A 24-a Adunare Generală a Consiliului Comunelor și Regiunilor din Europa
Pregătiți pentru viitor?
Cum se pregătesc puterile locale și regionale
Malmö, 24 aprilie 2009
DECLARAȚIE FINALĂ
Noi, primari, responsabili, aleși și reprezentanți ai comunelor, orașelor, provinciilor, comitatelor și regiunilor din Europa,
reuniți la Malmö în Suedia pe 24 aprilie 2009 cu ocazia celei de a 24-a Adunare Generală a Consiliului Comunelor și
Regiunilor din Europa, declarăm cele ce urmează:
1. În cursul ultimilor ani, Europa s-a confruntat cu o serie de provocări cu o importanță și intensitate crescânde – incluzând
schimbările demografice și diversitatea socială, evoluția tehnologică, schimbările climatice și încălzirea globală, nevoia de o
energie mai sigură și mai ecologică și o mai aspră concurență economică. Nu doar autoritățile locale și regionale trebuie să
se pregătească să facă față acestor provocări, dar mai ales ele sunt în prima linie în fața acestora și au un rol major de jucat
în redresarea lor.
2. Reafirmăm, aici la Malmö, angajamentul nostru de a ne adapta și de a ne dezvolta serviciile pentru a face față acestor
provocări – atât pe termen scurt cât și pe termen lung - și de a ne asigura că suntem efectiv „pregătiți pentru viitor”,
lucrând în parteneriat cu structurile guvernului european și național.
3. Totuși, în cursul ultimelor 6 luni, criza financiară și economică mondială a afectat puternic aproape toate părțile
Europei, cu consecințe majore pentru autoritățile locale și regionale în special, cărora cetățenii se adresează în această
perioadă cu dificultăți economice pentru a obține protecție și sprijin. Această situație adaugă o dimensiune de urgență
provocărilor pe care le confruntăm.
4. Alegerile pentru Parlamentul European vor avea loc in iunie. Aceste alegeri constituie marea întâlnire democratică a
Europei cu cetățenii săi. Și are o importanță deosebită pentru fiecare dintre noi, fie ca suntem din interiorul sau exteriorul
granițelor Uniunii Europene.
5. Deoarece suntem într-un moment foarte dificil al evoluției economice și sociale în Europa, ne dorim sa reafirmăm
câteva dintre principiile fundamentale ce conduc spre direcția pe care vrem să o luăm – aceste principii sunt de asemenea
prezente în Manifestul CCRE pentru Puterile Locale și Regionale în vederea viitoarelor alegeri pentru Parlament:
6. O Europă puternică și unită – economic, social și politic - și care recunoaşte în totalitate rolul cheie jucat de puterile
locale și regionale.
Europa nu își poate permite să fie divizată sau fără coeziune în aceste momente dificile; ea are nevoie de un „leadership” și
de proceduri de decizie eficiente, și de asemenea de o implicare și o supraveghere democratică puternică. Facem apel la
instituțiile europene – în special la Comisie și la Parlament – pentru ca acestea să joace intr-o manieră completă și activa
rolul lor răspunzând la provocările cu care suntem confruntați, în spiritul unui parteneriat cu toate structurile de guvernare.
7. O Europă care refuză întoarcerea spre sine și protecționismul
Având în vedere amplitudinea și durata probabilă a crizei economice, trebuie să ne protejăm în fața riscului ca guvernele
individuale să caute să protejeze cetățenii oricare ar fi costurile pentru ceilalți. De asemenea, trebuie să ne asigurăm ca
Uniunea nu întoarce spatele restului lumii. Astfel de procedee politice – dacă ar fi puse in practică – ar provoca pagube
economice și sociale mult mai grave. Douăzeci de ani după căderea Cortinei de Fier, Europa trebuie să refuze ridicarea unor
noi bariere pe continent, contra vecinilor Uniunii sau dincolo de frontierele lor.
8. O Europă a toleranței și a respectului, deschisă și sensibilă la restul lumii
Trebuie să ne opunem, cu tot mai multă vigoare, la orice formă de intoleranță și rasism, de xenofobie și naționalism
agresiv. Este vorba despre o datorie fundamentală a tuturor structurilor democratice europene, a Parlamentului European
și a comunităților locale.
De altfel, creșterea imigrărilor în cursul ultimelor decenii a condus la schimbări la nivelul profilului demografic, social și
etnic în localitățile și orașele noastre: acest proces poate genera numeroase avantaje, dar poate de asemenea să ne pună
în fața unor provocări, ca aceea a unei integrări reușite. Trebuie deci să dispunem de politici eficiente la toate nivelurile în
ceea ce privește migrația; acestea trebuie să privească și imigrarea ilegală care poate avea consecințe sociale negative.
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Europa trebuie de asemenea să demonstreze toleranță, respect și deschidere în domeniul internațional – pentru a
promova pacea și dialogul intercultural, pentru a rezolva conflictele, pentru a elimina sărăcia și pentru a implementa
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului. Pentru a împlini aceste obiective, susținem de asemenea acțiunile eficiente ale
Alianței Civilizațiilor.
9. O Europă cu o puternică dimensiune socială
Actuala criză subliniază încă o dată necesitatea unui echilibru între acțiunea forțelor pieței și o structură solidă a
solidarității și protecției sociale. Astfel că fiecare țară din Uniune să dispună de niște metode proprii pentru a garanta
protecția socială și a furniza serviciile sociale, reafirmăm atașamentul nostru pentru un model social european care trebuie
să continue să susțină pe cei ce sunt în nevoie sau pe cei ce suferă din cauza excluziunii sau a discriminării.
Și puterile locale și regionale în Europa sunt, și trebuie să rămână, nucleul acestui model și al acestei rețele sociale
dezvoltate pe tot acest continent.
10. O Europă apropiată de rădăcinile sale locale și regionale, și de reprezentanții aleși la nivel local și regional.
Istoria Europei este de asemenea istoria localităților și orașelor sale, religiilor și națiunilor sale. De aceea o Europă
centralizată, impunând puterea de la cel mai înalt nivel, nu va ajunge niciodată să fie susținută de cetățenii săi. Salutăm
recunoașterea de către șefii de stat și de guverne în Declarația de la Berlin, precum că în Europa de azi ”sarcinile ce trebuie
îndeplinite sunt împărțite între Uniunea Europeană, statele membre și autoritățile lor locale și regionale”. Reafirmăm
susținerea Tratatului de la Lisabona, care – pentru prima oara într-un tratat european – ar recunoaște pe de-ntregul rolul
puterilor locale și regionale democratice.
11. O Europă democratică ce implică și angajează cetățenii săi
Sărbătorim în 2009 a 20-a aniversare a deciziei Parlamentului European de a pune bazele unui program de ajutor financiar
pentru înfrățiri. Această decizie s-a dovedit a avea o mare importanță permițând cetățenilor de pe tot continentul să se
întâlnească și să se cunoască mai bine, în special în cursul fazelor extinderii Uniunii. Credem ca înfrățirile cu țările din sudestul Europei pot juca un rol important în contextul actual.
12. Luăm în considerare că, în timp ce Europa se dezvoltă și se schimbă, avem nevoie de a dezvolta noi moduri de a aduce
cetățenii împreună, și de a moderniza imaginea și realitățile înfrățirilor. Trebuie să implicăm aici cât mai mulți locuitori.
Suntem convinși că Uniunea Europeană trebuie să întărească și să îmbunătățească eficiența acțiunilor sale în domeniul
implicării cetățenești și al înfrățirilor în viitor. Același lucru este valabil și pentru finanțarea acestor activități.
13. În 2009, sărbătorim de asemenea 20 de ani de la căderea zidului Berlinului, care a dus rapid la reunificarea Europei și la
înflorirea democrației la nivel local și regional în țările Europei centrale și răsărit. De-a lungul a mai mult de 50 de ani,
sprijinirea autonomiei și a democrației locale și regionale, precum și a înfrățirilor s-au numărat printre temele cheie ale
CCRE. Este vorba despre doua fețe ale aceleiași realități – o Europă democratică care își află rădăcinile în municipalitățile
sale și care implică cetățenii în toate domeniile vieții.
14. Dar, o Europă fondată pe democrație la toate nivelurile trebuie mai ales să aibă o voce puternic democratică și instituții
puternice. Iată de ce noi toți cei din statele membre ale UE avem responsabilitatea de a încuraja cetățenii noștri să voteze
la alegerile Parlamentare din iunie și în același timp să le explicăm chestiunile cheie puse în joc. Facem apel la colegii noștri
din toată Uniunea pentru ca ei să se unească pentru a duce la bun sfârșit această misiune.
*****

2

A 24-a Adunare Generală a Consiliului Comunelor și Regiunilor din Europa
Malmö, 24 aprilie 2009
REZOLUȚIE
ADMINISTRAȚIILE LOCALE ȘI REGIONALE DIN EUROPA:
FAȚA ÎN FAȚĂ CU VIITORUL
Noi, primari, responsabili, aleși și reprezentanți ai comunelor, orașelor, provinciilor, comitatelor și regiunilor din Europa,
reuniți la Malmö în Suedia pe 24 aprilie 2009 cu ocazia celei de a 24-a Adunare Generală a Consiliului Comunelor și
Regiunilor din Europa, am adoptat următoarea rezoluție:
RĂSPUNS LA CRIZA ECONOMICĂ
1. În aceste vremuri dificile, cetățenii se adresează în primul rând colectivităților locale și regionale pentru a obține
ajutorul. În același timp, chiar de-a lungul acestei perioade de recesiune – acum ca există presiuni pentru a crește
cheltuielile legate de asistență socială și serviciile sociale pentru cei mai afectați – resursele noastre financiare sunt cele
mai afectate de reducerea veniturilor generate de taxe, de transferurile financiare și de alte surse de venit.
2. Luam la cunoștință masurile luate la nivel internațional (de către G20), la nivel european, și în majoritatea statelor
membre, pentru a stabiliza sistemul financiar și pentru a promova relansarea economică. Apartenența la zona euro - ținem
sa subliniem – a fost pozitivă pentru țările din această zonă care a întâlnit greutăți specifice. Suntem convinși că o
reglementare mai puternică și mai potrivită a instituțiile financiare ce pot cauza un risc sistemic, este necesară în viitor.
3. Credem că administrațiile locale și regionale ocupă un loc unic pentru a juca un rol cheie în punerea în aplicare a
programelor de stimulare și relansare economică, și că investițiile noastre au mai multe șanse să obțină rezultate mai
rapide decât cele făcute la alte niveluri. Totuși, unele guverne naționale nu au luat în considerare necesitatea implicării
colectivităților teritoriale și colaborarea cu ele.
4. Facem apel de acum la instituțiile europene, la Consiliul European și la guvernele naționale, pentru a pentru a orienta
o mul mai importantă parte a investițiilor prevăzute în programele de relansare economică actuale și viitoare spre puterile
locale și regionale. Aceste programe trebuie să fie orientate pe termen scurt spre investiții care pot să fie puse în aplicare
rapid și care contribuie la atingerea obiectivelor europene pe termen mai lung, cum ar fi eficiența energetică și
consolidarea competitivității. Programele de relansare trebuie în mod egal sa susțină întreprinderile mici și mijlocii, care
sunt constituenții esențiali ai economiei europene.
5. Cerem instituțiilor europene și statelor membre să dovedească o mai mare flexibilitate pentru a asigura că normele
privind ajutorul de la stat și de la fondurile structurale pot fi utilizate într-o manieră mai simplă și mai creativă în contextul
actual (spre exemplu crescând partea de cofinanțare a Uniunii). Proceduri mai flexibile în domeniul piețelor publice ar
trebui autorizate, așa cum au fost propuse de Comisia Europeană.
6. Apreciem rolul Băncii Europene pentru Investiții care a luat măsuri în favoarea relansării, în colaborare cu
administrațiile locale și regionale, și subliniem importanța adoptării mai multor programe de acest tip.
7. Facem apel în același timp la guvernele naționale pentru a avea grija ca și colectivitățile teritoriale să fie implicate în
calitate de parteneri în lupta contra crizei, și să poată apela la metodele – financiare și de alta natură – de a exersa
responsabilitățile lor în ceea ce privește protecția socială și asistența pentru victimele crizei. Este vorba mai ales de a
proteja bazele și resursele financiare ale colectivităților locale și regionale.
8. În concluzie, credem că potențiala contribuție a administrațiilor locale și regionale în lupta cu criza economică nu a fost
încă pe deplin înțeleasă și utilizată de către Uniunea Europeană nici de către majoritatea statelor europene. Propunem
conceptul unui ”New Deal local și regional” - care să utilizeze într-o manieră mai bună capacitatea și angajamentul
administrațiilor locale și regionale; și aceasta cu scopul de a ajunge împreună la obiectivele economice, de mediu și sociale
în Europa.
RĂSPUNSUL LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI LA PROVOCĂRILE DEZVOLTĂRII DURABILE
9. Este clar de acum că schimbarea climatică se produce într-un ritm mult mai rapid decât cel prevăzut de comunitatea
științifică internațională acum câțiva ani. Lumea în 2009 este față în față cu una dintre cele mai mari provocări. Poate
Comunitatea internațională, cu ocazia conferinței Națiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice care va avea loc la
Copenhaga în decembrie, obține un acord global cu susținere universală pentru a proteja Pământul de consecințe mult mai
grave ale schimbării climatice și de a îi ajuta pe cei afectați?
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10. Uniunea Europeană trebuie să continue să joace un rol de prim plan, cu concursul tuturor nivelurilor guvernamentale.
Puterile locale și regionale în Europa și în lume, au fost în avangardă privind schimbările climatice și propunerile pentru
strategii de adaptare. Trebuie să facem mai mult pentru a împărtăși experiența noastră și practicile cu parteneri europeni și
din alte părți ale lumii, mai ales cu țările în curs de dezvoltare.
11. Pentru a atinge aceste obiective, aducem susținerea noastră la Întâlnirea la Vârf a Orașelor și Regiunilor asupra
Schimbării Climatice (Copenhaga 2-4 iunie 2009) care va constitui o întâlnire importantă pentru mișcarea internațională a
orașelor și a administrațiilor locale, pregătind Conferința interguvernamentală a Națiunilor Unite.
12. Sperăm și așteptăm ca Conferința interguvernamentală de la Copenhaga din decembrie să ajungă la un acord de
constrângere care să conțină obiective și angajamente ambițioase astfel ca toate statele să acționeze pentru a reduce
extinderea încălzirii globale și a schimbărilor climatice viitoare. Aceste măsuri trebuie să aibă obiective pe sectoare
(producerea de energie electrică, transporturi, etc.) și un mecanism de monitorizare eficient care să permită controlul
punerii în aplicare.
13. Dorim în special ca acest nou acord internațional post-Kyoto să recunoască rolul puterilor locale și regionale și a
partenerilor cheie în lupta cu schimbarea climatică, și facem apel la Uniunea Europeană, la organizațiile internaționale și la
statele membre ale Uniunii Europene și ale Națiunilor Unite pentru a susține această cerere. Amintim că Agenda 21
(adoptată în urma Întâlnirii la nivel înalt a Pământului de la Rio în 1992) afirma că „participarea și cooperarea autorităților
locale va fi un factor determinant ” în realizarea obiectivelor sale.
14. Administrațiile locale și regionale au în mod egal un rol cheie de jucat în relația cu domeniul energetic. Suntem
utilizatori, cumpărători și , în anumite cazuri chiar producători importanți de energie; putem influența acest lucru prin
intermediul politicilor locale de planificare și suntem în măsură să consiliem și să încurajăm cetățenii asupra chestiunilor
energetice. Deciziile și măsurile adoptate asupra energiei de către puterile locale și regionale sunt în mod egal
fundamentale pentru chestiunile importante ce țin de protecția climatică și aprovizionarea cu energie electrică. .
15. Reafirmăm angajamentul nostru de a contribui la atingerea obiectivelor energetice ale UE, reducerea emisiilor de
dioxid de carbon, ameliorarea eficienței energetice și creșterea cu 20% a energiei reciclabile până în 2020 - și suportul
nostru pentru inițiative precum cel al Pactului Primarilor care vizează deja aceste obiective.
16. Într-un cuvânt, autoritățile publice – puterile locale și regionale – trebuie să dea un exemplu și să ia măsuri curajoase
pentru a contribui la dezvoltarea unei economii și a unei societăți mai puțin tributare carbonului. Aceste măsuri cer o
participare activă a populației locale și a sectorului privat.
RĂSPUNSUL LA SCHIMBAREA DEMOGRAFICĂ ȘI LA PROVOCAREA ÎMBUNĂTĂȚIRII CALITĂȚII
17. Aproape toate țările europene vor cunoaște schimbări demografice majore până la jumătatea secolului viitor. Cele mai
multe vor cunoaște un număr și procentaje crescânde de persoane în vârstă pentru care vor trebui să asigure un volum și o
gamă mai largă de servicii de sănătate și sociale; și acest lucru probabil fără o creștere corespunzătoare a veniturilor. În
unele țări, este așteptată o diminuare a populației totale, iar în altele este prevăzută o creștere a populației mai ales din
cauza imigrărilor recente. Toate aceste elemente vor antrena schimbări la nivelul necesităților și al cererii de servicii
furnizare de către colectivitățile locale și regionale.
18. Recunoaștem de acum necesitatea de a fi pro-activi adaptându-ne serviciile și structurile angajatoare pentru a face
față profilului demografic schimbător al societăților noastre. Directorii și angajații noștri vor trebui să dezvolte noi calificări
și să ofere noi metode de prestări a serviciilor. Forța de muncă va trebui să reflecte diversitatea populației locale. Subliniem
importanța unui dialog social eficient între angajatori și sindicatele ce reprezintă angajații, pentru a se pregăti și a se adapta
la schimbările cu care ne vom confrunta.
19. Necesitatea creșterii calității serviciilor oferite de noi nu se limitează la probleme legate de creșterea demografică. Este
o problemă fundamentală inerentă misiunii noastre ca reprezentanți ai autorităților locale și regionale. Măsurile de luat
includ: modernizarea structurilor pentru a garanta faptul că sunt pregătite pentru viitor., utilizarea Tehnologiilor
Informației și Comunicării (TIC) pentru a crește eficiența, investirea în formarea de personal la toate nivelurile ca și
formarea prin benchmarking, auto-evaluarea și evaluarea prin comparație, etc.
20. Subliniem rolul important al asociațiilor naționale la nivel de organizare și de promovare a acestor activități.
Reafirmăm că problemele calității și a evaluării sunt responsabilitatea autorităților locale și regionale (care sunt
responsabile fața de alegătorii lor) și ne opunem măsurilor luate la nivel național și european pentru a putea impune
obligația performanțelor.
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RĂSPUNSUL LA SCHIMBĂRILE STRUCTURALE LA NIVELUL AUTORITĂȚILOR LOCALE ȘI REGIONALE
21. Constatăm ca într-un număr de țări schimbări importante au avut loc recent și trebuie să aibă loc și la nivelul
autorităților locale și regionale. Aceste schimbări cuprind mai ales fuziuni între colectivitățile locale pentru a crește
eficacitatea lor, eliminarea unui nivel guvernamental intermediar sau crearea unei noi autorități la nivel regional.
22. Suntem în special preocupați ca, în cadrul acestor schimbări resursele financiare ale autorităților locale să fie protejate.
În urma unei fuziuni a municipalităților, după ce noile competențe sunt transferate la nivel local sau regional sau după ce
schimbările sunt operate la nivel de sistem de taxare locală, există un risc ca resursele corespunzătoare să nu fie puse la
dispoziție. Facem apel la statele europene pentru a își îndeplini obligațiile în termenii Articolului 9 din Carta Europeană a
Autonomiei Locale (dispoziții financiare) .
RĂSPUNSUL LA PROVOCAREA EGALITĂȚII ÎNTRE SEXE
23. Reafirmăm angajamentul în favoarea egalității sexelor în toate domeniile vieții punând accentul mai ales pe
necesitatea unei reprezentări echilibrate a femeilor și a bărbaților în cadrul structurilor politice a fiecărei țări și în particular
– în funcție de perspectiva noastră – a celor care sunt aleși în sânul colectivităților locale și regionale. Salutăm succesul
Cartei Europene pentru Egalitatea dintre Femei și Bărbați în Viața Locală, lansată cu ocazia ultimelor noastre adunări
generale de la Innsbruck, și ratificată azi de către 900 de colectivități locale și regionale. Încurajăm toate autoritățile locale
și regionale să semneze această Cartă, și salutăm toate propunerile referitoare la o desfășurarea eficace permițând astfel
să ajutăm semnatarii să pună în aplicare obiectivele Cartei.
24. Facem apel la instituțiile europene ca să ia măsuri pozitive, în viitorul lor mandat, în vederea promovării egalității
sexelor cu determinare, și ca să atașeze o importanță deosebită promovării acestei egalități la nivel local și regional.
Credem că Comisia Europeană și Parlamentul ar trebui să lucreze în mod eficace în colaborare cu CCRE în vederea realizării
acestui lucru susținând obiectivele Cartei.
RĂSPUNSUL LA PROVOCAREA COEZIUNII TERITORIALE
25. Ne felicităm pentru interesul deosebit de care am dat dovadă recent în ceea ce privește conceptul de „coeziune
teritorială”, adică dezvoltarea integrată (economică, socială și ecologică) al unei regiuni, al unui oraș sau al unei
municipalități – căci în fiecare din teritoriile noastre îmbinarea politicilor locale , regionale, naționale și europene trebuie să
fie pusă în aplicare pentru a deservi populațiile noastre.
26. Dezbaterea privitoare la viitorul cadrului financiar al UE pentru perioada post 2013 și, în mod deosebit, la viitorul
politicii de coeziune va începe în curând. În ceea ce ne privește, reafirmăm angajamentul nostru în favoarea unei politici de
coeziune europeană ambițioase, dotată cu mijloace financiare suficiente. O astfel de politică – continuând totodată
acordarea unui ajutor special regiunilor defavorizate – ar trebui să fie deschisă tuturor regiunilor și colectivităților locale ale
Uniunii, contribuind la punerea în aplicare a dezvoltării lor durabile și optimizând potențialul lor economic și social.
Considerăm că regulile referitoare la finanțarea politicii de coeziune ar trebui să fie mai puțin rigide și mai bine armonizate
cu strategiile locale și regionale de dezvoltare.
27. Considerăm că politicile urbane și rurale precum și finanțarea lor trebuie să fie mai bine coordonate și integrate la nivel
european: diviziunea actuală a responsabilităților în sânul Comisiei Europene nu generează cele mai bune rezultate.
Economiile urbane și rurale sunt deseori strâns interconectate și ar trebui să fie privite împreună în cadrul unei abordări
holistice. De asemenea politica de dezvoltare rurală a Comisiei trebuie să ia în considerare o abordare a dezvoltării
economice mai largă decât cea din ziua de azi.
RĂSPUNS LA PROVOCĂRILE INTERNAȚIONALE
28. Este în interesul general ca Uniunea Europeană să dezvolte un bun parteneriat cu toți vecinii săi. Considerăm că
autorităților locale și regionale – ale tuturor statelor europene, membri ai Uniunii sau nu – pot și trebuie să joace un rol mai
important în politica de vecinătate a Uniunii prin intermediul unor înfrățirilor, parteneriatelor și activităților comune.
29. Încurajăm CCRE să urmeze acțiunea sa cu asociațiile țărilor din Balcanii occidentali și să consolideze parteneriatul său
cu NALAS, în special pentru a susține colectivitățile locale în preparativele lor în vederea aderării la Uniunea Europeană.
30. Sperăm în egală măsură că vor fi înnodate relații mai strânse cu CGLU, cu colectivitățile locale și regionale de pe atât
de pe țărmurile occidentale și orientale ale Mediteranei cât și mai departe. Salutăm măsurile luate pentru a ranforsa
parteneriatul euro-mediteranean la nivel local și regional, inclusiv noua Adunare a Comitetului Regiunilor.
31. Reamintim demersurile întreprinse de către CCRE și CGLU în vederea promovării înțelegerii între colectivitățile locale
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din Israel și din Palestina, și subliniem angajamentul nostru de a continua eforturile, în colaborare cu asociațiile lor
naționale, în favoarea unei rezolvări pașnice și echitabile a conflictului, axată pe doua state democratice viabile. Mulțumim
Alianței Municipale pentru Pace și Rețelei Europene a Colectivităților Locale pentru Pacea în Orientul Mijlociu pentru
eforturile lor constante.
32. Reafirmăm cu forță angajamentul nostru vizavi de rolul colectivităților teritoriale în cooperarea internațională în
vederea dezvoltării. Autoritățile locale au un rol de parteneriat important pe care trebuie să îl joace contribuind la punerea
în aplicare a Obiectivelor pentru Dezvoltarea Mileniului, la ranforsarea proceselor eficiente de descentralizare și în mod
general la susținerea dezvoltării economice și instituționale locale în țările cu venituri scăzute.
33. Suntem fericiți de faptul că Comisia Europeană și Parlamentul au recunoscut importanța rolului lor și anume prin
crearea unui program specific: actori non-statali și autorități locale. Salutăm călduros crearea noii platforme a
colectivităților locale și regionale pentru dezvoltare, și facem apel la o mai bună reprezentare a vocii colectivităților
teritoriale vizavi de Comisia Europeană și Parlament în acest domeniu.
34. Finalmente, subliniem rolul important al asociației noastre mondiale CGLU. În favoarea păcii, a dezvoltării și a
democrației, și exprimăm dorința noastră de a lucra în strânsă colaborare cu CGLU, în calitatea noastră de secțiune
europeană, în vederea promovării valorilor comune în domeniul internațional.
*****

CGLU - Colectivitățile și Guvernele Locale Unite
CCRE - Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa
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