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Mēs, Eiropas Savienības (ES) vietējā 
un reģionālā līmeņa vadītāji, vēlamies, 
lai ES efektīvāk reaģētu uz iedzīvotāju 
vajadzībām un vēlmēm. 

1. ES demokrātijas pamatus veido 240 
reģioni, 90 000 pašvaldības un vairāk nekā 
1,2 miljoni vietējā un reģionālā līmenī 
ievēlētu politiķu, kas pārstāv 450 miljonus 
cilvēku. Demokrātija – kas vietējā līmenī 
dzimusi aptuveni pirms 2500 gadiem polisu 
sistēmā – Eiropas Savienībā var izdzīvot tikai 
tad, ja tā ir labi iesakņojusies attiecīgajā vietā 
un tiek praktizēta katru dienu. 

2. Demokrātija tiek akceptēta, ja to 
leģitimizē cilvēku uzticēšanās un ja tā sniedz 
rezultātus iedzīvotājiem vistuvākajā līmenī. 
Tāpēc mēs uzskatām, ka ir jāveicina “Eiropas 
demokrātijas nama” modelis, kura pamatā 
ir trīsdimensiju leģitimitāte: stabili pamati, ko 
pārstāv reģionālās un vietējās pašvaldības, 
stipras sienas, ko pārstāv 27 dalībvalstis, un 
aizsargājošs jumts, ko nodrošina ES.

ES iestāžu lēmumu pieņemšanā izmantojot 
augšupēju pieeju, Eiropas Savienība tiks 
tuvināta cilvēku sirdīm un prātiem un 
atjaunosies uzticēšanās Eiropas Savienībai 
kā demokrātiskam projektam, kura pamatā ir 
spēcīga vēlētāju pārstāvība un kurš respektē 
dzimumu līdztiesību.

3. Vēlēšanas ir būtisks pārstāvības 
demokrātijas – kuras pamatā ir politisko 
partiju darbs – instruments. Mums 
jānodrošina, ka ārpus Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām (kas notiek reizi piecos gados) 
arī pirms valsts, reģionālajām un vietējām 
vēlēšanām tiek apspriesti svarīgi Eiropas 
nozīmes jautājumi, ņemot vērā, ka 70 
% ES tiesību aktu tiek īstenoti vietējā un 
reģionālajā līmenī.

4. Demokrātiskākā Eiropas Savienībā ir 
jānovērš pašreizējās politiskās un juridiskās 
leģitimitātes nepilnības un jānodrošina, 

ka ES reģioni, apgabali, lielpilsētas, 
mazpilsētas un ciemati kļūst par tās lēmumu 
pieņemšanas mehānismu neatņemamu 
sastāvdaļu gan saskaņā ar spēkā esošajiem 
Līguma noteikumiem, gan gadījumā, ja 
Līgumā nākotnē būs izmaiņas.

5. Tāpēc mēs aicinām pakāpeniski 
stiprināt Eiropas Reģionu komiteju papildus 
tās pašreizējai konsultatīvajai funkcijai, lai 
virzītos uz saistošu lomu ierobežotā skaitā 
politikas jomu, kurām ir skaidra teritoriālā 
dimensija, un vienlaikus izvairoties no 
papildu sarežģītības Eiropas Savienībā. ES 
tiesību aktu izstrādē un īstenošanā vairāk 
ņemot vērā vietējo un reģionālo pašvaldību 
īpašās zināšanas, Eiropas Savienībā 
tiks nodrošināts labāks regulējums un 
palielināsies demokrātiskā leģitimitāte. 

Subsidiaritātes principu var nostiprināt, 
nodrošinot Eiropas Reģionu komitejai labāku 
piekļuvi ES iestāžu sarunām par tiesību aktu 
priekšlikumiem (trialogiem) un pienācīgi 
noteiktos apstākļos piešķirot reģionālajiem 
parlamentiem oficiālu lomu ES tiesību aktu 
ierosināšanā.

6. Mēs aicinām izmantot konferencē par 
Eiropas nākotni gūto pieredzi, lai izvērstu 
pastāvīgu un konkrētai vietai atbilstīgu 
dialogu ar iedzīvotājiem kā līdzdalības 
mehānismu, kas Eiropas Savienību labāk 
sasaistīs ar reālo situāciju vietējā, reģionālajā 
un valsts līmenī, un nodrošinās, ka iedzīvotāji 
par savām idejām un bažām saņem atbildes; 
īpaši jācenšas iesaistīt jauniešus. Valstu 
un Eiropas teritoriālās apvienības kopā ar 
Eiropas Reģionu komiteju un tās tīkliem, ko 
veido jaunie vēlētie politiķi un reģionālie 
un vietējie ES lietu padomnieki, ir gatavi 
veicināt šo procesu.

7. Mēs aicinām konferencē par Eiropas 
nākotni atkārtoti apstiprināt “kohēziju” 
kā pamatvērtību un kā kompasu visām 
ES politikas jomām, kuru pamatā jābūt 

partnerības un daudzlīmeņu pārvaldības 
principa ievērošanai.

8. Mēs aicinām Eiropas Savienībā 
stiprināt noturību, skaidri iesaistot vietējās 
un reģionālās pašvaldības sociālās, klimata, 
vides, enerģētikas un digitālās politikas 
izstrādē un īstenošanā un nodrošinot tiešu 
piekļuvi ES finansējumam jomās, kas ir to 
kompetencē.

9. Mēs atbalstām Eiropas veselības 
savienību, kas piešķir Eiropas Savienībai 
kompetences, kuras vajadzīgas, lai 
ātri reaģētu uz veselības krīzēm, 
vienlaikus ievērojot subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principus.

10. Mēs aicinām pieņemt tālredzīgu 
Eiropas lauku attīstības programmu, 
kas uzlabos pilsētu un lauku integrāciju 
un veicinās lauku kopienu ilgtspējīgu 
atdzīvināšanu.

11. Mēs aicinām Eiropas Savienību 
izmantot gadu gaitā izveidotās ciešās saiknes 
ar kaimiņvalstu un paplašināšanās procesā 
iesaistīto valstu vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām un veidot tiesiskumu un labu 
pārvaldību, izmantojot augšupēju pieeju.

12. Lai atgūtu iedzīvotāju uzticēšanos, 
mums ir jāatjauno demokrātijas 
funkcionēšana un Eiropas vērtības, 
izmantojot izglītošanu un veicinot 
pilsoniskumu, it īpaši jauniešu vidū un 
pārrobežu reģionos.

Strādāsim kopā, lai demokrātija sniegtu 
rezultātus un tuvinātu Eiropu tās 
iedzīvotājiem.


