Declarația de la Toulouse
Pentru o Europă mai apropiată de teritorii și cetățeni
Declarația politică a celei de-a 10-a Conferințe politice a CEPLI

Toulouse, 14 noiembrie 2019

Europa, casa noastră, se confruntă în ultimii ani cu provocări majore care reprezintă probleme
vitale atât pentru generațiile actuale și viitoare, cât și pentru teritoriile noastre. În timp ce lumea se
schimbă rapid și ireversibil, autoritățile locale intermediare rămân un reper puternic și de
încredere pentru cetățeni.
Acestea joacă un rol în creștere, indispensabil astăzi, prin capacitatea lor de a înțelege nevoile și de
a acționa constant pentru a răspunde la ele. Intervențiile noastre concrete reprezintă o valoare
adăugată reală pentru a garanta coeziunea economică, socială și teritorială.
Astăzi, comunităţile locale și cetățenii lor sunt direct afectați de impactul schimbărilor care
bulversează evoluția durabilă a societăților noastre: schimbările climatice și demografice,
inegalitățile și sărăcia, riscurile economice sistemice, deficitele de guvernanţă, creșterea
extremismelor sau criza migrației.
Într-un astfel de context, orientările care trebuie decise pentru viitorul Europei și al colectivităţilor
sale, în special în ceea ce privește reformele teritoriale, trebuie să țină seama de competențele
deja exercitate de autorităţile noastre, care constituie o plasă de siguranță pentru populație.
Autoritățile noastre locale își asumă partea lor în efortul de coeziune și, ca atare, ele trebuie
recunoscute ca responsabile și legitime în dialogul cu autoritățile naționale și cele europene. Ele
sunt un partener al proiectului european în ansamblu său.
ANGAJAMENTELE ALEŞILOR CONFEDERAŢIEI EUROPENE A PUTERILOR LOCALE INTERMEDIARE
Noi, reprezentanții aleși ai Confederației Europene a Puterilor Locale Intermediare - CEPLI, dorim
să contribuim la progresul unei Europe mai democratice, deoarece este mai aproape de
comunităţile locale și de cetățenii săi. Pentru aceasta, declarăm:
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1. Valoarea adăugată a proximităţii
Revendicăm valoarea adăugată a proximității faţă de cetățenii noștri.
Ca nivel intermediar între municipalități și regiuni, provinciile au dobândit o expertiză reală
în sprijinirea celor mai mici comunități, ceea ce este esențial pentru realizarea politicilor de
proximitate faţă de cetățeni și pentru a face legătura între cetățeni și instituțiile europene.
Administraţia locală de nivel intermediar oferă, într-adevăr, servicii de proximitate mai
multor tipuri de public, în special cetățenilor, întreprinderilor și municipalităților. Dată fiind
apropierea de populație, autoritățile locale intermediare sunt capabile să identifice nevoile
specifice de la nivel local și să ofere acestora cele mai potrivite răspunsuri.
Acest lucru este în perfectă conformitate cu principiul subsidiarității și CEPLI subscrie pe
deplin la principiile subsidiarității active și ale guvernanței pe mai multe niveluri definite de
Comitetul European al Regiunilor și reamintește că proximitatea autorităților locale
intermediare faţă de comunităţile lor le permite să intervină rapid și în mod corespunzător
pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor europeni.
2. Gestiunea descentralizată a fondurilor europene
Contribuim la succesul gestionării descentralizate a fondurilor europene.
Unul dintre rolurile indispensabile ale autorităţilor de nivel intermediar este de a lucra
pentru coeziune și solidaritate teritorială. Gestionarea descentralizată a fondurilor
europene aduce o implementare locală mai bună și o distribuție mai eficientă a resurselor.
Este vorba despre gestionarea echitabilă a diversității comunităţilor, urbane și rurale, de a
mobiliza eficient resursele și competenţele în serviciul economiei comunităţilor locale, de a
consolida legitimitatea democratică și responsabilitatea aleșilor diferitelor niveluri de
guvernare.
Ar fi raţional să acordăm o greutate mai mare autorităților de nivel intermediar în statele
membre. Pentru a fi eficientă, implementarea instrumentelor financiare ale UE trebuie
distribuită în mod echitabil în funcție de competențele exercitate. Apare astăzi evident că
nivelul autorităților locale intermediare este cel mai potrivit pentru a asigura
complementaritatea și echitatea între zonele urbane și cele rurale.
3. Localizarea efectivă a obiectivelor de dezvoltare durabilă depinde de autorităţile locale
Ne angajăm să adoptăm la nivel local Obiectivele de Dezvoltare Durabilă din cadrul
Agendei 2030 a Națiunilor Unite.
Dacă este necesar un cadru de performanță pentru Europa și partenerii săi, atunci acesta să
fie cel al Agendei 2030 și al obiectivelor sale de dezvoltare durabilă. Autoritățile locale au
un rol major în îndeplinirea acestor obiective, ceea ce nu poate fi realizat fără inițiative
locale.
O treime din cheltuielile publice și mai mult de jumătate din investițiile publice sunt
realizate de autoritățile locale: comunale, intermediare și regionale. Autoritățile locale sunt
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în mod particular bine plasate pentru a promova cooperarea între organismele publice,
sectorul privat și societatea civilă.
4. Participarea cetăţenească
Sprijinim o participare cetățenească în cadrul colectivităţilor locale și regionale din
Uniunea Europeană.
În calitate de administraţii intermediare, suntem în favoarea așa-numitelor inițiative
„guvernări deschise” (open government), care permit o participare mai mare a cetățenilor
pentru a obține o mai mare eficiență și eficacitate a serviciilor publice.
Aceste administrații au creat, de fapt, canale de comunicare pe care cetățenii le pot utiliza
pentru a comunica direct cu ele. Portalurile electronice, rețelele sociale, adunările
cetățenilor și bugetele participative sunt toate inițiative permanente de colaborare între
reprezentanții politici locali și cetățeni. Acest lucru le oferă posibilitatea de a-și exprima
opiniile și perspectivele asupra acțiunilor autorităților locale intermediare care au un
impact concret asupra calității vieții lor.
Aceste inițiative de transparență contribuie la o recâştigare necesară a încrederii cetățenilor
în reprezentanții lor.
REVENDICĂRILE ALEŞILOR CONFEDERATIEI EUROPENE A AUTORITĂŢILOR LOCALE INTERMEDIARE
Pentru toate aceste motive menționate în această declarație, Noi, reprezentanții aleși ai
Confederației Europene a Autorităților Locale Intermediare - CEPLI, revendicăm:
Luarea în considerare a autorităților locale intermediare în deciziile europene.
O mai bună luare în considerare a autorităților locale intermediare în deciziile europene.
O reglementare eficientă trebuie să rezulte din efortul comun al tuturor nivelurilor de
guvernare. Având în vedere că autoritățile locale și regionale aplică mai mult de 70% din
legislația Uniunii cât mai aproape de populaţie, acestea trebuie implicate în procesul „unei
mai bune legiferări în UE”.
Noi dorim, de asemenea, să fim implicați în „Conferința privind democrația și viitorul
Uniunii Europene”.

***
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