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Местните и регионалните власти, които в ЕС са представени от Европейския комитет на регионите, винаги са били
гръбнакът на европейската демокрация. Пандемията от COVID-19 показа, че местните и регионалните лидери
са движещата сила в своите общности, която реагира по време на извънредната ситуация, а сега е начело на
възстановяването на ЕС. Ето защо основната задача на Комитета ще бъде да доближи Европа до хората чрез селата,
градовете и регионите, като изпълнява три основни приоритета.
Всички решения трябва да се
вземат възможно най-близо до
гражданите в съответствие с
принципа на субсидиарност.
Това включва представяне и
засилване на ролята на местните и
регионалните власти в ЕС.
Конференцията за бъдещето
на Европа е възможност за
подобряване на начина, по който
ЕС работи, споделя и развива
успешните практики на гражданско
участие, за които нашите членове
работят в своите избирателни
райони, реформирайки по този
начин процеса на вземане на
решения в ЕС.
Ще продължим да работим,
за да гарантираме, че новото
законодателство на ЕС ще намали
административната тежест и
разходите за изпълнение за нашите
региони.

Всички европейски решения
следва да се вземат с оглед на
нашия ангажимент за справяне с
големите обществени промени,
пред които са изправени селата,
градовете и регионите.
Сред тях са глобалните пандемии,
зеленият и цифровият преход,
демографските предизвикателства
и миграционните потоци.
Ако излезем от тези промени
обединени и по-силни, ще
означава, че сме способни да
претендираме за поемане на
отговорност за нашето бъдеще и за
изграждане на устойчиви местни
общности.

Ще насърчаваме сближаването
като основна ценност във всички
политики и програми на ЕС.
Насърчаването на сближаването в
Европа се нуждае от амбициозен
дългосрочен бюджет на ЕС, който
да предлага достатъчно структурни
и кохезионни фондове и
инвестиции в селското стопанство
за всички региони и градове.
Но сближаването означава нещо
повече от пари: то е ценност,
която ръководи устойчивото
икономическо развитие, създава
възможности за дългосрочна
заетост за всички и осигурява
съобразени с местните условия
политики, които отговарят на
потребностите на гражданите.

Приоритетите ни ще бъдат отразени в съвременни и динамични комуникационни кампании, които ще изпращат
силни послания за реалната добавена стойност на ЕС, неговите региони, градове и села.
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Нидерландия
12 провинции
415 общини

Люксембург
3 окръга
12 кантона
106 общини

Германия
16 федерални провинции
около 12 900 териториални единици
(295 селски окръга; градовеокръзи, градове, общини)

Дания
5 области
2 области със специален статут –
Фарьорските острови и Гренландия
98 общини

Швеция
20 съвета на графства
(включително 4 области)
290 общини

Белгия
3 региона
3 общности
10 провинции
589 общини

Финландия
18 регионални съвета
1 автономна провинция
(Оландските острови c 16 общини)
313 общини

Латвия
5 области
9 града
110 общини

Canarias

Guyane

Ирландия
2 регионални събрания
8 регионални органа
29 графства
5 града
80 общини

Естония
15 провинции
226 общини (33 града и 193 селски
общини)

Mayotte

Guadeloupe
Martinique

Réunion

Açores

Madeira

Литва
60 общини
Полша
16 воеводства
379 окръга
2479 общини (градове и
селски общини)
65 общини със статут на окръзи
град Варшава, който има специален
статут
Чешка република
14 области
6251 общини

Франция
13 области
(и 5 отвъдморски)
102 департамента
36 699 общини

Словашка република
8 автономни области
79 административни окръга
2922 общини

Португалия
2 автономни области (Азорски
острови и о-в Мадейра)
18 окръга
308 общини
4261 енории
2 метрополни области (Лисабон
и Порто)

Румъния
8 области на развитие
42 департамента,
включително столицата Букурещ
103 агломерации, 217 града
2 853 селски общини
България
6 района за планиране
28 области
264 общини
3850 кметства и райони

Испания
17 автономни области
2 автономни града (Сеута и Мелиля)
50 провинции
8116 общини

Унгария
19 графства
3152 общини (3128 града и
села, 23 града със статут на
графство и столицата Будапеща c
23 района)

Италия
20 области (15 обикновени и 5 със
специален статут)
2 автономни провинции (Болцано
и Тренто)
107 провинции
15 метрополни области
8091 общини

Австрия
9 федерални провинции
99 окръга (включително 15 града)
2357 общини

Словения
12 regions
58 децентрализирани поделения на
държавната администрация
212 общини (от които 11 града)

Малта
5 административни области,
обединяващи местните съвети
16 административни общности
68 местни съвета

Хърватия
21 региона (жупании)
(включително столицата Загреб)
127 града
429 селски общини

Гърция
7 децентрализирани
администрации
13 региона
325 общини

Кипър
6 окръга
39 града
478 общини
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пътеводна светлина за бъдещето на Европа.
В такива несигурни времена социалното,
икономическото и териториалното сближаване
между регионите, градовете и хората е
необходимо не само за гарантиране на
дългосрочното бъдеще на европейската
икономика, но и като доказателство за силата
на Европейския съюз. ЕС трябва да осигури
достатъчно финансиране за регионите и селското
стопанство, но трябва да отиде и по-далеч.
Сближаването трябва да бъде в центъра на
неговите приоритети, политики и програми, за да
свърже общностите в Европа.

Кризите в областта на икономиката и миграцията,
както и тази, причинена от COVID-19, показаха, че
Европа може най-добре да обслужва интересите
на своите граждани само чрез обединяване на
ресурси и съвместна работа. Всеки път, когато
Европа се изправя пред нови предизвикателства,
разчита на местните и регионалните власти да
намерят отговори и решения за своите общности.
И днес ситуацията не е по-различна.
Безпрецедентният характер на кризата изисква
Европа да покаже единство и солидарност,
като подкрепи усилията на своите един милион
местни и регионални политици. Приносът на
местните и регионалните лидери е и ще бъде
от основно значение за спиране на пандемията,
подсигуряване на обществените услуги,
подпомагане на работните места, подкрепа
за МСП и подготовка за възстановяването.
Спасяването на човешки живот и на икономиките
е синоним на подкрепата за всички местни
общности.
Изграждането на сплотена, силна и
устойчива Европа, която е по-близо до
хората, ще бъде наш основен приоритет
през следващите пет години.
За да го постигнем, ще се съсредоточим върху
укрепването и защитата на демокрацията.

Европейската демокрация трябва да бъде
модернизирана, за да отговаря по-добре на
нуждите на гражданите. Конференцията за
бъдещето на Европа е възможност за промяна
чрез засилване на ролята на местните и
регионалните власти в ЕС. Ще продължим да
защитаваме по места Европа и нейните основни
ценности — включително свободата на словото,
равенството, правата на човека и свободата на
движение — които са жизненоважни за бъдещето
на демокрацията.
На второ място, трябва да пренасочим
усилията на ЕС в посока подкрепа на всички
градове и региони, за да могат да отговорят на
значителните промени, пред които са изправени
днес. Това включва гаранции, че ЕС подкрепя
тяхната ответна реакция и възстановяване след
пандемията. Освен това Европа не трябва да
пренебрегва извънредната ситуация във връзка
с изменението на климата, демографските
промени, миграцията и цифровизацията. Всички
тези предизвикателства се нуждаят от съгласуван,
интегриран и местен европейски подход,
който подкрепя всеки гражданин. Отговорът на
Европа на промените и извънредната ситуация
вследствие на пандемията ще определи бъдещето
на Европейския съюз.
На трето място, сближаването като основна
ценност трябва да бъде укрепено и да бъде

Спешната необходимост Европа да се обедини,

да реагира и да инвестира във всички региони
и градове е от първостепенно значение за
осигуряване на бъдещето на нашите граждани.
Сега повече от всякога Европейският съюз трябва
да използва всичките си ресурси, да модернизира
своята демократична и институционална
структура и да покаже, че е в служба на всяка
местна общност и на всеки гражданин.

Апостолос Цицикостас,
председател на Европейския комитет на
регионите,
управител на регион Централна Македония,
Гърция
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Вашку Алвъш Кордейру,
първи заместник-председател на
Европейския комитет на регионите

@VascoCordeiro3
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След дългото и трудно възстановяване от
финансовата криза сега борбата с COVID-19
и неговите всеобщи последици са нов
предупредителен сигнал за лидерите на
ЕС относно необходимостта от по-силна
и по-справедлива Европа, по-солиден
ЕС и различен начин на работа, който да
гарантира по-добри резултати. Единствено
солидарността между всички равнища и
съвместните действия ще ни позволят да
се справим с предизвикателствата, които
държавите членки и регионите не могат да
посрещнат сами. В името на европейския
проект е много важно да се има предвид, че
хората очакват от ЕС не само да действа от
тяхно име. Убеден съм, че когато става дума
за такова мащабно предизвикателство, те
очакват от ЕС да поеме и водещата роля, като
намери ефективни, бързи и видими отговори
на многобройните проблеми, произтичащи от
тази пандемия.
Съюз без сближаване не може да има.
Различията в развитието между регионите
и между държавите членки продължават
да са големи и ще стават все по-очевидни,
докато се изправяме пред последиците
от пандемията. ЕС трябва да подкрепя
регионалното развитие, за да може да се

Тези градове и региони представляват
демократичната основа, върху която лидерите
на ЕС трябва да възстановят Европа заедно с
повече от един милион местни и регионални
политици, избрани от гражданите на ЕС. По
време на всяка една криза те са на преден
план, оказвайки подкрепа на нашите граждани,
и поради това следва да участват пълноценно
във всекидневната работа на ЕС.

бори със социалните, икономическите и
териториалните неравенства и различия,
както и да предоставя подкрепата, от която се
нуждаят неговите граждани и която търсят. Ето
защо ние, като местни и регионални политици,
се застъпваме за стабилен и децентрализиран
европейски бюджет, с допълнителни средства,
предназначени за нововъзникващите
приоритети в секторите на здравеопазването,
климата и миграцията. Призоваваме също
така за преразглеждане на фискалните
правила, за да се подкрепят стабилни
публични инвестиции и ефикасни обществени
услуги на местно и регионално равнище.
Политиката на сближаване е идеалната рамка
за постигане на социалното и икономическото
възстановяване, от което Европа се нуждае,
за да възвърне водещата си позиция на
световната сцена. Това ще ни позволи да
изградим по-прогресивна и устойчива Европа,
която се грижи за своите граждани и околната
среда.
Независимо от географското местоположение,
размер или богатство, всеки регион и град на
континента или в най-отдалечените райони
следва да бъде част от европейския проект,
тъй като всеки гражданин е от значение.

През следващите пет години КР ще изпълнява
водеща роля и ще потвърждава приоритетите
на градовете и регионите за бъдещето
на нашия Съюз. Ще работим с останалите
европейски институции, както и с нашите
европейски, национални и местни партньори..
Нашата мисия е да доближим ЕС до
градовете и регионите — там, където
живеят неговите граждани.

Вашку Алвъш Кордейру,
първи заместник-председател на
Европейския комитет на регионите,
министър-председател на автономното
правителство на Азорските острови,
Португалия
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Доближаване на Европа до хората:
демокрацията и бъдещето на ЕС

14

1

ПРИОРИТЕТ

Преосмисляне на начина,
по който функционира днес
демокрацията
Основният ни приоритет е да доближим Европа до нейните граждани и да
укрепим европейската демокрация на
всички равнища на управление. Целта
е да се подобри начинът, по който работи ЕС, като се гарантира, че неговите
политики и програми отговарят на реалните нужди на гражданите. Трябва да
модернизираме Европейския съюз, за
да отговоря по-ефективно на нуждите
на хората.
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за състоянието
на регионите и
градовете

Наблюдение
на местната
демокрация
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на европейско, национално и
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По-добро законодателство на
ЕС: готови за бъдещето

Субсидиарност

Основан на
доказателства
подход
Достигане до
обикновените хора
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Управление на основните
обществени промени:

укрепване на устойчивостта на общностите
регионални и местни

18

2

ПРИОРИТЕТ

Отговор на основните промени,
пред които днес се изправят нашите
региони, градове и села
Глобалните пандемии, климатичният,
цифровият и демографският преход,
както и потокът на миграцията, оказват
дълбоко въздействие върху всеки европейски регион, град и село. Водени
от целите на ООН за устойчиво развитие, ще посочим решения, които да гарантират, че ЕС подкрепя в достатъчна
степен местните и регионалните власти
при справянето с бъдещи извънредни
ситуации и обществени промени, които
се случват в техните общности.
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Нулево замърсяване
Енергийна
ефективност

Неутрален по
отношение на
климата ЕС до 2050 г.

Екологосъобра

Кръгова икономика

Защита на
биоразнообразието
Развитие на
селските райони
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Екологосъобразна
мобилност
Европейски
зелен пакт

Подобряване на
европейската
координация

Укрепване
на устойчивостта
на местните общности

Устойчиво
възстановяване
на ЕС за всички
общности

Управление
на бедствията в
регионите и градовете

Всеобхватна,
хуманитарна и
справедлива

Миграция

Подкрепа за
интеграцията

Борба с трафика
на хора

Демографск

Устойчив растеж

2

ПРИОРИТЕТ

азно развитие

ки промени

Глобална подкрепа
за биологичното
разнообразие и борбата с
изменението на климата

Управление на основните обществени промени:
изграждане на силни регионални и местни общности
Цифрови региони
и градове в ЕС

Цели на ООН
за устойчиво развитие

Управление на застаряването,
намаляването на населението и
обезлюдяването

Образование,
обучение и умения
Преодоляване
на цифровото
разделение
Инфраструктура
и свързаност

Изтичане на мозъци

Цифрови
обществени услуги
и стимули за
местния бизнес

Качествена заетост, социални
права и равновесие между
професионалния и личния живот

Внедряване на 5G
на местно и
регионално равнище
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Сближаването – наша основна
ценност:
ориентирани към местните
условия политики на ЕС

22

3

ПРИОРИТЕТ

Поставяне на ЕС в услуга на неговите
граждани и техните населени места

Третият ни приоритет ще бъде да гарантираме, че икономическото, социалното и териториалното сближаване се насърчават и отчитат във всички политики
на ЕС, които засягат хората и техните
населени места (това, което наричаме
политики, ориентирани към местните
условия). Така ще се покаже добавената
стойност на сближаването не само като
политика, но и като основна ценност,
която трябва да бъде централна част на
всички политики на ЕС. Сближаването
не е само въпрос на пари, то е основна
ценност.
23

Алианс за сближаване
#CohesionAlliance
Интелигентна
мобилност
За всички региони
и градове
Преодоляване на
разделението между
градските и селските
райони
Солидарност,
отговорност и
ефективност

Трансгранично сътрудничество

Обновено европейско
икономическо управление

Политика на
сближаване
Развитие на
селските райони

Подходящи европейски
инвестиции

Средства на ЕС

Иновации и
предприемачество
24

Инвестиране в
устойчив транспорт
в целия ЕС

Приспособяване на
местните икономики

Показване н
на сближа
ежедневиет

на приноса
аването за
то на хората

3

ПРИОРИТЕТ
Привличане на частни
инвестиции

Сближаването – наша основна ценност:
ориентирани към местните условия политики на ЕС

Преодоляване на различията
в Европа

Многостепенно управление
и партньорство

Опростяване
на политиките на ЕС
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Европейски комитет на регионите

Какво представлява
Европейският комитет
на регионите?
Ние сме институционален орган на Европейския съюз. Нашите членове са избрани председатели на региони, регионални съветници,
кметове и местни съветници, които подлежат на
демократична отчетност пред гражданите.
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държави членки

3

Субсидиарност

Председателят

Апостолос
Цицикостас

6

Изграждането на сплотена, силна и
устойчива Европа, която е по-близо до
хората, ще бъде наш основен приоритет
през следващите пет години.

Първият
заместник-председател

Вашку Алвъш Кордейру

Нашата мисия е да доближим ЕС до
градовете и регионите — там, където
живеят неговите граждани.

политически
групи

1милион 300

ПРЕДСТАВЛЯВА

местни и регионални
политици

КОМИСИИ

Комисия по околна
среда, изменение на
климата и енергетика
(ENVE)

Комисия по политика
на териториално
сближаване и бюджет
на ЕС (COTER)

Комисия по гражданство,
управление,
институционални въпроси
и външни работи (CIVEX)
Комисия по социална
политика, образование,
заетост, научни
изследвания и култура
(SEDEC)

Комисия по
природни ресурси
(NAT)

6

90 000

местни власти

447 милиони
граждани на ЕС

ПЛАТФОРМИ И МРЕЖИ

6 комисии (групи от членове) подготвят проектостановища и резолюции,
които се представят на пленарната асамблея.

Комисия по
икономическа
политика (ECON)

региона

ПЛЕНАРНИ
СЕСИИ

Източно партньорство

Евро-Средиземноморск
а асамблея

Платформа за
наблюдение на
стратегия„Европа 2020“
Мрежа за наблюдение
на субсидиарността

Конвент на кметовете

Атлас на децентрализираното
сътрудничество за развитие
Мрежа от регионални
центрове

Многостранна
платформа за ЦУР

Европейска група за
териториално
сътрудничество
Градове и региони за
интеграция

Членовете на КР заседават на пленарна сесия в
Брюксел за гласуване и приемане на становища.

Олгиерд Геблевич,

председател на групата на ЕНП

@EPP_CoR
eppcor.eu
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Следващите пет години ще бъдат много
динамичен период за европейските региони и европейската демокрация. Групата на
ЕНП в КР ще подкрепя председателството
при постигането на осезаеми резултати по
днешните приоритети и новите предизвикателства, пред които КР и неговите
членове могат да се изправят в бъдеще.
Нашата идея за следващите 5 години е
да превърнем гражданите в основния
елемент на европейската демокрация. За тази цел ще трябва да разработим трайни механизми за консултации с хората на местно равнище, като
същевременно укрепим субсидиарността в ЕС, така че да можем да превърнем техния принос в правомощия
за вземане на решения. През първите
две години от мандата трябва да използва-

ме импулса на конференцията за бъдещето
на Европа, за да популяризираме дългосрочните приоритети, идващи от нашите
градове и региони. Гражданските диалози
по места, подкрепени от структурирана
обратна връзка и засилено сътрудничество с регионалните парламенти и местните
власти, ще ни помогнат да формираме европейските политики въз основа на факти,
проверени спрямо реалностите по места.
Нашият принос към законодателната
дейност ще се съсредоточи върху основните предизвикателства, пред които са
изправени регионите на ЕС днес — постигане на неутралност по отношение на
климата, извличане на максимални ползи
от цифровия преход, справяне с глобалните пандемии и изграждане на устойчивост
на фона на намаляващото население. Но за
да сме сигурни, че заставаме зад ЕС, който
работи за по-добър живота за хората, подкрепя нашите местни икономики и създава

нови възможности за заетост във времена
на промяна, се нуждаем от гъвкавост в политическите си програми и по отношение
на политиката на сближаване на Съюза.
Предизвикателствата на коронавируса,
които оказват огромен натиск върху националните, европейските и международните икономики, показаха също така колко
важни са функционирането и ефикасността на местните общности за посрещане на
ежедневните нужди, първичните здравни
грижи и надеждната местна инфраструктура. Можем да постигнем всичко това чрез
повече консултации и съвместни действия
с други сродни проевропейски политически групи и с останалите институции на ЕС.
Като регионални и местни политици на
изборна длъжност ние носим отговорност
и за представянето на реалистичен образ
на политиките на ЕС у дома и извън нашите
избирателни райони. Привличането на
вниманието на регионалните и местните
медии към успехите на ЕС и насърчаването
на солидарността и взаимната подкрепа
между регионите на ЕС са от ключово
значение за успеха на нашата работа.

Olgierd Geblewicz
Председател на Европейската народна
партия (ЕНП)
Маршал на Западнопоморско
воеводство, Полша
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Кристоф Руйон,

председател на групата на ПЕС

@PES_CoR
pescor.eu
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Много от 120 000 града и региона в
Европейския съюз са ръководени от
прогресивни кметове и председатели —
социалисти и социалдемократи. Помислете
за столици като Берлин, Брюксел или
Будапеща. Помислете за многобройните
региони в Германия, Испания или Франция и
по далече — например Азорските острови в
Португалия. Помислете за малките общини,
крайградските или селските райони, като
моя например. Нашата роля като групата
на Партията на европейските социалисти е
да им дадем глас и да работим заедно с тях
за създаването на по-устойчив, справедлив
и приобщаващ Европейски съюз, който не
изоставя своите граждани и територии.
Изправени сме пред трудни времена. Кризата
с коронавируса допълнително изостри
вече съществуващи неотложни въпроси
като извънредната ситуация в областта на
климата и околната среда, нарастващите

да проявим смелост по отношение на ЦУР 5
за постигане на равенство между половете и
овластяване на жените и момичетата.
Кризата, пред която сме изправени сега,
може да се превърне във възможност,
ако имаме смелостта да изградим
ново бъдеще за нашите общности.
За тази цел от ключово значение ще
бъде Зеленият пакт, в който са изцяло
ангажирани местните и регионалните
власти. Техните умения и ресурси
наистина са от съществено значение за
осъществяването на справедлив преход.
социални неравенства, трансформацията в
сферата на труда и цифровизацията, липсата
на възможности за мнозина и широко
разпространеното чувство, че гражданите
са лишени от права. Градовете и регионите
играят много важна роля за справяне с тези
предизвикателства. Нашата група със своето
мото „Мисли глобално, действай локално“ и
със силно представителство чрез близо 200
представители на изборна длъжност застава
зад политическа програма, вдъхновена от
17-те цели на ООН за устойчиво развитие
(ЦУР). Целта ни е в рамките на настоящия
мандат Европейският комитет на регионите
да формулира силни предложения,
по-специално относно устойчивостта,
политиката на сближаване, жилищното
настаняване, енергийния преход, защитата
на работниците, цифровата трансформация
и цифровите права, за да подкрепи местните
и регионалните власти и ЕС по пътя им към
устойчиво развитие. Това означава също така

Ще защитаваме и идеята за по-голяма
политическа роля на Европейския комитет
на регионите. Повече от всякога Комитетът
трябва да бъде гласът на териториите
в рамките на институциите на ЕС и да
допринася за изграждането на бъдещето на
Съюза, по-специално чрез конференцията
за бъдещето на Европа и гражданските
диалози. Независимо обаче от контекста или
кризата, пред която сме изправени, нашият
неизменен подход ще бъде да отстояваме
по-задълбочена европейска интеграция,
основана на субсидиарност, солидарност
и безусловно придържане към основните
ценности и свободи на Европа.

Кристоф Руйон,
Председател на Партията на
европейските социалисти (ПЕС)
Кмет на Кулен, Франция
33

Франсоа Декостер,

председател на групата на Renew Europe

@RenewEuropeCoR
reneweurope-cor.eu
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здравно и санитарно оборудване като
стратегическо и чрез което общественото
здраве се превръща в истинско и ефективно
партньорство между местните, регионалните,
националните и европейските лидери.

Пандемията от COVID-19 разкри пробойните
в нашите общества и в Европейския съюз. В
същото време тя ни разкри и възможности.
Трябва да гарантираме, че с всяка
стъпка се приближаваме до по-силно
и по-обединено общество. За да
постигнем това, ще акцентираме върху
създаването на подходяща рамка за
екологосъобразно, интелигентно и
приобщаващо възстановяване.
Възстановяване, което не загърбва
неутралността по отношение на климата
и изпълнява Зеления пакт по справедлив
и финансово щадящ начин. Екологичен
преход към декарбонизирана икономика,
който ще създаде нови възможности
за стопанска дейност и заетост. Преход,
който следва да постави устоите на нов
вид пазарна икономика, основана на
енергетика без въглеродни емисии, равни
възможности, лоялна конкуренция, която
предотвратява и преодолява всякакъв вид

монополи (публични или частни, квазиили де факто), с подходящо регулиране за
защита на най-уязвимите. Преход, който
улеснява ориентираната към местните
условия промишлена политика, подпомага
стратегическите отрасли, включва
преквалификацията на работниците, чиито
работни места изчезват, създава устойчиви
работни места на местно равнище, особено
за младежите, и стимулира МСП. Преход,
който ще гарантира балансираното
биологично разнообразие и опазването и
правилното управление на околната среда,
градските и селските райони, както и на
горите. Преход, който ни позволява да се
наслаждаваме по устойчив начин на всички
европейски туристически дестинации.
Възстановяване, което ще прави оценка на
демографските промени и ще гарантира, че
бъдещите решения са съобразени с местните
потребности и особености, което ще
разглежда производството на необходимото

Възстановяване, което се възползва
от големия напредък, постигнат чрез
цифровизацията на публичния и частния
сектор, и го задълбочава, като гарантира,
че висококачественият широколентов
достъп достига до всяко домакинство и
до най-малките предприятия и че всеки
гражданин, независимо от възрастта или
пола си, получава подходящите умения, за да
се възползва от технологиите с цел по-добър
достъп до обществените и частните услуги.
Възстановяване, основано на принципите
на правовата държава и укрепването на
местната демокрация както по отношение
на участието на гражданите чрез цифрови
инструменти, така и по отношение на
качеството на местната демокрация —
демокрация без корупция, приобщаваща
в процеса на вземане на решения, със
свободни местни медии и активно
гражданско общество, в рамките на която
гражданите се възползват в пълна степен
от възможностите, които им предоставя
членството в ЕС.

Франсоа Декостер,
председател на групата на Renew Europe
кмет на Сен Омер
член на Регионалния съвет на О-дьо-Франс,
Франция
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Владислав Ортил,

председател на групата на ЕКР

@ECR_CoR
web.cor.europa.eu/ecr
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В групата на ЕКР сме ангажирани с
постигането на една по-просперираща,
сигурна и децентрализирана
Европа, която е ръководена от
местните общности в партньорство
с националните правителства. Едно
правителство управлява най-добре,
когато се вслушва в гражданите
и изразходва отговорно парите
на данъкоплатците, поради което
заставаме зад принципите на реализъм,
субсидиарност и демокрация.
В трудни времена като тези, през които
преминаваме сега, на първо място трябва
да поставим прагматизма. Групата на ЕКР
представлява консервативно движение, което
вярва, че чрез европейското сътрудничество
в ключови области можем да намерим реални
решения за справяне с реални проблеми.
Именно чрез политики, основани на здравия
разум, и при зачитане на желанията на нашите

граждани можем да намерим решения, които
да помагат за създаването на работни места
и превръщането на Европа в по-безопасно
място за живеене.
Едно от най-упоритите предизвикателства,
пред които днес се изправя ЕС, ще бъде
икономическото възстановяване след
избухването на пандемията от COVID-19.
Нашата група се застъпва за реални действия
в духа на солидарността: финансова помощ
за регионите със затруднения, повече
гъвкавост при използването на фондовете
на ЕС и премахване на вносните мита за
медицинските изделия. Подчертаваме също
така, че всички нови политики трябва да
отчитат местните и регионалните условия и
да гарантират, че мерките на ЕС не нарушават
суверенитета нито на националната държава,
нито на местното управление.
Като цяло европейските държави и региони
се различават по много показатели: език,

националност, икономическо развитие,
природни ресурси, равнище на местното
образование, география и доходи. Ето
защо вярваме, че само ЕС, който зачита
многообразието и разчита на своите държави
и региони, може да изгради по-силно бъдеще,
което да допринася за по-добър живот на
хората.
Държавите членки и регионите могат да
намерят най-подходящия за тях модел, за
да се справят с всичко — от фискалните
политики до създаването на работни места,
които позволяват на младите хора да останат
по родните си места и да създават семейства
там. По отношение на други въпроси, които
изискват сътрудничество на равнище ЕС,
виждаме ясна необходимост от силна Европа
в области като териториалното сближаване,
научните изследвания, селското стопанство и
единния пазар.
Предлагаме смела, алтернативна визия за
реформиран ЕС като общност от нации и
региони, които си сътрудничат в области, в
които имаме общи интереси и които могат
да бъдат развити най-добре чрез ефективна
работа. В основата на всяко решение, взето
от политиците, седи преценката дали то е
от полза или не за полагащите много труд
данъкоплатци в целия Съюз.

Владислав Ортил,
председател на групата на Европейските
консерватори и реформатори (ЕКР)
маршал на Подкарпатското
воеводство, Полша
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Киаран МакКарти,

председател на групата на ЕА

@EA_CoR
web.cor.europa.eu/ea
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Европейският алианс счита, че
Европейският съюз трябва да притежава
силна визия, която да свързва политиките
и да е от полза за нашите градове, села и
периферни райони в целия ЕС. Обменът
на знания, финансовите инвестиции и
гъвкавото регулиране са от решаващо
значение за създаването на новаторски
и междусекторни подходи в подкрепа
на справедлива и екологично устойчива
икономика на ЕС.

Свидетели сме на много социални и
икономически предизвикателства.
Регионите и градовете в целия ЕС
остават на предна линия в борбата с
тези предизвикателства — предприемат
действия във връзка с тях, намират
решения, като същевременно постигат
амбициозен и устойчив напредък.
Последната пандемия от коронавирус
показа още веднъж колко важни са
местните и регионалните власти за живота
на гражданите на ЕС.
Председателите на регионите, кметовете и
регионалните и местните съветници в цяла
Европа разполагат с толкова много знания
и опит, които могат да бъдат споделени
— основната цел на такива знания и
опит е да допринасят за настоящите и
бъдещите области на политиката на ЕС. В
продължение на 25 години КР спомага за
осъществяването на визията на ЕС, като

едновременно с това поставя трудни
въпроси, търси решения чрез партньорства
и отстоява концепцията на ЕС.
КР е много важна част от институциите
на ЕС. Чрез сътрудничество с другите
европейски институции КР изгради общи
допирни точки с хората от четирите
краища на ЕС. Въпреки това КР трябва да
продължи да развива своите механизми,
за да гарантира, че гласът и правомощията
на местните, регионалните и националните
власти са надлежно отразени в
европейското законодателство.

И накрая, не бива да забравяме кои сме.
Да, ние сме членове на Европейския съюз,
което ни носи огромни ползи, но всички
ние имаме различни култури, традиции и
езици. Изключително важно е да работим
за и от името на гражданите на ЕС и да
зачитаме различията в нашите региони,
докато вървим напред и се ангажираме с
предизвикателствата на нашето време.

Киаран МакКарти,
председател на групата на Европейския
алианс (ЕА)
член на Градския съвет на Корк,
Ирландия
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Бернд Фос и
Сату Хаапанен,

съпредседатели на групата
на Зелените
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С оглед на общото бъдеще активните
граждани и тяхното демократично
участие са от основно значение както за
Европейския съюз, така и за регионите,
градовете и общините.
Само Европейски зелен пакт, в който
всички области на политиката са
последователно интегрирани — селско
стопанство, промишленост, транспорт,
жилищно настаняване, образование и
социално приобщаване — ще се превърне
в стратегия за устойчив растеж за Европа.
Колкото повече време губим по пътя
към постигането на 100% възобновяема
енергия, толкова по-високи ще бъдат
икономическите разходи. Справедливият
преход трябва да се осъществи сега — това
е единственият начин, по който можем да
осигурим благосъстоянието си, да имаме
достойни работни места и да запазим
мобилността. Ето защо през следващите
години в ЕС се нуждаем от обвързващи

цели, за да постигнем целите в областта на
климата и енергетиката.
Регионите, градовете и общините се
нуждаят от устойчиви инвестиционни
възможности, тъй като политиките на ЕС се
прилагат в голяма степен на регионално
и местно равнище. ЕС трябва да осигури
подходяща финансова подкрепа, а
финансирането му трябва съществено да
допринесе за постигането на целите за
климата от Париж, като същевременно
укрепва социалната справедливост.
Европейският комитет на регионите
може да има ключова роля за
прилагането на Зеления пакт на
практика.
Зелените искаме Европа да гарантира
равни възможности за всички свои
граждани. Искаме да предложим на нашите
деца качествено образование, независимо
къде растат, и да им гарантираме бъдеще, в
което има надежда и добри възможности.

Искаме да защитим биологичното
разнообразие на нашите гори и морета.
Искаме климатичните промени да спрат.
Стремим се към приобщаващи общности,
в които хората могат да са сигурни, че
гласът им ще бъде чуван и гражданските им
права — зачитани. Стремим се да създадем
работни места, които отчитат не само
нуждите на хората, но и уязвимостта на
околната среда.
Разглеждаме правото на човешко
отношение като всеобщо право, което не
подлежи на преговори и представлява
ценната основа на всички наши действия.
Поради това настояваме за справедливо
и хуманно отношение към хората в
уязвимо положение, като бежанците и
търсещите убежище. Европейският съюз
трябва да намери средства за подпомагане
на развиващите се страни по пътя към
укрепването на демокрациите им, борбата
с изменението на климата и изпълнението
на задълженията им в областта на правата
на човека.

Сату Хаапанен,
съпредседател на групата на Зелените
член на Градския съвет на град Оулу,
Финландия

Бернд Фос,
съпредседател на групата на Зелените
член на Ландтага на федерална
провинция Шлезвиг-Холщайн, Германия
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Потърсете ни!
Европейският комитет на регионите (КР) е асамблея на 329 представители на регионалните и местните власти в ЕС от 27-те държави членки. Нашите членове са
избрани председатели на региони, регионални съветници, кметове и местни съветници, които се отчитат демократично пред над 446 милиона европейски граждани.
Главните цели на КР са да приобщава към процеса на вземане на решения в Европейския съюз органите на регионална и местна власт и представляваните от тях
общности и да ги информира за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът трябва да се консултират с Комитета относно политики,
които имат отражение върху регионите и градовете. Комитетът може да се обръща към Съда на Европейския съюз като средство за спазване на правото на ЕС, когато
са налице нарушения на принципа на субсидиарност или незачитане на правомощията на местните и регионалните власти.
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