EURÓPSKA ÚNIA

Výbor regiónov
Zhromaždenie EU združujúce
regionálnych a miestnych zástupcov

Vyhlásenie o poslaní
Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych
zástupcov.
Sme politické zhromaždenie zložené z regionálnych a miestnych volených zástupcov v službách
európskej integrácie. Naša politická legitímnosť nás oprávňuje, aby sme inštitucionálne
zastupovali všetky krajiny, regióny, mestá a obce Európskej únie.
Naším poslaním je zapojiť regionálne a miestne orgány do európskeho rozhodovacieho procesu,
a tak umožniť občanom, aby sa viac podieľali na európskom projekte.
Naša politická činnosť vychádza z presvedčenia, že ak chceme vybudovať Úniu založenú na
čoraz väčšej jednote a solidarite medzi európskymi národmi a úspešne čeliť problémom
spojeným s globalizáciou, je nevyhnutné, aby európska, vnútroštátna, regionálna a miestna
úroveň vzájomne spolupracovali. Preto rozvíjame úzku spoluprácu s Európskou komisiou,
Európskym parlamentom, Radou EÚ, ako aj s inštitúciami na rôznej úrovni verejnej správy
v členských štátoch, a to najmä s cieľom presadzovať viacúrovňové riadenie.
Hlasujeme o politických odporúčaniach v súvislosti s európskymi stratégiami a zúčastňujeme sa
na príprave legislatívy Spoločenstva. Už pri koncipovaní týchto návrhov odporúčame prístupy
a politické usmernenia vychádzajúce zo skúseností a poznatkov regionálnych a miestnych
samospráv, ktoré sú najčastejšie zodpovedné za ich uplatňovanie v praxi.
Chceme, aby vo svete poznačenom globalizáciou mohla Európa, jednotná vo svojej
rozmanitosti, plne využiť svoju územnú, kultúrnu a jazykovú rozmanitosť, v ktorej spočíva jej
sila i bohatstvo a ktorá je pre jej občanov znakom identity. Podieľame sa na budovaní
európskej demokracie a občianstva, pomáhame presadzovať ich hodnoty a bojujeme za
dodržiavanie základných práv a za ochranu menšín.
Dohliadame na dodržiavanie zásad subsidiarity a proporcionality, aby sa európske rozhodnutia
prijímali a uplatňovali čo najbližšie k občanovi a na tej najvhodnejšej úrovni. Svojou činnosťou
tak zabezpečujeme účinnejšie uplatňovanie spoločnej politiky v praxi a jej blízkosť k občanovi.
Presadzujeme harmonický a trvalý rozvoj vo všetkých regiónoch. V mene zásady spravodlivosti
a solidarity tak hájime ciele hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Európskej únii.
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-2Zasadzujeme sa za nezávislosť regionálnych a miestnych samospráv a za to, aby mali právo
disponovať primeranými vlastnými finančnými prostriedkami, ktoré im umožnia plniť si svoje
povinnosti. Touto cestou propagujeme zásady a mechanizmy dobrej verejnej správy
a podporujeme proces decentralizácie.
Podporujeme spoluprácu medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi členských štátov, ale aj
spoluprácu s orgánmi v kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajinách, ako aj
v susedných a tretích krajinách v rámci stratégie rozširovania, susedskej politiky a rozvojovej
politiky.
Vytvárame platformy a siete, organizujeme fóra s cieľom uľahčiť spoluprácu a vzájomnú
výmenu skúseností medzi regiónmi, mestami a obcami a rozvíjame partnerstvá s organizáciami,
ktoré ich zastupujú.
Sme veľvyslancami Európy v regiónoch, mestách a obciach a sprostredkovateľmi ich názorov
v rámci európskej diskusie. S našimi spoluobčanmi vedieme priamy dialóg o výsledkoch, ktoré
Európa dosiahla, a o úlohách, ktoré prinesie budúcnosť, a pomáhame vysvetľovať
a informovať o praktickom uplatňovaní a územnom dosahu politiky Spoločenstva.
Budujme Európu v partnerstve!
V Bruseli 21. apríla 2009
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