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DECLARAȚIE DE MISIUNE 

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali din Uniunea Europeană.  

Suntem o adunare politică formată din aleși regionali și locali aflați în serviciul integrării europene.  

Prin legitimitatea noastră politică, asigurăm reprezentarea instituțională a tuturor teritoriilor, regiunilor, 

orașelor și localităților din Uniunea Europeană.  

Misiunea noastră este de a implica autoritățile regionale și locale în procesul decizional european și de 

a încuraja astfel o participare mai activă a cetățenilor.  

Acțiunea noastră politică se întemeiază pe convingerea că, pentru a construi o Uniune din ce în ce mai 

strânsă și mai solidară între popoarele Europei și pentru a răspunde provocărilor globalizării, cooperarea 

între nivelurile european, național, regional și local este indispensabilă.  

În acest scop, cooperăm strâns cu Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul 

Uniunii Europene, iar în statele membre, cu instituțiile de la diferite niveluri ale autorității publice, 

pentru a promova în special guvernanța pe mai multe niveluri. 

Adoptăm prin vot recomandări politice privitoare la strategiile europene și participăm la elaborarea 

legislației comunitare.  

Chiar înainte de conceperea actelor normative, propunem abordări și orientări politice extrase din 

experiența și expertiza autorităților regionale și locale, cărora le revine cel mai des sarcina aplicării 

legislației.  

Dorim ca Europa, „unită în diversitate” într-o lume globalizată, să poată profita pe deplin de diversitatea 

teritorială, culturală și lingvistică, element care constituie forța și bogăția sa și care reprezintă pentru 

cetățenii săi garanția identității.  

Participăm la exercitarea democrației și a cetățeniei europene, precum și la promovarea valorilor 

reprezentate de acestea și contribuim la punerea în aplicare a drepturilor fundamentale și a protecției 

minorităților.  

Veghem la respectarea principiilor subsidiarității și proporționalității, pentru ca deciziile europene să fie 

adoptate și aplicate cât mai aproape de cetățeni și la nivelul cel mai adecvat.  



Garantăm, prin acțiunile noastre, o mai mare eficacitate în punerea în aplicare a politicilor comune, 

inclusiv prin soluții de proximitate.  

Lucrăm pentru dezvoltarea armonioasă și durabilă a tuturor teritoriilor europene.  

Astfel, în numele principiilor echității și al solidarității, apărăm obiectivele coeziunii economice, sociale 

și teritoriale a Uniunii Europene. 

Cerem ca autoritățile regionale și locale să se bucure de autonomie, precum și de dreptul de a dispune 

de resurse financiare adecvate, care să le permită să-și exercite competențele.  

Astfel promovăm principiile și mecanismele bunei guvernanțe și încurajăm procesul de descentralizare.  

Încurajăm cooperarea dintre autoritățile regionale și locale din statele membre, dar și cooperarea cu 

autoritățile regionale și locale din țările candidate, din țările potențial candidate, din țările vecine și din 

țările terțe, în cadrul strategiei de extindere, al politicii de vecinătate și al politicii de dezvoltare.  

Înființăm platforme și rețele, organizăm forumuri pentru a facilita cooperarea și schimburile de 

experiență între regiuni, orașe și localități și dezvoltăm parteneriate cu asociațiile reprezentative ale 

acestora.  

Suntem ambasadorii Europei în regiuni, orașe și localități și suntem purtătorii lor de cuvânt în dezbaterea 

europeană.  

Avem un dialog direct cu concetățenii noștri referitor la realizările Europei și la provocările viitoare și 

ne aducem contribuția la explicarea și justificarea modului de aplicare și a impactului în teritoriu al 

politicilor comunitare. 

Să construim Europa în parteneriat! 
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