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Jesteśmy zgromadzeniem politycznym złożonym z przedstawicieli demokratycznie wybranych
władz regionalnych i lokalnych w służbie integracji europejskiej. Dzięki naszej legitymacji
politycznej zapewniamy reprezentację instytucjonalną wszystkich jednostek terytorialnych,
regionów, miast i gmin Unii Europejskiej.
Naszą misją jest angażowanie władz regionalnych i lokalnych w europejski proces decyzyjny
i tym samym wspieranie większego udziału obywateli.
Nasza działalność polityczna opiera się na przekonaniu, że do budowania coraz ściślejszej
i solidarniejszej unii narodów Europy, a także do sprostania wyzwaniom związanym
z globalizacją niezbędna jest współpraca między poziomem europejskim, krajowym,
regionalnym i lokalnym. W tym celu, by promować wieloszczeblowe sprawowanie rządów,
współpracujemy ściśle z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą Unii
Europejskiej, a w państwach członkowskich także z instytucjami różnego szczebla władzy.
Głosujemy w sprawie zaleceń politycznych dotyczących strategii europejskich i bierzemy udział
w opracowywaniu prawodawstwa wspólnotowego. Już na wczesnych etapach jego
przygotowania proponujemy sposoby podejścia i kierunki polityczne, czerpiąc z doświadczeń
i fachowej wiedzy władz regionalnych i lokalnych, które są najczęściej odpowiedzialne za jego
wdrażanie.
Pragniemy, by w zglobalizowanym świecie „zjednoczona w swej różnorodności” Europa
czerpała pełne korzyści ze swej różnorodności terytorialnej, kulturowej i językowej, która
stanowi jej siłę i bogactwo oraz jest gwarancją tożsamości jej obywateli. Uczestniczymy
w krzewieniu demokracji i obywatelstwa europejskiego, a także związanych z nimi wartości
i przyczyniamy się do wdrażania praw podstawowych oraz ochrony mniejszości.
Czuwamy nad tym, by przestrzegane były zasady pomocniczości i proporcjonalności, tak by
decyzje europejskie podejmowano i wdrażano jak najbliżej obywateli, na najbardziej
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-2odpowiednim szczeblu. Poprzez nasze działania gwarantujemy zatem, że wspólna polityka jest
realizowana skuteczniej i bliżej obywateli.
Działamy na rzecz harmonijnego i zrównoważonego rozwoju wszystkich jednostek
terytorialnych. W imię zasad sprawiedliwości i solidarności bronimy tym samym celów
dotyczących spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej.
Domagamy się autonomii władz regionalnych i lokalnych oraz tego, by mogły one dysponować
odpowiednimi środkami finansowymi, potrzebnymi im do sprawowania swych obowiązków.
Promujemy w ten sposób zasady i mechanizmy dobrego sprawowania rządów i propagujemy
proces decentralizacji.
Wspieramy współpracę między władzami regionalnymi i lokalnymi państw członkowskich,
a w ramach strategii rozszerzenia, polityki sąsiedztwa i polityki rozwoju również współpracę
z władzami regionalnymi i lokalnymi krajów kandydujących, potencjalnych krajów
kandydujących, krajów sąsiadujących i krajów trzecich.
Tworzymy platformy i sieci, organizujemy fora w celu ułatwienia współpracy i wymiany
doświadczeń między regionami, miastami i gminami, a także rozwijamy partnerstwo z ich
organizacjami przedstawicielskimi.
Jesteśmy ambasadorami Europy w regionach, miastach i gminach, a także ich rzecznikami
w europejskiej debacie. Prowadzimy bezpośredni dialog z naszymi współobywatelami na temat
dokonań Europy i przyszłych wyzwań oraz przyczyniamy się do wyjaśniania i przedstawiania
procesu wdrażania polityki wspólnotowej i jej skutków lokalnych.
Budujmy Europę po partnersku!
Bruksela, 21 kwietnia 2009 r.
_____________
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