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Η οικοδόμηση της ΕΕ από τη βάση προς την κορυφή σε συνεργασία με τις περιφέρειες και τις 

πόλεις μας» 
 

Δήλωση του Βουκουρεστίου 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών 

8η Ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής των δήμων και των περιφερειών, στις 14 και 15 Μαρτίου 2019 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που οικοδομήθηκε με βάση τις αρχές της ελευθερίας, της αλληλεγγύης, της 
δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του 
κράτους δικαίου, έχει προσφέρει διαρκή ειρήνη και ανάπτυξη στους πολίτες της Ευρώπης.  
 
Η Ευρώπη μετασχηματίζεται με πρωτοφανή ταχύτητα εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης, της ψηφιακής 
επανάστασης, των κλιματικών και δημογραφικών μεταβολών. Προκειμένου η διαδικασία της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης να μην αναστραφεί, οι εν λόγω μετασχηματισμοί, οι οποίοι συμβάλλουν 
στην αποκρυστάλλωση των κοινωνικών, οικονομικών και εδαφικών ανισοτήτων, θα πρέπει να 
συνοδεύονται, να διαμορφώνονται και να ρυθμίζονται μέσω συντονισμένων προσπαθειών σε όλα τα 
επίπεδα διακυβέρνησης, ιδίως δεδομένου ότι ένα τρίτο του συνόλου των δημόσιων δαπανών και πάνω 
από το ήμισυ των δημόσιων επενδύσεων πραγματοποιούνται σε υποεθνικό επίπεδο. 
 
Επιπλέον, η εμπιστοσύνη στο τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο διακυβέρνησης είναι, κατά μέσο 
όρο, μεγαλύτερη από την εμπιστοσύνη στην εθνική κυβέρνηση και, στα περισσότερα κράτη μέλη, 
είναι επίσης υψηλότερη από την εμπιστοσύνη στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, οι πόλεις και οι περιφέρειες 
της ΕΕ, καθώς και οι εκλεγμένοι εκπρόσωποί τους, παρέχουν εγγύτητα, εμπιστοσύνη και σταθερότητα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια εποχή που οι αποκλίσεις και ο ανταγωνισμός αυξάνονται. Η 
σταθερότητα αυτή είναι ζωτικής σημασίας για τη συνέχιση της οικοδόμησης ενός κοινού ευρωπαϊκού 
μέλλοντος για την επόμενη γενιά. 
 
Εμείς, οι εκλεγμένοι σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο πολιτικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε 
πεπεισμένοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται τις περιφέρειες και τις πόλεις της στον ίδιο βαθμό 
που κι αυτές χρειάζονται την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Η εν λόγω δήλωση αποτελεί τη συμβολή μας στην εκπόνηση του στρατηγικού θεματολογίου για την 
περίοδο 2019-2024, το οποίο θα παρουσιάσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στο Sibiu της Ρουμανίας στις 9 
Μαΐου 2019. 
 
Ενίσχυση των δημοκρατικών θεμελίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
1. Η τοπική και περιφερειακή δημοκρατία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής 

δημοκρατίας. Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ενεργής 
και ίσης συμμετοχής όλων των επιπέδων διακυβέρνησης με πνεύμα εμπιστοσύνης.  
 
 



  

Η εν λόγω καλόπιστη συνεργασία μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης είναι ζωτικής 
σημασίας για την ΕΕ ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει τον στόχο της οικονομικής και 
κοινωνικής προόδου για τους πολίτες της, όπου κι αν αυτοί ζουν, με πλήρως υπεύθυνο, 
αποδοτικό και διαφανή τρόπο.  

 
2. Η εφαρμογή της αρχής της «ενεργού επικουρικότητας» είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου οι 

αποφάσεις να αντανακλούν την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να λαμβάνονται όσο το 
δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες με πλήρως υπεύθυνο, αποδοτικό και διαφανή τρόπο.  

 
3. Με σεβασμό προς τα εθνικά πλαίσια πολιτικής, η ενίσχυση της αποκέντρωσης και η καλύτερη 

κατανομή των αρμοδιοτήτων αποτελούν βασικά στοιχεία της χρηστής διακυβέρνησης, διότι 
αυξάνουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ποιότητα της διαδικασίας χάραξης πολιτικής με 
την καλύτερη συμμετοχή των πολιτών. 

 
4. Ο σύνδεσμος μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της πρέπει να ενισχυθεί. Υποστηρίζουμε το 

αίτημα για περισσότερους διαύλους δημοκρατικής συμμετοχής. Υποστηρίζουμε ενεργά τη 
δρομολόγηση ενός μόνιμου ευρωπαϊκού συστήματος διαβουλεύσεων με τους πολίτες. 

 
5. Είναι ζωτικής σημασίας να ευαισθητοποιήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες, ιδίως τους νέους, 

σχετικά με την ευρωπαϊκή διάσταση της ταυτότητας και της υπηκοότητάς τους, ιδίως μέσω των 
πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της χειραφέτησης των νέων, με 
σκοπό να αυξήσουμε την αίσθηση του ανήκειν στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. 

 
Εδραίωση της δράσης της ΕΕ σε τοπικό επίπεδο και οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για 
τους πολίτες μας 
 
6. Οι περιφέρειες και οι πόλεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εφαρμογής των Στόχων 

Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι οποίοι θα πρέπει να αποτελέσουν το βασικό μακροπρόθεσμο 
οικονομικό μοντέλο της ΕΕ, το οποίο θα διαδεχθεί τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Οι πόλεις 
και οι περιφέρειες θα πρέπει επίσης να ενισχυθούν προκειμένου να διαδραματίσουν πλήρως τον 
ρόλο τους στην επίτευξη της μετάβασης σε μια ουδέτερη, από πλευράς ανθρακούχων 
εκπομπών, και βιώσιμη Ευρώπη.  

 
7. Η ενιαία αγορά πρέπει να συνοδεύεται από πολιτικές που εγγυώνται την άσκηση των 

ελευθεριών της ενιαίας αγοράς από όλους και διασφαλίζουν τη δίκαιη μεταχείριση και την 
κοινωνική δικαιοσύνη. Η κοινωνική διάσταση της ΕΕ πρέπει να ενισχυθεί ούτως ώστε να 
εξασφαλίζεται η ίση αξία μεταξύ των κοινωνικών και των οικονομικών δικαιωμάτων. Οι 
επιτυχημένες ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενσωμάτωση, και ιδίως οι πολιτικές για την 
κοινωνική ένταξη των μεταναστών, δεν νοούνται χωρίς την παροχή στις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές κατάλληλων μέσων και άμεσης πρόσβασης σε κατάλληλη χρηματοδότηση 
της ΕΕ. 

 



  

8. Η αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων 
εξακολουθεί να αποτελεί μείζονα πρόκληση για το μέλλον της ΕΕ. Η πολιτική συνοχής, ιδίως 
μέσω της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, έχει αποδείξει την προστιθέμενη αξία της για την 
ΕΕ και για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να διατηρηθεί και μετά το 2020 για όλες τις περιφέρειες, 
βασιζόμενη στις αρχές μιας τοποκεντρικής προσέγγισης, στις ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις, 
στην επιμερισμένη διαχείριση και στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. 

 
9. Το επίπεδο των δημόσιων επενδύσεων στην ΕΕ παραμένει υπερβολικά χαμηλό και δεν 

επιτρέπει να παρέχονται οι κατάλληλες δημόσιες υποδομές και υπηρεσίες. Η γεφύρωση του 
χάσματος των δημόσιων επενδύσεων είναι, επομένως, ζωτικής σημασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα πρέπει να δώσει τον απαραίτητο χώρο ελιγμών στις τοπικές και περιφερειακές αρχές ούτως 
ώστε να μπορέσουν να στηρίξουν τις επενδύσεις τους. 

 
10. Οι ηγέτες της ΕΕ χρειάζεται να παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έναν φιλόδοξο 

προϋπολογισμό που θα μπορεί να ανταπεξέλθει στις μελλοντικές προκλήσεις και θα παρέχει τη 
δυνατότητα σχεδιασμού βιώσιμων ευρωπαϊκών πολιτικών που θα αντέχουν στο χρόνο. Ενώ οι 
πολιτικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες καθίστανται επιτακτικές, απευθύνουμε 
συνεπώς έκκληση για την επίτευξη ταχείας συμφωνίας σχετικά με το επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο, σύμφωνα με όσα έχουν ήδη προταθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. 
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