DECLARAÇÃO DE MISSÃO
O Comité das Regiões é a assembleia da UE dos representantes regionais e locais.
Somos uma assembleia política formada por eleitos regionais e locais ao serviço da integração europeia.
Através da nossa legitimidade política, asseguramos a representação institucional do conjunto dos
territórios, regiões, cidades e municípios da União Europeia.
A nossa missão é envolver os órgãos de poder regional e local no processo de decisão europeu e
favorecer, assim, uma melhor participação dos cidadãos.
A nossa ação política é fundada na convicção de que a cooperação entre os níveis europeu, nacional,
regional e local é indispensável para construir uma União cada vez mais estreita e solidária entre os
povos da Europa e enfrentar os desafios da globalização.
Para o efeito, cooperamos estreitamente com a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho
da União Europeia e, nos Estados-Membros, com instituições dos diferentes níveis de poder a fim,
nomeadamente, de promover a governação a vários níveis.
Adotamos recomendações políticas sobre as estratégias europeias e participamos na elaboração da
legislação da União Europeia.
A montante da sua elaboração, propomos abordagens e orientações políticas à luz da experiência e das
competências dos órgãos de poder regional e local, que são, regra geral, incumbidos da sua aplicação.
Queremos que a Europa, «Unida na Diversidade» num mundo globalizado, possa tirar pleno proveito
da diversidade territorial, cultural e linguística que faz a sua força e a sua riqueza e que é testemunho de
identidade para os seus cidadãos.
Participamos no exercício da democracia e da cidadania europeia, bem como na promoção dos seus
valores, e contribuímos para a aplicação dos direitos fundamentais e para a proteção das minorias.
Velamos pelo respeito dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade para que as decisões
europeias sejam tomadas e aplicadas o mais perto dos cidadãos e ao nível mais adequado.
Garantimos, deste modo, uma maior eficácia e proximidade na realização das políticas comuns.
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Trabalhamos em prol de um desenvolvimento harmonioso e sustentável do conjunto dos territórios.
Defendemos, por conseguinte, em nome dos princípios da igualdade e da solidariedade, os objetivos da
coesão económica, social e territorial da União Europeia.
Reivindicamos a autonomia dos órgãos de poder regional e local e o seu direito a dispor de recursos
financeiros adequados, que lhes permitam exercer as suas competências.
Promovemos, por conseguinte, os princípios e os mecanismos da boa governação e encorajamos o
processo de descentralização.
Favorecemos a cooperação entre os órgãos de poder regional e local dos Estados-Membros, mas também
com os seus homólogos dos países candidatos, dos potenciais países candidatos, dos países vizinhos e
dos países terceiros, no âmbito da estratégia de alargamento, da política de vizinhança e da política de
desenvolvimento.
Instauramos plataformas e redes, organizamos fóruns a fim de facilitar a cooperação e o intercâmbio de
experiências entre as regiões e os municípios e desenvolvemos parcerias com as suas organizações de
representantes.
Somos os embaixadores da Europa nas regiões e nos municípios e os seus porta-vozes no debate
europeu.
Mantemos um diálogo direto com os nossos concidadãos sobre as realizações da Europa e os desafios
futuros e contribuímos para explicar e dar conta da aplicação e do impacto territorial das políticas
comunitárias.
Construamos a Europa em parceria!
Bruxelas, 21 de abril de 2009

