A helyi és regionális vezetők marseille-i nyilatkozata:

“Európa a régióiban, városaiban és falvaiban kezdődik”
2022. március 4.
Mi, az Európai Unió (EU) helyi és regionális
vezetői olyan EU-t szeretnénk, amely
hatékonyabban reagál a polgárok
igényeire és törekvéseire.

városait és falvait a Szerződés jelenlegi rendelkezései szerint vagy a Szerződés jövőbeli
módosításával a döntéshozatali mechanizmusok elválaszthatatlan részévé kell tennie.

1.

5.

Az uniós demokrácia alapját a 240
régió, a 90 000 település és az 1,2 milliónál
is több helyi és regionális szinten megválasztott, több mint 450 millió embert képviselő
politikus alkotja. A mintegy 2500 évvel ezelőtt
helyi szinten, a „poliszokban” megszületett
demokrácia csak akkor maradhat fenn az EUban, ha gyökerei szilárdak és a gyakorlatban
napi szinten érvényesül.

2.

A demokrácia akkor válik elfogadottá,
ha legitimitását az emberek bizalma adja,
és ha eredményekkel jár a polgárokhoz legközelebb álló szinten. Ezért úgy látjuk, hogy
elő kell segítenünk egy „a demokrácia
európai háza” jellegű modell kialakítását,
amely háromdimenziós legitimitásra épül.
Ezt a három dimenziót a regionális és helyi
önkormányzatok által képviselt szilárd alapok, a 27 tagállam alkotta erős falak és az EU
által biztosított, védelmet nyújtó tető alkotja.
Az uniós intézményeken belüli döntéshozatal kapcsán az alulról felfelé építkező
megközelítés alkalmazása érzelmileg és
észérvek alapján is közelebb hozza az EU-t az
emberekhez, és helyreállítja az Unióba mint
erős választói képviseleten alapuló, a nemek
közötti egyenlőséget tiszteletben tartó
demokratikus projektbe vetett bizalmat.

3.

A választások a politikai pártok munkáján keresztül a működő képviseleti demokrácia alapvető eszközeit jelentik. Biztosítanunk
kell, hogy az ötévente megrendezésre kerülő
európai választásokon kívül a nemzeti, regionális és helyi választások előtt is megvitassák az európai jelentőségű kulcsfontosságú témákat, szem előtt tartva, hogy az
uniós jogszabályok 70%-át helyi és regionális
szinten hajtják végre.

4.

Egy demokratikusabb EU-nak kezelnie kell a politikai és a jogi legitimitás terén
meglévő hiányosságokat, és régióit, megyéit,

Ezért azt kérjük, hogy a Régiók Európai Bizottságát jelenlegi konzultatív funkcióját meghaladó módon fokozatosan fejlesszék tovább, hogy meghatározott számú,
egyértelmű területi dimenzióval rendelkező
szakpolitikai területen kötelező szerepet
játsszon, elkerülve azonban az EU komplexitásának fokozódását. A helyi és regionális
önkormányzatok által az uniós jogszabályok kidolgozása és végrehajtása során szerzett tapasztalatok jobb figyelembevétele
javítaná a jogalkotás minőségét és fokozná a
demokratikus legitimitást az EU-ban.
A szubszidiaritás elvének ilyen megerősítése
elérhető azzal, ha a Régiók Európai Bizottsága számára jobb hozzáférést biztosítanak
az uniós intézmények között a jogalkotási
javaslatokról folytatott tárgyalásokhoz (háromoldalú egyeztetések), valamint ha kellően
meghatározott körülmények között hivatalos
szerepet biztosítanak a regionális parlamenteknek az uniós jogszabályokra irányuló javaslatok előterjesztésében.

6.

Kérjük, hogy az Európa jövőjéről szóló
konferencia tapasztalataira építve alakítsanak ki állandó és helyi alapú párbeszédet a
polgárokkal. Egy ilyen részvételi mechanizmus jobb kapcsolatot teremtene az EU
és a helyi, regionális és nemzeti szintű realitások között, és biztosítaná, hogy a polgárok visszajelzést kapjanak felvetéseikről
és aggályaikról, külön bevonva a fiatalokat.
A nemzeti és európai területi szövetségek a
Régiók Európai Bizottságával és annak fiatal
választott politikusokból, valamint regionális
és helyi önkormányzati képviselőkből álló
hálózataival együtt készen állnak arra, hogy
elősegítsék ezt a folyamatot.

7.

Szorgalmazzuk, hogy az Európa jövőjéről szóló konferencia erősítse meg, hogy a
„kohézió” alapvető érték, amely a partnerség
és a többszintű kormányzás tiszteletben

tartásán alapulva iránymutatásként szolgál
valamennyi uniós szakpolitika számára.

8.

Kérjük az ellenálló képesség
megerősítését az EU-ban, ennek során
egyértelmű szerepet biztosítva a helyi és
regionális önkormányzatok számára a szociális, éghajlat-politikai, környezetvédelmi,
energia- és digitális politikák kialakításában
és végrehajtásában; emellett közvetlen
hozzáférést kérünk számukra az uniós finanszírozáshoz a hatáskörükbe tartozó
területeken.

9.

Támogatjuk egy olyan európai
egészségügyi unió kialakítását, amely a
szubszidiaritás és az arányosság elvének
tiszteletben tartása mellett felruházza az
EU-t az egészségügyi válságokra való gyors
reagáláshoz szükséges hatáskörökkel.

10.

Olyan előretekintő európai vidékfejlesztési menetrend elfogadását szorgalmazzuk, amely javítja a városok és a vidék
integrációját, és a vidéki közösségek tartós
újjáéledéséhez vezet.

11.

Arra kérjük az EU-t, hogy használja
ki az évek során a szomszédos és bővítési
országok helyi és regionális önkormányzataival kialakított szoros kapcsolatokat, és
alulról kiindulva építse ki a jogállamiságot és
a felelősségteljes kormányzást.

12.

Ahhoz, hogy visszanyerjük a polgárok bizalmát, az oktatás és a polgári szerepvállalás segítségével meg kell újítanunk
a demokrácia működését és az európai
értékeket, különösen a fiatalok körében és a
határokon átnyúló régiókban, eközben pedig
elő kell mozdítanunk az esélyegyenlőség
tiszteletben tartását.
Dolgozzunk közösen azon, hogy a
demokrácia eredményes legyen, és
közelebb hozza Európát a polgáraihoz!

