci ani.
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Olgierd Geblewicz
Președintele Grupului PPE

  @EPP_CoR

eppcor.eu
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Următorii cinci ani vor fi o perioadă foarte 
dinamică pentru regiunile Europei și pentru 
democrația europeană. Grupul PPE din cadrul 
CoR va sprijini președinția în activitatea sa de 
a obține rezultate concrete în ceea ce priveș-
te prioritățile pe care le stabilim în prezent și 
noile provocări cu care CoR și membrii săi s-ar 
putea confrunta în timp. 

Viziunea noastră pentru următorii 5 
ani este ca cetățenii să devină piatra de 
temelie a democrației europene. În acest 
scop, ar trebui să dezvoltăm mecanisme 
durabile pentru a consulta cetățenii 
la nivel local, consolidând, în același 
timp, subsidiaritatea în UE, astfel încât 
să putem transforma contribuția lor în 
putere de decizie. În primii doi ani ai man-
datului, ar trebui să fructificăm impulsul dat 
de Conferința privind viitorul Europei pentru 
a promova prioritățile pe termen lung ale 
orașelor și regiunilor noastre. Dialogurile cu 

cetățenii la nivel local, un feedback structurat 
și o interacțiune mai puternică cu parla-
mentele regionale și cu autoritățile locale ne 
vor ajuta să conturăm politicile europene 
bazându-ne pe fapte verificate în raport cu 
realitățile de pe teren.
 
Contribuția noastră la activitatea legislativă se 
va concentra asupra principalelor provocări 
cu care se confruntă regiunile UE în prezent – 
realizarea neutralității climatice, valorificarea 
optimă a tranziției digitale, confruntarea cu 
pandemiile mondiale, consolidarea rezilienței 
în contextul scăderii populației. Dar, pentru a 
ne asigura că promovăm o UE care îmbună-
tățește viața oamenilor, sprijină economiile 
noastre locale și creează noi oportunități de 
ocupare a forței de muncă într-o perioadă 
de schimbări, avem nevoie de flexibilitate în 
agendele noastre politice, dar și în politica de 
coeziune a UE. Provocările pe care le-a atras 
după sine coronavirusul, care au un impact 
uriaș asupra economiilor la nivel european, 

național și internațional, au arătat, de aseme-
nea, cât de important este ca comunitățile 
locale să fie funcționale și eficiente pentru 
a răspunde nevoilor cotidiene și a asigura 
asistența medicală primară și o infrastructură 
locală fiabilă. Putem realiza acest lucru prin 
intensificarea consultărilor și a acțiunilor 
comune cu alte grupuri politice pro-euro-
pene care împărtășesc aceeași viziune, și cu 
celelalte instituții ale UE.
În calitate de politicieni aleși la nivel local și 
regional, suntem responsabili, de asemenea, 
pentru transmiterea unei imagini realiste a 
politicilor UE atât la noi acasă, cât și dincolo 
de circumscripțiile noastre. Pentru succesul 
activității noastre este esențial să se aducă 
reușitele UE în atenția mass mediei locale și 
regionale și să se promoveze solidaritatea și 
sprijinul reciproc între regiunile UE. 

Olgierd Geblewicz
Președintele Grupului Partidul Popular European 
(PPE)
mareșalul voievodatului Pomerania de Vest, 
Polonia
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Christophe Rouillon
Președintele Grupului PSE

 @PES_CoR

pescor.eu
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Multe dintre cele 120 000 de orașe și regiuni 
din întreaga Uniune Europeană sunt conduse 
de primari și președinți progresiști, socialiști și 
social-democrați. Gândiți-vă la capitale precum 
Berlin, Bruxelles sau Budapesta. Gândiți-vă la 
numeroasele regiuni din Germania, Spania sau 
Franța, dar și la regiuni mai îndepărtate precum 
Insulele Azore din Portugalia. Gândiți-vă la 
localități mici, periurbane sau rurale, cum ar fi a 
mea. Rolul nostru în calitate de grup al Partidului 
Socialiștilor Europeni este să le facem auzită 
vocea și să colaborăm cu ele pentru a crea o 
Uniune Europeană mai durabilă, mai echitabilă și 
mai favorabilă incluziunii, care să nu lase în urmă 
nicio persoană și niciun teritoriu.
 
Trăim vremuri dificile. Criza provocată de 
coronavirus nu a făcut decât să exacerbeze 
probleme presante care existau deja, cum ar fi 
urgența climatică și legată de mediu, inegalitățile 
sociale tot mai mari, transformarea muncii și 
digitalizarea, lipsa de oportunități cu care se 

confruntă numeroase persoane, precum și un 
sentiment generalizat de neputință al cetățenilor. 
Orașele și regiunile au un rol foarte important 
de jucat pentru a face față acestor provocări. 
Sub deviza „Să gândim global, să acționăm local”, 
grupul nostru, care aduce laolaltă aproape 200 
de reprezentanți aleși, sprijină o agendă politică 
inspirată de cele 17 obiective de dezvoltare 
durabilă (ODD) ale ONU. Obiectivul nostru constă 
în formularea de către Comitetul European al 
Regiunilor a unor propuneri ferme în cadrul 
acestui mandat, în special în ceea ce privește 
durabilitatea, politica de coeziune, locuințele, 
tranziția energetică, protecția lucrătorilor, 
transformarea digitală și drepturile digitale, 
pentru a ajuta autoritățile locale și regionale și UE 
să avanseze pe calea dezvoltării durabile. Acest 
lucru implică, de asemenea, adoptarea unei 
atitudini îndrăznețe în ceea ce privește ODD 5 
privind realizarea egalității de gen și capacitarea 
femeilor și fetelor.

Criza cu care ne confruntăm în prezent 
poate fi transformată într-o oportunitate 
dacă avem curajul de a construi un nou 
viitor pentru comunitățile noastre. În acest 
scop, un „Pact verde”, care să implice pe 
deplin autoritățile locale și regionale, va fi 
esențial. Competențele și resursele acestora 
sunt, într-adevăr, esențiale pentru a asigura 
o tranziție justă. 

De asemenea, vom susține ideea unui rol 
politic mai pronunțat pentru Comitetul 
European al Regiunilor. Mai mult ca oricând, 
Comitetul trebuie să reprezinte vocea 
teritoriilor în cadrul instituțiilor UE și să 
contribuie la conturarea viitorului UE, în special 
prin intermediul Conferinței privind viitorul 
Europei și al dialogurilor cu cetățenii. Dar 
indiferent de contextul sau de criza cu care 
ne confruntăm, atitudinea noastră constantă 
va fi să susținem o integrare europeană mai 
profundă, bazată pe subsidiaritate, solidaritate și 
o aderare necondiționată la valorile și libertățile 
fundamentale ale Europei.

Christophe Rouillon
Președintele Partidului Socialiștilor Europeni (PSE) 
primarul orașului Coulaines, Franța
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François Decoster
Președintele Grupului Renew Europe

  @RenewEuropeCoR

reneweurope-cor.eu
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Pandemia de COVID-19 a atras atenția 
asupra lacunelor existente în ceea ce 
privește funcționarea societăților noastre și a 
Uniunii noastre. În același timp, ea ne oferă o 
oportunitate. Trebuie să ne asigurăm că 
fiecare pas pe care îl facem ne conduce 
către o societate mai puternică și mai 
unită. Pentru a realiza acest lucru, ne 
vom concentra pe crearea cadrului 
adecvat pentru o redresare ecologică, 
inteligentă și favorabilă incluziunii. 

O redresare care menține neutralitatea 
climatică pe drumul cel bun, punând în 
aplicare Pactul verde într-un mod echitabil 
și favorabil din punct de vedere financiar. 
O tranziție ecologică, către o economie 
decarbonizată, care va crea noi oportunități 
de afaceri și în materie de ocupare a forței de 
muncă. O tranziție care ar trebui să stabilească 
condițiile pentru un nou tip de economie de 
piață, bazată pe energie fără emisii de dioxid 

de carbon, egalitatea de șanse, concurența 
loială care împiedică și combate monopolurile 
de orice fel (publice sau private, cvasi sau de 
facto), cu o reglementare adecvată pentru 
a proteja persoanele cele mai vulnerabile. O 
tranziție care facilitează o politică industrială 
adaptată la nivel local, sprijină industriile 
strategice, include recalificarea lucrătorilor ale 
căror locuri de muncă dispar, creează locuri 
de muncă durabile la nivel local, în special 
pentru tinerii noștri, și stimulează IMM-urile. 
O tranziție care va asigura o biodiversitate 
echilibrată și protejarea și gestionarea 
adecvată a mediilor noastre, a zonelor noastre 
urbane și rurale, precum și a pădurilor noastre. 
O tranziție care ne permite să ne bucurăm de 
toate destinațiile noastre turistice europene în 
mod sustenabil.
O redresare care va evalua schimbările 
demografice și va garanta că deciziile viitoare 
sunt adaptate la nevoile și caracteristicile 
locale; care consideră că producția de 
echipamente medicale și sanitare necesare 

este strategică și că sistemul de sănătate 
publică devine un parteneriat real și eficient 
între liderii locali, regionali, naționali și 
europeni.
O redresare care beneficiază de progresul 
important înregistrat în ceea ce privește 
digitalizarea sectoarelor public și privat, 
ducându-l mai departe, garantând că fiecare 
gospodărie și cele mai mici întreprinderi 
beneficiază de bandă largă de înaltă calitate 
și că fiecare cetățean, indiferent de vârstă sau 
gen, este instruit cu privire la competențele 
necesare pentru a utiliza această tehnologie 
pentru a avea un acces mai bun la servicii 
publice și private. O redresare bazată pe statul 
de drept, consolidarea democrației locale, atât 
în ceea ce privește participarea cetățenilor, 
prin intermediul instrumentelor digitale, cât 
și în ceea ce privește calitatea democrației 
locale, liberă de corupție, inclusiv în procesul 
său decizional, cu o mass-media locală liberă 
și o societate civilă activă, și în care cetățenii 
valorifică pe deplin oportunitățile oferite de 
calitatea de membru al UE.

François Decoster
Președintele Grupului Renew Europe 
primarul orașului Saint Omer
Membru al Consiliului Regional Hauts de 
France, Franța
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Władysław Ortyl
Președintele Grupului CRE

  @ECR_CoR 
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În cadrul Grupului CRE, ne angajăm în 
direcția unei Europe mai prospere, mai 
sigure și mai descentralizate, condusă 
de comunitățile locale în parteneriat 
cu guvernele naționale. Calitatea 
unei guvernări depinde de măsura în 
care cetățenii sunt ascultați și banii 
contribuabililor sunt cheltuiți în mod 
responsabil, motiv pentru care subliniem 
principiile realismului, subsidiarității și 
democrației. 

În vremuri dificile, precum cele pe care le trăim 
în prezent, trebuie să punem pe primul loc 
pragmatismul. Grupul CRE reprezintă o mișcare 
conservatoare care consideră că, prin cooperarea 
europeană în domenii-cheie, putem găsi soluții 
reale pentru a aborda problemele reale. Prin 
politici de bun simț și respectând dorințele 
cetățenilor noștri, putem găsi soluții care să 
contribuie la crearea de locuri de muncă și la 
îmbunătățirea siguranței condițiilor de viață în 
Europa.

 
Una dintre provocările cele mai persistente cu 
care se confruntă UE în prezent este redresarea 
economică în urma pandemiei de COVID-19. 
Grupul nostru a pledat pentru acțiuni reale în 
spiritul solidarității: asistență financiară pentru 
regiunile aflate în dificultate, o mai mare 
flexibilitate la utilizarea fondurilor UE și revocarea 
taxelor la import pentru echipamentele 
medicale. Am subliniat, de asemenea, că orice 
politici noi trebuie să țină seama de realitățile 
locale și regionale și să se asigure că măsurile 
luate de UE nu încalcă suveranitatea nici a 
statului național, nici a guvernului local.
În mod fundamental, țările și regiunile europene 
sunt diferite într-o multitudine de moduri: limbă, 
naționalitate, dezvoltare economică, resurse 
naturale, nivel de educație locală, geografie 
și venituri. Acesta este motivul pentru care 
considerăm că numai o UE care respectă această 
diversitate și are încredere în țările și regiunile 
sale poate construi un viitor mai solid, care să 
îmbunătățească viața oamenilor.

Statele membre și regiunile pot găsi modelul 
cel mai potrivit pentru a aborda orice temă, de 
la politici fiscale la crearea de locuri de muncă 
care să le permită tinerilor să rămână în zona lor 
de origine și să întemeieze o familie. În ceea ce 
privește alte aspecte care necesită cooperare 
la nivelul UE, considerăm că există o nevoie 
clară de o Europă puternică în domenii precum 
coeziunea teritorială, cercetarea științifică, 
agricultura și piața unică.
Oferim o viziune ambițioasă, alternativă a unei 
UE reformate ca o comunitate de națiuni și 
regiuni care cooperează în domenii în care 
avem interese comune ce pot fi dezvoltate cel 
mai bine prin activități concrete. Pentru fiecare 
decizie luată de politicienii noștri, se analizează în 
primul rând dacă aceasta aduce sau nu valoare 
adăugată pentru contribuabilii din întreaga 
Uniune, care muncesc din greu.

Władysław Ortyl
Președintele Grupului Conservatorilor și 
Reformiștilor Europeni (CRE) 
Mareșalul voievodatului Carpații Inferiori, 
Polonia
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În aceste vremuri, ne confruntăm cu 
numeroase provocări sociale și economice. 
Regiunile și orașele din UE rămân în prima linie 
de răspuns la astfel de provocări, reacționând 
la ele și căutând soluții, mergând înainte în 
mod ambițios și durabil. Totodată, recenta 
pandemie de coronavirus a demonstrat, încă 
o dată, cât de important este rolul autorităților 
locale și regionale pentru viața cetățenilor UE.
 
La nivel european, președinții de regiuni, 
primarii și consilierii regionali și locali dispun 
de cunoștințe și experiențe care pot fi 
împărtășite și care își propun să contribuie 
la actualele și viitoarele domenii de politică 
ale UE. CoR contribuie de 25 de ani la 
realizarea viziunii UE, abordând, în același 
timp, chestiunile dificile, căutând soluții prin 
parteneriat și promovând etica UE.

CoR este o componentă esențială a echipei 
UE. Prin cooperarea cu celelalte instituții 
europene, CoR a construit o interfață comună 

cu persoanele care trăiesc în cele patru 
colțuri ale UE. Cu toate acestea, CoR trebuie 
să continue să își dezvolte mecanismele 
pentru a se asigura că vocea și competențele 
autorităților locale, regionale și naționale sunt 
luate în considerare în mod corespunzător în 
legislația europeană.

Alianța Europeană consideră că Uniunea 
Europeană trebuie să aibă o viziune 
puternică, care să conecteze politicile și 
care să aducă beneficii localităților, orașelor 
și zonelor noastre rurale și periferice de pe 
întreg teritoriul UE. Schimbul de cunoștințe, 
investițiile financiare și crearea de reglementări 
flexibile sunt esențiale pentru a crea abordări 
inovatoare și transversale pentru sprijinirea 
unei economii a UE echitabile și durabile din 
punct de vedere ecologic.

În cele din urmă, nu ar trebui să uităm cine 
suntem; da, suntem membri ai unei Uniuni 
Europene, care ne aduce beneficii enorme 
tuturor, dar avem cu toții culturi, tradiții 
și limbi diferite. Nevoia de a lucra pentru 
și în numele cetățenilor UE, respectând, 
totodată, diversitatea regiunilor noastre, este 
semnificativă, pe măsură ce avansăm pe calea 
soluționării provocărilor epocii noastre.

Kieran McCarthy
Președintele Grupului Alianța Europeană (AE) 
membru al Consiliului Local Cork, Irlanda
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Rolul activ al cetățenilor și implicarea lor 
democratică sunt fundamentale atât pentru 
Uniunea Europeană, cât și pentru regiuni, 
orașe și municipalități în vederea conturării 
viitorului comun.

Numai un Pact verde european în care 
sunt integrate în mod consecvent toate 
domeniile de politică - agricultura, precum și 
industria, transporturile, locuințele, educația 
și incluziunea socială - va deveni o strategie 
de creștere durabilă pentru Europa. Cu cât 
pierdem mai mult timp pe drumul către o 
energie în integralitate din surse regenerabile, 
cu atât costurile economice vor fi mai ridicate. 
Tranziția justă trebuie să aibă loc acum - 
aceasta este singura modalitate de a ne 
asigura bunăstarea, de a avea locuri de muncă 
decente și de a continua să ne bucurăm 
de mobilitate. Prin urmare, avem nevoie de 
obiective obligatorii în UE pentru următorii 
ani, pentru a realiza obiectivele în materie de 
climă și energie.

Regiunile, orașele și municipalitățile au 
nevoie de oportunități de investiții durabile, 
întrucât politicile UE sunt puse în aplicare 
în mare măsură la nivel regional și local. UE 
trebuie să asigure un sprijin financiar adecvat, 
iar finanțarea UE trebuie să contribuie în 
mod semnificativ la realizarea obiectivelor 
de la Paris privind schimbările climatice, 
consolidând, în același timp, justiția socială. 
Comitetul European al Regiunilor poate 
juca un rol esențial în punerea în aplicare 
a Pactului verde.

Grupul Verzilor dorește ca Europa să asigure 
șanse egale pentru toți cetățenii săi. Dorim să 
oferim copiilor noștri o educație de calitate, 
indiferent de locul în care aceștia cresc, și să 
le garantăm un viitor în care să beneficieze 
de perspective și șanse. Dorim să asigurăm 
biodiversitatea în pădurile și mările noastre; 
dorim să frânăm schimbările climatice.

Depunem eforturi în sensul unor comunități 
favorabile incluziunii, în care oamenii să poată 
avea încredere că vocile lor sunt reprezentate, 
iar drepturile lor civile sunt respectate. Ne 
străduim să creăm locuri de muncă care să 
țină seama nu numai de nevoile cetățenilor, ci 
și de vulnerabilitatea mediului.

Considerăm că respectul pentru demnitatea 
umană este un drept universal al omului, care 
nu este negociabil și care stă la baza tuturor 
acțiunilor noastre. Prin urmare, solicităm un 
tratament echitabil și uman pentru persoanele 
aflate în situații vulnerabile, cum ar fi refugiații 
și solicitanții de azil. Uniunea Europeană 
trebuie să găsească modalități de a ajuta 
țările în curs de dezvoltare să consolideze 
democrația, să combată schimbările climatice 
și să își îndeplinească obligațiile în ceea ce 
privește drepturile omului. 

Satu Haapanen
Copreședinta Grupului Verzilor
membră a Consiliului Local Oulu, Finlanda

Bernd VOß
Copreședintele Grupului Verzilor 
membru al Parlamentul Landului Schleswig-
Holstein, Germania
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Comitetul European al Regiunilor (CoR) este adunarea politică de la nivelul UE a 329 de reprezentanți regionali și locali din toate cele 27 de state membre. Membrii noștri sunt aleși în 
funcții de președinți de regiuni, membri ai consiliilor regionale, primari și membri ai consiliilor locale și răspund în mod democratic în fața a peste 446 de milioane de cetățeni 
europeni. Principalele obiective ale CoR sunt de a implica autoritățile locale și regionale și comunitățile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al Uniunii Europene și de 
a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au obligația de a consulta Comitetul în domeniile politice care prezintă interes pentru 
regiuni și orașe. Comitetul se poate adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru a asigura respectarea legislației UE în cazul încălcării principiului subsidiarității sau al 
nerespectării competențelor autorităților regionale sau locale.

Casa 
tuturor 
satelor, 

orașelor și 
regiunilor din 

Uniunea Europeană.

Contactați-ne!


