
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 

Przesłanie   

od przedstawicieli władz lokalnych I regionalnych 

Włączcie samorządy w budowę silniejszej Europy! 

1. My, prezydenci, burmistrzowie i liderzy samorządów lokalnych i regionalnych z całej Europy, 

reprezentujący 130 tysięcy miast, gmin i regionów europejskich zrzeszonych w 62 krajowych 

stowarzyszeniach władz lokalnych i regionalnych z 41 krajów, wierzymy w silną i zjednoczoną 

Europę, opartą na wspólnych wartościach: demokracji, prawach człowieka, solidarności, równości 

płci i poszanowaniu prawa, które stanowią fundament Unii Europejskie. Te wartości są podstawą 

wspólnoty i wzajemnego zaangażowania, które służą wszystkim członkom Unii Europejskiej.  

2. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się w kluczowym momencie, gdy UE stoi w obliczu 

wielu wyzwao. Dlatego wzywamy członków przyszłego Parlamentu Europejskiego i kolejnej Komisji 

Europejskiej, aby zaangażowali się w te działania odważnie i aktywnie, z taką samą determinacją, 

jak nasi założyciele, którzy wzywali do pojednania i jedności naszego kontynentu po II wojnie 

światowej. 

3. Przyszłośd Europy to sprawa wszystkich obywateli naszego kontynentu. Nadszedł czas, aby 

zastanowid się, jaka Europa zapewni przyszłym pokoleniom trwałą, stabilną, sprzyjającą 

partycypacji społecznej, pokojową przyszłośd. Aby sprostad oczekiwaniom naszych obywateli, 

podjęte działania muszą zmierzad do poprawy funkcjonowania instytucji, zapewnienia 

przejrzystości procesom decyzyjnym, które powinny byd oparte na dialogu między obywatelami 

i ich wybranymi przedstawicielami. 

4. Mając na względzie ogólnoświatowy wymiar dzisiejszych wyzwao, Cele Zrównoważonego Rozwoju 

powinny stad się przewodnimi zasadami dla przyszłej Strategii Europejskiej. Aby osiągnąd założenia 

Paryskiego Porozumienia Klimatycznego i przestrzegad Agendę 2030, konieczna jest głęboka 

transformacja dotychczasowego modelu rozwoju i dopasowanie do niego wszystkich europejskich 

polityk. Europa powinna byd liderem globalnych zmian w planowaniu rozwoju, uwzględniających 

uwarunkowania gospodarcze i społeczne oraz wspierających samorządy lokalne w budowaniu 

świadomych i silnych społeczności, które wykorzystują odnawialne źródła energii . 

5. Wyzwania, przed którymi stoi Europa, można rozwiązad jedynie przy współdziałaniu władz 

lokalnych i regionalnych oraz poprzez finansowanie lokalnych usług publicznych. Silne partnerstwo 

między wszystkimi szczeblami administracji publicznej jest warunkiem odniesienia sukcesu. 

6. W tym sensie Unia Europejska powinna wspierad dynamiczny rozwój, innowacje i partycypację 

społeczną, realizowane na szczeblu lokalnym i regionalnym, w oparciu o istniejące zasoby i ramy 

prawne. 

7. Parlament Europejski uznaje kluczową rolę samorządów lokalnych w przygotowywaniu, projek-

towaniu, finansowaniu i wdrażaniu najważniejszych polityk Unii Europejskiej, a także istotny ich 

wpływ na zewnętrzną politykę rozwoju UE. Jest przekonany o potrzebie znacznego wzmocnienia 

roli samorządów w kształtowaniu przyszłych polityk UE i podkreśla znaczenie reprezentujących je 

stowarzyszeo, takich jak CEMR, które mają byd kluczowymi partnerami dla instytucji UE. 

8. Komisja Europejska podkreśla celowośd znacznego zwiększenia wpływu samorządów lokalnych 

i regionalnych na wszystkie etapy procesu decyzyjnego UE, który powinien byd zinstytucjo-

nalizowany i oparty o zasadę pomocniczości, aby w ten sposób nasi obywatele wiedzieli, że 

prawodawstwo UE uwzględnia ich potrzeby. 



Zobowiązujemy się do: 

1. Promowania debat o tematyce europejskiej w naszych okręgach wyborczych, aby obywatele 

świadomie uczestniczyli w wyborach europejskich w maju 2019 r. 

2. Zaangażowania samorządów lokalnych i regionalnych w budowanie partnerstwa z instytucjami 

europejskimi oraz włączenia ich w partycypacyjny proces tworzenia nowego, wizjonerskiego 

modelu rozwoju Europy, aby wspierad pozytywny wizerunek UE jako wspólnoty. 

3. Mobilizowania samorządów lokalnych i regionalnych oraz ich stowarzyszeo do współpracy 

z odpowiednikami w krajach rozwijających się, aby realizowad Agendę 2030, a także do 

zwiększenia wysiłków w walce ze zmianami klimatu. 

Proponujemy: 

1. Stworzenie innowacyjnego modelu zarządzania opartego na partnerstwie, który wpisuje na 

stałe rolę władz lokalnych i regionalnych w europejskiej strukturze zarządzania. 

2. Zmianę treści art. 4 Traktatu o Unii Europejskiej, który ustanawia samorządy lokalne i regionalne 

uczestnikami sprawowania rządów w Europie. 

3. Współpracę z instytucjami UE, aby corocznie mogły odbywad się lokalne debaty, z udziałem  

obywateli, na temat wzajemnych oddziaływao pomiędzy społecznością lokalną a Unią 

Europejską. 

4. Wprowadzenie specjalnego statusu dla organizacji zrzeszających samorządy lokalne i regionalne oraz 

organizacje pozarządowe, aby umożliwid przegląd zasad Europejskiego Dialogu Obywatelskiego. 

5. Wprowadzenie większej przejrzystości w procesie decyzyjnym; instytucje europejskie powinny 

starad się lepiej informowad obywateli o swoich działaniach, stanowiskach i podejmowanych 

decyzjach. 

6. Konsolidację polityk europejskich poprzez wsparcie projektów wdrażanych przez władze lokalne, 

która przyczyni się do zrównoważonego rozwoju naszych regionów. W tym świetle Polityka 

Spójności musi pozostad priorytetem Unii Europejskiej. Należy też wzmocnid program Erasmus +, 

program „Praw i wartości”, a także stworzyd program „Erasmus dla terytoriów”.  

7. Promowanie Europejskiej Karty Praw Podstawowych i historii Unii Europejskiej w szkołach we 

wszystkich krajach UE, aby umożliwid lepsze poznanie funkcjonowania instytucji UE. Ważne 

jest wprowadzenie odpowiednich warunków finansowych i prawnych, które pozwolą każdemu 

uczniowi odwiedzid instytucje europejskie, przynajmniej raz w trakcie nauki szkolnej. 

Wzywamy Unię Europejską do zapewnienia:  

1. Udziału samorządów w procesach legislacyjnych Unii Europejskiej w świetle zapisów art. 4 par. 

2 Traktatu o Unii Europejskiej i Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego oraz poszanowania 

zasady pomocniczości i proporcjonalności. 

2. Wprowadzenia, po 2020 roku, odpowiednich uzgodnieo, które zapewnią władzom lokalnym 

i regionalnym z Wielkiej Brytanii łatwiejszą współpracę z ich odpowiednikami w krajach UE 

poprzez europejskie programy współpracy, w podobny sposób jak w przypadku Norwegii 

i Islandii, a także poprzez strategie makroregionalne, program Interreg i w ramach EUWT. 

Ludwigsburg, 11 grudnia 2018 


