Манифестът от Марсилия на местните и регионалните лидери:

„Европа започва в нейните региони,
градове и села“
4 март 2022 г.
Ние, местните и регионалните лидери на
Европейския съюз (ЕС), искаме ЕС, който
да отговаря по-ефективно на нуждите и
стремежите на гражданите.

1. Основите на демокрацията в ЕС са в
неговите 240 региона, 90 000 общини и над
1,2 милиона политици на изборни длъжности на местно и регионално равнище, представляващи 450 милиона души. Родена на
местно равнище преди около 2500 години в
„полиса“, демокрацията може да оцелее в ЕС
само ако е здраво вкоренена на терен и се
практикува всеки ден.
2.

Демокрацията се приема, ако се легитимира чрез доверието на хората и ако
постига резултати на най-близкото до гражданите равнище. Ето защо виждаме необходимостта от насърчаване на модел на „Дом
на европейската демокрация“, изграден
върху триизмерна легитимност: солидни
основи, представени от регионалните и
местните власти, силни стени, представени
от 27-те държави членки, и защитен покрив,
осигурен от ЕС.
Възприемането на подход „от долу нагоре“
при вземането на решения в институциите
на ЕС ще доближи ЕС до сърцата и умовете
на хората и ще възстанови доверието в ЕС
като демократичен проект, основан на силно
изборно представителство, който зачита равенството между половете.

3. Изборите са основен инструмент за
функционирането на представителната демокрация чрез работата на политическите
партии. Трябва да гарантираме, че освен
европейските избори, провеждани на всеки 5 години, основните теми от европейско
значение се обсъждат преди националните,
регионалните и местните избори, като се има
предвид, че 70 % от законодателството на ЕС
се прилага на местно и регионално равнище.
4.

Един по-демократичен ЕС трябва да
преодолее съществуващите различия в по-

литическата и правната легитимност и да
превърне своите региони, провинции, градове и села в неделима част от механизмите си
за вземане на решения в рамките на действащите разпоредби на Договора или в случай
на бъдеща промяна на Договора.

7.

5.

8.

Затова призоваваме настоящата консултативна функция на Европейския комитет
на регионите да бъде постепенно засилена
чрез обвързваща роля в ограничен брой
области на политиката с ясно териториално
измерение, като същевременно се избягва
допълнителната сложност в ЕС. Отчитането
в по-голяма степен на експертния опит на
местните и регионалните власти при изготвянето и прилагането на правото на ЕС ще
доведе до по-добро регулиране и по-голяма
демократична легитимност в ЕС.
Това укрепване на принципа на субсидиарност може да бъде постигнато чрез предоставяне на Европейския комитет на регионите
на по-добър достъп до преговорите между
институциите на ЕС по законодателни предложения (тристранни срещи) и чрез възлагането на регионалните парламенти, при
надлежно определени обстоятелства, на
официална роля при предлагането на законодателство на ЕС.

6.

Призоваваме опитът от Конференцията за бъдещето на Европа да се използва с
цел развиване на постоянен и ориентиран
към местните условия диалог с гражданите
като механизъм за участие, който би свързал
по-добре ЕС с реалностите на местно, регионално и национално равнище, както и да се
гарантира, че гражданите получават обратна връзка относно своите идеи и опасения,
привличайки по-специално младите хора.
Националните и европейските териториални
сдружения, заедно с Европейския комитет на
регионите и неговите мрежи от млади политици на изборни длъжности и регионални и
местни съветници по въпросите на ЕС, са готови да улеснят този процес.

Призоваваме Конференцията за бъдещето на Европа да потвърди отново „сближаването“ като основна ценност и като ориентир за всички политики на ЕС, основани на
зачитането на партньорството и многостепенното управление.
Настояваме за укрепване на устойчивостта в ЕС с ясно участие на местните и регионалните власти в разработването и прилагането на политиките в областта на социалната
сфера, климата, околната среда, енергетиката
и цифровите технологии, както и за пряк достъп до финансиране от ЕС в области, които
попадат в обхвата на тяхната компетентност.

9.

Подкрепяме изграждането на Европейски здравен съюз, който предоставя на ЕС необходимите правомощия за бързо реагиране
при здравни кризи, като същевременно се
зачитат принципите на субсидиарност и пропорционалност.

10. Настояваме за приемането на далновидна европейска програма за селските райони, която подобрява интеграцията между
градските и селските райони и води до устойчиво съживяване на селските общности.

11. Призоваваме ЕС да използва силните
връзки, установени през годините с местните
и регионалните власти в съседните държави
и страните, обхванати от процеса на разширяване, и да изгражда върховенството на закона и доброто управление „от долу нагоре“.
12. За да възвърнем доверието на гражданите, трябва да обновим функционирането
на демокрацията и европейските ценности
чрез образование и гражданство, по-специално сред младите хора и в трансграничните
региони.
Нека работим заедно, за да постигнем
резултати в областта на демокрацията и да
доближим Европа до нейните граждани.

