
FIȘĂ INFORMATIVĂ

„Europa” este prezentă 
zilnic în regiunile, orașele 
și satele noastre

Apostolos Tzitzikostas,  
guvernatorul regiunii Macedonia Centrală, Grecia 
și președintele CoR

Numărul politicienilor aleși în regiunile și orașele 
Uniunii Europene este de peste un milion. Ei au de-a 
face zilnic cu legislația europeană, cu programele 
de finanțare și cu dezbaterile europene. Rețeaua se 
bazează pe experiența de succes a politicienilor de 
la nivel național sau local care se ocupă de afacerile 
europene, de exemplu, în Austria, Franța și Germania. 

Cine ar trebui să candideze și în ce mod?

Rețeaua se adresează politicienilor regionali și locali care sunt 
reprezentanți aleși într-un guvern, parlament sau adunare a unei 
regiuni, a unui oraș, a unei provincii, a unei municipalități, a unei 
comune sau a unui sat. Prin depunerea candidaturii pentru a face 
parte din rețea, politicianul confirmă că a fost numit de adunarea sa 
ca reprezentant al circumscripției respective. Adunarea respectivă 
poate numi unul sau mai mulți politicieni, care pot purta titlul de 
„membru al Rețelei CoR a consilierilor locali și regionali ai UE” pe 
durata perioadei pentru care au fost numiți. 

Rețeaua este un proiect voluntar, cu caracter ascendent. Nu 
există un proces de selecție: toți politicienii care își înregistrează 
candidatura devin participanți la rețea.

Ce oferă rețeaua?
CoR le oferă membrilor rețelei:
•  informații specifice prin intermediul buletinelor informative și al 

notelor de informare;
•  invitații la manifestările CoR, linkuri către dezbateri politice din 

cadrul CoR;
•  schimburi cu membrii/supleanții CoR și cu alți membri ai rețelei.
Rețeaua nu presupune niciun sprijin financiar din partea CoR.

Cum pot coopera consilierii 
din UE cu CoR?

Membrii rețelei sunt invitați să intre în contact cu un membru 
al CoR, la alegerea lor. De asemenea, ei pot contribui în mod 
activ la activitățile CoR, care includ, de exemplu, organizarea de 
evenimente legate de UE în cadrul consiliilor locale și regionale, 
organizarea de dezbateri cu cetățenii, participarea la consultări și 
sondaje ale CoR și la evenimente precum Săptămâna europeană a 
regiunilor și orașelor sau summiturile europene periodice ale CoR. 
În plus, membrii rețelei pot contacta administrația CoR în propria 
lor limbă pentru a adresa întrebări, pentru a solicita materiale sau 
pentru a ajuta la organizarea unor evenimente.

Înregistrare

#EUlocal

#TheFutureIsYours

Rețeaua europeană 
a consilierilor locali 

și regionali ai UE

http://cdweb.cor.europa.eu/cn/a8mvl/councillor-network
http://cdweb.cor.europa.eu/cn/a8mvl/councillor-network
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Regiunile și orașele Uniunii Europene

• Comitetul European al Regiunilor (CoR) și membrii săi reprezintă 
cele 240 de regiuni, aproximativ 1 350 de provincii, județe și 
districte, 600 de orașe și aproape 90 000 de comune din cele 27 
de state membre ale Uniunii Europene. Administrațiile regionale 
și locale sunt responsabile de jumătate din investițiile publice, 
de o treime din cheltuielile publice și de un sfert din veniturile 
fiscale. Regiunile și orașele au un rol important în procesul de 
elaborare a politicilor UE, deoarece:

• politicienii locali și guvernele regionale colaborează zilnic cu UE și, 
prin urmare, ar trebui să fie în măsură să își utilizeze cunoștințele 
și să își exercite influența în mod sistematic pe întreg parcursul 
elaborării politicilor UE;

• efectele schimbărilor climatice, ale pandemiilor și ale crizelor 
economice sunt adesea distribuite inegal pe teritoriul UE și 
sugerează nevoia unor răspunsuri bazate pe realitatea zonei 
pentru consolidarea coeziunii;

• cetățenii au identități regionale și naționale marcate – dar 
totodată se simt și europeni și sprijină cooperarea consolidată 
între statele membre ale UE, astfel cum confirmă periodic 
sondajele de opinie. 

Rețeaua europeană a consilierilor locali și regionali ai UE
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Local and regional authorities are the 
state level implementing most areas of EU 

legislation on the ground – from the 
Green Deal to the Digital Agenda. It is the 

level of government closest to the people, 
most trusted by citizens. No EU policy will 

�y without them.

There are more than
1 million elected local and 
regional o�cials across 
the European Union, 
represented by the CoR at 
EU level. 

They link the EU institutions, capitals, regions and 
local communities in the EU and are responsible for…WHY

HOW
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THE COR
AND  LOCAL AND 

REGIONAL 
AUTHORITIES MAKE 

A DIFFERENCE

Advising the EU 
legislators to make EU laws 
�t for purpose at local and 
regional level.

Ensuring EU law 
implementation and 
enforcement through government 
action on the ground. 

Giving trustful and reliable 
information on EU matters to 
the citizens

In Brussels In the regions

Aflați mai multe: 

  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/ks-ha-20-001  

  https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/default.aspx  
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