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PRIVIND GUVERNANŢA PE MAI MULTE NIVELURI 

Cartea albă reflectă dorinţa de „A construi Europa în parteneriat” şi fixează două mari obiective strategice: 
favorizarea participării la procesul european şi sporirea eficienţei acţiunii comunitare. Interesul tot mai scăzut al 
cetăţenilor Europei faţă de alegerile europene, în condiţiile în care apartenenţa la Uniunea Europeană este 
percepută de majoritatea acestora drept un avantaj în confruntarea cu provocările globalizării, reprezintă o 
invitaţie către refundamentarea acţiunii politice pe principiile şi pe mecanismele guvernanţei pe mai multe 
niveluri. 
 

COMITETUL REGIUNILOR 
 

− concepe guvernanţa pe mai multe niveluri drept o acţiune coordonată a Uniunii, a statelor membre şi 
a autorităţilor locale şi regionale, bazată pe parteneriat şi vizând elaborarea şi aplicarea politicilor 
Uniunii Europene. Aceasta implică responsabilitatea comună a autorităţilor de la diferite niveluri de putere 
vizate şi se bazează pe toate sursele de legitimitate democratică şi pe reprezentativitatea diferiţilor actori 
implicaţi; 

− recomandă ca fiecare reformă strategică comunitară majoră să fie însoţită de un plan de acţiune teritorial, 
negociat între Comisia Europeană şi Comitetul Regiunilor, care să prevadă mecanisme politice pentru 
facilitarea însuşirii, realizării şi evaluării politicilor realizate şi care să dispună de un plan de comunicare 
descentralizată; 

− recomandă crearea de instrumente adecvate, ca sprijin pentru democraţia participativă, mai ales în 
cadrul Strategiei de la Lisabona, al Agendei sociale, al Strategiei de la Göteborg, şi dezvoltarea de 
mecanisme de tip „Agenda locală 21”, mecanisme participative şi integrate care formulează planuri 
strategice pe termen lung; 

− recomandă să se consolideze practica parteneriatului, atât pe verticală („autorităţi locale şi regionale - 
guvern naţional şi Uniunea Europeană”), cât şi pe orizontală („autorităţi locale şi regionale – societate 
civilă”), mai ales în cadrul dialogului social;  

− invită Comisia şi statele membre să reformeze metoda deschisă de coordonare pentru a o face mai 
incluzivă, prin elaborarea - în cooperare cu autorităţile locale şi regionale - a unor indicatori de 
guvernanţă participativă şi a unor indicatori teritoriali; 

− recomandă o sistematizare a analizei de impact teritorial datorită implicării în amonte de decizia politică 
a diferiţilor actori vizaţi, astfel încât să fie puse în evidenţă repercusiunile economice, sociale, de mediu ale 
propunerilor legislative şi nelegislative comunitare asupra teritoriilor; 

− se angajează să prezinte propuneri pentru a susţine utilizarea experimentării la nivel local şi regional în 
anumite domenii de intervenţie a Uniunii Europene, cum ar fi strategia pentru creştere economică şi 
ocuparea forţei de muncă, agenda socială, politica de integrare, politica în favoarea inovării, politica de 
coeziune, dezvoltarea durabilă sau protecţia civilă;  

− recomandă realizarea unor pacte teritoriale europene, capabile să asocieze, pe baze voluntare, diferitele 
niveluri de guvernare competente, pentru a adapta aplicarea marilor obiective şi a priorităţilor politice ale 
Uniunii Europene, pe baza parteneriatelor cu autorităţile locale şi regionale şi invită autorităţile locale şi 
regionale interesate să se angajeze în direcţia unui astfel de proces să-şi manifeste interesul, în cadrul 
consultărilor privind aplicarea Cărţii albe. 
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„Există multe obiective pe care nu le putem atinge 
singuri, ci numai împreună. Sarcinile sunt împărţite 
între Uniunea Europeană, statele membre şi 
autorităţile locale şi regionale ale acestora.”1 

 
1. Introducere 
 
Guvernanţa este una din cheile principale ale reuşitei procesului de integrare europeană. Europa va fi 
puternică, instituţiile sale vor fi legitime, politicile sale – eficiente, cetăţenii săi se vor simţi implicaţi 
şi luaţi în considerare, dacă modul său de guvernanţă garantează cooperarea între diferitele niveluri 
ale puterii, în vederea aplicării agendei comunitare şi pentru a răspunde provocărilor globale.  
 
Şefii de stat sau de guvern au exprimat această constatare, la 27 martie 2007, prin Declaraţia de la 
Berlin. Recunoscând importanţa guvernanţei pe mai multe niveluri, au consacrat viziunea şi concepţia 
asupra Europei, formulate de Comitetul Regiunilor cu câteva zile înainte, în Declaraţia sa de la 
Roma.2 
 
Astăzi, aproape 95 000 de administraţii locale din Uniunea Europeană dispun de competenţe majore 
în sectoare-cheie, precum educaţia, mediul, dezvoltarea economică, amenajarea teritorială, 
transporturile, serviciile publice şi politicile sociale, şi contribuie la exercitarea democraţiei şi a 
cetăţeniei europene3. Atât proximitatea faţă de cetăţeni, cât şi diversitatea modurilor de guvernanţă 
reprezintă avantaje pentru Uniune. Dar, în ciuda progreselor semnificative înregistrate în ultimii ani în 
recunoaşterea rolului acestora în procesul european, rămân de făcut paşi semnificativi atât pe plan 
comunitar, cât şi la nivelul statelor membre. Evoluţia va fi treptată, darîn prezent este nevoie de 
eforturi reale pentru a se renunţa la tipurile de cultură administrativă care stau în calea procesului de 
descentralizare aflat în curs. 
 
Criza mondială actuală scoate în evidenţă importanţa unei bune guvernanţe, mai ales la nivel 
european, precum şi necesitatea implicării susţinute a autorităţilor locale şi regionale în conceperea şi 
execuţia strategiilor comunitare, având în vedere că acestea pun în aplicare aproape 70% din legislaţia 
comunitară şi joacă astfel un rol esenţial în execuţia planului de redresare economică. În plus, într-un 
context de diminuare a finanţelor publice, este posibil să se încerce reasumarea politicilor comune de 

                                                      
1

  Declaraţie cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a semnării Tratatului de la Roma, Berlin, 25 martie 2007. 

2
  Declaraţia pentru Europa a Comitetului Regiunilor DI/CdR 55/2007 final. 

3
 Autorităţile locale şi regionale reprezintă : 

− 16% din PIB-ul UE27; 
− 1/3 din cheltuielile publice;  
− 2/3 din totalitatea cheltuielilor pentru investiţii publice;  
− 56% din ocuparea forţei de muncă (cifre Dexia http://www.dexia.be/fr/particulier/press/pressrelease20090205-

localauthorities.htm). 
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către nivelul naţional şi centralizarea mijloacelor, în timp ce, dimpotrivă, globalizarea sporeşte 
pertinenţa guvernanţei pe mai multe niveluri.  
 
Capacitatea Uniunii Europene de a se adapta noului context mondial depinde, într-adevăr, în mare 
măsură, de potenţialul regiunilor sale de a reacţiona, acţiona şi interacţiona. Este deci esenţial ca 
Uniunea Europeană să fie dotată cu un mod de guvernanţă care să răspundă, în acelaşi timp:  
 
• exigenţelor legate de confirmarea globalizării şi apariţia unei lumi multipolare, care determină 

provocările cărora Uniunea Europeană trebuie să le răspundă;  
• continuării procesului de integrare europeană, care elimină graniţele, uneşte pieţele şi îi apropie 

pe cetăţeni, respectând suveranitatea naţională şi păstrând identitatea.  
 
Pentru a garanta şi dezvolta modelul european, este într-adevăr imperativ să se reducă două riscuri 
esenţiale ale globalizării:  
 
• uniformizarea societăţilor noastre: diversitatea trebuie promovată;  
• sporirea inegalităţilor în statele membre şi între statele membre: solidaritatea trebuie apărată.  
 
În procesul de integrare europeană, iniţiativa politică a Comitetului Regiunilor intervine într-un 
moment de tranziţie şi de schimbare. Reînnoirea Parlamentului European şi a Comisiei Europene, 
tranziţia către un nou cadru instituţional, reformarea bugetului Uniunii Europene, precum şi efectele 
directe şi indirecte ale crizei mondiale schiţează contextul agendei comunitare pentru viitorii ani.  
 
În următoarele luni, Uniunea Europeană va trebui să definească, să revizuiască şi să-şi ajusteze 
strategiile comunitare privind marile mize la nivel global, precum şi să creeze noi instrumente pentru 
a asigura punerea în aplicare a acestora. Acest viitor ciclu trebuie să conducă la o nouă abordare a 
guvernanţei europene, vizibilă atât la nivelul metodologiei şi al conţinutului propunerilor, cât şi al 
impactului intervenţiei comunitare.  
 
Guvernanţa pe mai multe niveluri serveşte obiectivelor esenţiale ale Uniunii Europene: o Europă a 
cetăţenilor, creştere economică şi progres social, dezvoltarea durabilă şi rolul Uniunii Europene pe 
scena mondială. Ea consolidează dimensiunea democratică a Uniunii Europene şi creşte eficienţa 
proceselor acesteia. Totuşi, nu este aplicabilă tuturor politicilor Uniunii şi, atunci când se aplică, 
aceasta nu se întâmplă decât rareori în mod simetric sau omogen.  
 
Demersul Comitetului Regiunilor şi recomandările formulate sunt elaborate în baza tratatelor 
existente, dar se înscriu totodată în perspectiva intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, care 
consacră dimensiunea teritorială – şi, mai ales, coeziunea teritorială – în procesul de integrare 
europeană, consolidând mecanismele guvernanţei pe mai multe niveluri.  
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Crearea în Europa a unei adevărate guvernanţe pe mai multe niveluri a fost dintotdeauna prioritatea 
strategică a Comitetului Regiunilor. Ea a devenit astăzi o condiţie a bunei guvernanţe europene4. 
Prezenta Carte albă dă glas acestei priorităţi, propune opţiuni politice clare în vederea îmbunătăţirii 
guvernanţei europene şi recomandă mecanisme şi instrumente specifice care să fie activate în toate 
etapele procesului decizional european. Ea identifică piste de acţiune şi de reflecţie susceptibile să 
faciliteze, în interesul cetăţenilor, elaborarea şi aplicarea politicilor comunitare5, îşi ia angajamentul de a 
le dezvolta şi prezintă exemple de guvernanţă partajată. În plus, aceasta constituie o primă contribuţie a 
Comitetului Regiunilor la Grupul Înţelepţilor însărcinat de Consiliul European să ajute Uniunea 
Europeană în efortul de a anticipa şi de a face faţă mai eficient dificultăţilor pe termen lung (aceasta 
însemnând orizontul 2020-2030), luând ca punct de plecare Declaraţia de la Berlin, din 25 martie 2007.  
 
Cartea albă se înscrie într-un demers politic proactiv pentru „Construirea Europei în parteneriat” şi 
fixează două mari obiective strategice: favorizarea participării la procesul european şi sporirea 
eficienţei acţiunii comunitare. Interesul tot mai scăzut al cetăţenilor Europei faţă de alegerile 
europene, în condiţiile în care apartenenţa la Uniunea Europeană este percepută de majoritatea 
acestora drept un avantaj în confruntarea cu provocările globalizării, reprezintă o invitaţie către 
refundamentarea acţiunii politice pe principiile şi pe mecanismele guvernanţei pe mai multe niveluri. 
 
2. Construirea Europei în parteneriat  
 
Capacitatea Uniunii de a-şi îndeplini misiunile şi de a-şi atinge obiectivele comunitare depinde de 
organizarea sa instituţională, dar mai ales de modul său de guvernanţă. Legitimitatea, eficienţa şi 
vizibilitatea funcţionării comunitare sunt garantate prin contribuţia tuturor actorilor şi prin participarea 
autorităţilor locale şi regionale ca „parteneri” reali şi nu doar ca intermediari. Parteneriatul 
transcende participarea şi consultarea şi favorizează un demers mai dinamic şi o responsabilizare 
sporită a diferiţilor actori. Miza guvernanţei pe mai multe niveluri rezidă deci în complementaritatea 
şi interdependenţa dintre guvernanţa instituţională şi guvernanţa partenerială6. Prin urmare, trebuie 
încurajată şi stimulată evoluţia culturii politice şi administrative în interiorul Uniunii Europene. 
Cetăţenii europeni par să dorească acest lucru.  

                                                      
4

  În raportul său din 17/09/2008 privind „guvernanţa şi parteneriatul la nivel naţional şi regional şi o bază pentru proiectele în 
domeniul politicii regionale A6- 0356/2008”, Parlamentul European „invită Comitetul Regiunilor să îşi consolideze acţiunile în 
vederea dezvoltării practicii guvernanţei, atât cantitativ, cât şi calitativ". 

5
  Procesul de elaborare a acestei Cărţi albe a făcut obiectul unei contribuţii a mediului academic, prin intermediul Atelierelor 

Comitetului Regiunilor (www.cor.europa.eu/ateliers) şi al unei consultări preliminare a principalelor asociaţii europene ale 
autorităţilor locale şi regionale. 

6
  Raportul Parlamentului European privind „guvernanţa şi parteneriatul la nivel naţional şi regional şi o bază pentru proiectele din 

domeniul politicii regionale”, A6- 0356/2008. 



- 6 - 

CdR 89/2009 fin (FR) EXT/IKAP/CMUJ/RDOB/RARO/dg .../... 

 
I. Cetăţenii şi guvernanţa partajată: rezultatele Eurobarometrului7 
 
• Raportul special Eurobarometru 307 privind rolul şi impactul autorităţilor locale şi regionale în 

Europa, publicat în februarie 2009, scoate în evidenţă faptul că guvernanţa partajată le pare 
firească europenilor. Rezultatele acestei anchete, realizate în toamna anului 2008 în rândul a 
27.000 de cetăţeni europeni în cele 27 de state membre, demonstrează că cetăţenii consideră că 
reprezentanţii politici naţionali, deputaţii europeni şi reprezentanţii politici regionali şi locali sunt 
capabili, în proporţii egale, să le apere interesele la nivel european (29% au încredere în 
reprezentanţii politici naţionali, 26% în eurodeputaţii lor şi 21% în reprezentanţii regionali şi 
locali).  

• Raportul confirmă aşteptările cetăţenilor pentru o Europă mai conectată la realităţile lor cotidiene 
şi care se sprijină pe acţiunea aleşilor lor regionali şi locali. 59% dintre ei consideră că autorităţile 
locale şi regionale nu sunt suficient luate în considerare în procesul european.  

• El arată ataşamentul lor faţă de democraţia locală şi regională, ilustrat de nivelul de încredere 
acordată aleşilor locali şi regionali (50%) în comparaţie cu guvernul ţării lor (34%) şi cu Uniunea 
Europeană (47%).  

• Acest Eurobarometru incită la elaborarea de strategii de comunicare descentralizate: 26% dintre 
europeni consideră că aleşii lor locali şi regionali sunt cel mai bine plasaţi pentru a explica 
impactul politicilor europene asupra vieţii lor (28% optează pentru reprezentanţii politici naţionali 
şi 21% pentru deputaţii europeni). 

 
Comitetul Regiunilor concepe guvernanţa pe mai multe niveluri drept o acţiune coordonată 
a Uniunii, a statelor membre şi a autorităţilor locale şi regionale, bazată pe parteneriat şi vizând 
elaborarea şi aplicarea politicilor Uniunii Europene. Aceasta implică responsabilitatea comună a 
autorităţilor de la diferite niveluri de putere vizate şi se bazează pe toate sursele de legitimitate 
democratică şi pe reprezentativitatea diferiţilor actori implicaţi. Ea asigură, printr-o abordare 
integrată, participarea în comun a diferitelor niveluri de guvernanţă la formularea politicilor şi a 
legislaţiei comunitare, prin intermediul a diferite mecanisme (consultare, analiză de impact 
teritorial...). 
 
Guvernanţa pe mai multe niveluri reprezintă un proces dinamic cu o dimensiune orizontală şi una 
verticală, care nu diluează în niciun fel responsabilitatea politică, ci dimpotrivă, dacă mecanismele si 
instrumentele sunt potrivite şi corect aplicate, favorizează însuşirea deciziei şi a punerii în aplicare în 
comun. Guvernanţa pe mai multe niveluri reprezintă, deci, o „schemă de acţiune” politică, mai 
degrabă decât un instrument juridic, neputând fi înţeleasă exclusiv prin prisma repartizării 
competenţelor. 
 

                                                      
7

  Eurobarometru: Comitetul Regiunilor: http://www.cor.europa.eu/ 
şi Comisia Europeană: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm. 
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În 2001, în Cartea albă privind guvernanţa europeană8, Comisia Europeană identifica cinci principii 
aflate la baza bunei guvernanţe: deschiderea, participarea, responsabilitatea, eficienţa şi 
coerenţa. Guvernanţa pe mai multe niveluri garantează punerea în aplicare a acestor principii, le 
continuă şi le completează.  
 
Punerea în practică a guvernanţei pe mai multe niveluri se bazează pe respectarea principiului 
subsidiarităţii, care evită concentrarea deciziilor la un singur nivel de putere şi garantează elaborarea 
şi aplicarea politicilor la nivelul cel mai potrivit. Respectarea principiului subsidiarităţii şi 
guvernanţa pe mai multe niveluri sunt indisociabile: una face referire la competenţele 
diferitelor niveluri ale puterii, cealaltă pune accentul pe interacţiunea dintre acestea.  
 
Uniunea Europeană este fondată pe o serie de valori comune şi de drepturi fundamentale care stau la 
baza apariţiei unei culturi politice comune la nivelul Uniunii Europene. Subsidiaritatea, 
proporţionalitatea, proximitatea, parteneriatul, participarea, solidaritatea, loialitatea reciprocă sunt 
principiile de bază care inspiră şi ghidează acţiunea comunitară. Ele condiţionează modelul european 
de protecţie a drepturilor fundamentale, printre care figurează autonomia regională şi locală şi 
respectul diversităţii. Promovarea şi apărarea acestui model presupun o responsabilitate 
partajată între toate nivelurile de putere. 
 
Comitetul Regiunilor contribuie, pe de altă parte, la punerea în aplicare a memorandumului de acord 
între Uniunea Europeană şi Consiliul Europei, în vederea stabilirii unui consens pan-european 
privind guvernanţa pe mai multe niveluri, fondat pe valorile şi principiile democratice şi pe temeiul 
constituţional al drepturilor fundamentale9.  
 
Guvernanţa pe mai multe niveluri nu se limitează la transformarea obiectivelor europene sau naţionale 
în acţiune locală sau regională, ci trebuie înţeleasă şi ca un proces de integrare a obiectivelor 
autorităţilor locale şi regionale în strategiile Uniunii Europene. În plus, guvernanţa pe mai multe 
niveluri ar trebui să consolideze şi să modeleze competenţele autorităţilor locale şi regionale la nivel 
naţional şi să favorizeze participarea acestora la coordonarea politicii europene, facilitând astfel 
elaborarea şi aplicarea politicilor comunitare.  
 
Condiţiile unei bune guvernanţe pe mai multe niveluri îşi au sursa în statele membre înseşi. Deşi 
în Europa se tinde în mod clar către descentralizare, în mod cu siguranţă inegal, dar generalizat, 
condiţiile acestei guvernanţe partajate nu sunt întrunite în totalitate. Principiile şi mecanismele de 
consultare, coordonare, cooperare şi evaluare promovate la nivel comunitar trebuie să se aplice, 
în primul rând, în interiorul statelor membre.  
 

                                                      
8

  Cartea albă a Comisiei Europene, COM(2001) 428 final. 

9
  Comitetul Regiunilor şi Congresul autorităţilor locale şi regionale al Consiliului Europei colaborează în acest scop în cadrul unui 

acord de cooperare. 
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Evoluţia elementelor constitutive ale societăţii europene bazate pe resurse către o societate bazată pe 
cunoaştere impune o schimbare a modurilor de guvernanţă, cu privilegierea în viitor a unui demers 
global şi incluziv pe orizontală, care să conducă la strategii comunitare mai precis orientate şi la 
punerea în aplicare a unor politici comune coordonate şi integrate. Bugetul Uniunii Europene ar 
trebui să reflecte dinamica progresivă a integrării, bazându-se pe elaborarea şi finanţarea unor 
politici comune şi a unor acţiuni comunitare cu caracter experimental. 
 
Metoda comunitară trebuie să rămână piatra unghiulară a guvernanţei europene. 10  Ea a 
garantat până în prezent succesul procesului de integrare europeană, dar trebuie să poată fi adaptată 
pentru a rămâne un model de organizare politică eficient şi transparent. 
 
Pentru punerea în aplicare a guvernanţei pe mai multe niveluri, Comitetul Regiunilor: 
 
se angajează: 
 
− să iniţieze un proces de consultare, în vederea elaborării unei Carte a Uniunii Europene privind 

guvernanţa pe mai multe niveluri, care ar stabili principiile şi modalităţile de realizare a unei 
înţelegeri comune şi partajate a guvernanţei europene, respectând principiul subsidiarităţii, care ar 
sprijini guvernanţa locală şi regională şi procesul de descentralizare în statele membre, statele 
candidate şi statele vecine şi care ar garanta voinţa politică de a respecta autonomia autorităţilor 
locale şi regionale şi implicarea acestora în procesul decizional european;  

 
− să favorizeze protecţia drepturilor fundamentale pe mai multe niveluri şi să colaboreze în 

acest sens cu Agenţia pentru drepturi fundamentale, în vederea promovării şi diseminării celor mai 
bune practici elaborate la nivel regional şi local11; 

 
− să intervină în dezbaterea comunitară şi în cadrul viitoarelor negocieri pentru apărarea unui buget 

comunitar ambiţios, care dispune de mijloacele necesare pentru a răspunde mai prompt la 
provocările globale şi care pune în practică strategii integrate şi coordonate, buget reprezentând 
punctul de sprijin şi pârghia pentru parteneriate încheiate între diferitele niveluri de autoritate 
publice.  

 
recomandă: 
 
− ca fiecare reformă strategică comunitară majoră să fie însoţită de un plan de acţiune teritorial, 

negociat între Comisia Europeană şi Comitetul Regiunilor, care să prevadă mecanisme politice 
pentru facilitarea însuşirii, realizării şi evaluării politicilor realizate şi care să dispună de un plan 

                                                      
10 În Cartea albă privind guvernanţa europeană, Comisia Europeană propunea pentru viitor o metodă comunitară înnoită, aceasta 

însemnând „că trebuie să se facă astfel încât Comisia să propună şi să aplice politicile; ca Parlamentul şi Consiliul să decidă şi 
ca actorii naţionali şi regionali să se implice în procesul politic al Uniunii”, COM(2001)428 final. 

11
 În raportul „Să transformăm Carta drepturilor fundamentale într-o realitate”, elaborat pentru Comitetul Regiunilor de 

Universitatea din Birmingham, au fost avansate primele propuneri pentru a favoriza sensibilizarea cetăţenilor în raport cu 
drepturile lor şi au fost prezentate exemple de bune practici aplicate de autorităţile locale şi regionale, CdR 776/2008. 
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de comunicare descentralizată. Această măsură ar permite inversarea procesului actual care, mult 
prea adesea, menţine intervenţia autorităţilor locale şi regionale în aval de faza de concepere a 
acţiunilor comunitare; 

 
− ca pactele de stabilitate şi creştere economică ale statelor membre, precum şi evaluarea lor de către 

Comisia Europeană, să ia pe deplin în considerare dimensiunea cantitativă şi calitativă a 
finanţelor locale şi regionale şi, totodată, să asocieze mai mult autorităţile locale şi regionale la 
procesul de control al cheltuielilor publice. 

 
3. Favorizarea participării la procesul european 
 
Adeziunea cetăţenilor la procesul european este o miză a credibilităţii pentru democraţia europeană. 
Cetăţenia europeană se construieşte, iar guvernanţa europeană se organizează pe baza 
participării. Aceasta îmbracă două dimensiuni: democraţia reprezentativă, care constituie 
fundamentul, şi democraţia participativă, care o completează. O bună guvernanţă europeană implică 
cooperarea autorităţilor alese şi a actorilor societăţii civile pentru binele comun. Autorităţile locale şi 
regionale sunt depozitarele unei legitimităţi democratice indiscutabile. Direct responsabile în faţa 
cetăţenilor, ele reprezintă un element semnificativ al legitimităţii democratice în Uniunea Europeană 
şi exercită o parte importantă a puterii politice. Guvernanţa pe mai multe niveluri trebuie să combine 
în acest sens recunoaşterea instituţională a diferitelor niveluri ale puterii în Europa, prin mecanisme 
adecvate, cu organizarea cooperării politice şi stimularea sferei publice europene.  
 
Consolidarea reprezentării instituţionale 
 
Garantată începând cu Tratatul de la Maastricht, reprezentarea instituţională a autorităţilor locale 
şi regionale a fost consolidată pe parcursul unor reforme instituţionale succesive. Intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona ar constitui o etapă semnificativă în recunoaşterea instituţională a 
guvernanţei pe mai multe niveluri în funcţionarea Uniunii Europene. În această privinţă, consolidarea 
reprezentării şi a influenţei autorităţilor locale şi regionale în procesul decizional comunitar trebuie 
favorizată atât în cadrul Comitetului Regiunilor, cât şi al activităţilor Consiliului Uniunii Europene. 
Tratatele oferă regiunilor, începând din 1994 şi în conformitate cu structurile constituţionale interne 
respective, posibilitatea de a participa la activităţile Consiliului Uniunii Europene. Această participare 
directă le permite reprezentanţilor regiunilor vizate să fie integraţi în delegaţiile statelor membre, să 
fie autorizaţi să conducă delegaţia naţională şi, dacă este cazul, să asigure Preşedinţia Consiliului.  
 
Pentru punerea în aplicare a guvernanţei pe mai multe niveluri, Comitetul Regiunilor: 
 
se angajează: 
 
− să-şi consolideze, conform Declaraţiei sale de misiune, statutul de adunare politică, implicarea 

în amonte de procesul decizional în conceperea strategiilor europene şi a legislaţiei comunitare, 
monitorizarea principiului subsidiarităţii în spiritul şi litera Tratatului de la Lisabona, evaluarea 
impactului teritorial al politicilor comunitare şi rolul său de stimulator al democraţiei participative 
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în Europa;  
 
− să dezvolte în acest sens relaţiile sale interinstituţionale cu Comisia Europeană, în perspectiva 

revizuirii acordului său de cooperare, cu Parlamentul European, în contextul programului politic 
al viitoarei legislaturi şi cu Consiliul Uniunii, în vederea apropierii dinamicii interguvernamentale 
de acţiunea politică a aleşilor regionali şi locali, în scopul elaborării şi aplicării deciziilor 
europene; 

 
− să îşi continue acţiunea de apropiere faţă de adunările parlamentare naţionale şi adunările 

legislative regionale, mai ales în cadrul procesului de monitorizare a subsidiarităţii. 
 
cere statelor membre să permită Comitetului Regiunilor: 
 
− să participe în mod sistematic la Consiliile formale sau informale consacrate politicilor 

comunitare care ţin de domeniile sale de consultare obligatorie sau care vizează în mod special 
autorităţile locale şi regionale în cadrul competenţelor lor;  

 
− să aibă acces la documentele Consiliului de pe aceeaşi poziţie ca şi celelalte instituţii europene 

care participă la elaborarea legislaţiei comunitare;  
 
invită statele membre: 
 
− să demareze, atunci când nu există posibilitate de reprezentare formală în cadrul Consiliului sau 

al comisiilor sale pregătitoare, procese de consultare şi de coordonare interne împreună cu 
autorităţile locale şi regionale şi să le faciliteze acestora accesul electronic la sistemul de 
monitorizare al statelor membre pentru proiectele de acte legislative UE aflate în pregătire 
în vederea luării în considerare a competenţelor lor în cadrul pregătirii poziţiei naţionale, precum 
şi pentru a le oferi acestora posibilitatea de a participa la monitorizarea din perspectiva 
principiului subsidiarităţii; 

 
− să consolideze şi să completeze mecanismele deja existente de formare a poziţiei naţionale şi de 

reprezentare formală în cadrul Consiliului, pentru a respecta în totalitate repartizarea 
competenţelor stabilită în ordinea constituţională respectivă. 

 
Organizarea cooperării politice 
 
Guvernanţa pe mai multe niveluri presupune loialitate reciprocă între toate nivelurile puterii şi între 
instituţii pentru a atinge obiectivele comune. Cadrul instituţional este fundamental, dar insuficient 
pentru a garanta o bună guvernanţă. În schimb, buna cooperare între diferitele niveluri ale puterii 
politice şi instituţii este indispensabilă; este vorba despre o cooperare bazată pe încredere şi nu pe 
confruntarea dintre diferitele legitimităţi politice şi democratice.  
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Democraţia europeană ar fi consolidată printr-o cooperare interinstituţională mai cuprinzătoare şi 
flexibilă şi printr-o cooperare politică mai susţinută între diferitele niveluri ale puterii, partidele 
politice europene fiind, de altfel, deosebit de importante pentru întărirea sferei politice europene şi, ca 
atare, pentru dezvoltarea culturii politice a guvernanţei pe mai multe niveluri.  
 
Dată fiind natura politică a Comitetului Regiunilor şi a Parlamentului European, este de la sine înţeles 
că acestea trebuie să coopereze în mod strâns pentru consolidarea legitimităţii democratice a 
procesului de integrare europeană, atât în contextul familiilor şi al grupurilor politice europene, cât 
şi în cadrul diferitelor lor organe de deliberare.12 
 
Cooperarea interparlamentară se afirmă treptat drept o componentă esenţială a legitimităţii 
democratice şi a procesului de elaborare a legislaţiei europene. Guvernanţa pe mai multe niveluri 
reprezintă o cale prin care totalitatea autorităţilor locale şi regionale pot fi implicate în acest proces în 
mod mai explicit. În special sistemul de avertizare precoce propus de Tratatul de la Lisabona prevede 
să li se permită parlamentelor şi adunărilor legislative regionale să joace un rol în evaluarea aplicării 
principiului subsidiarităţii. 
 
Propunerea Tratatului de la Lisabona se aplică tuturor statelor membre, dar poate fi pusă în aplicare în 
moduri diferite. Prin urmare, CoR încurajează statele membre în care parlamentul naţional nu dispune 
de o cameră care să reprezinte autorităţile locale şi regionale, să prevadă posibilitatea de a le implica 
în procesul de monitorizare a principiului subsidiarităţii. 
 
Pentru a pune în aplicare guvernanţa pe mai multe niveluri, Comitetul Regiunilor: 
 
se angajează: 
 
− să consolideze cooperarea politică şi instituţională cu Parlamentul European, pentru a 

favoriza luarea în calcul a preocupărilor cetăţenilor în conceperea şi aplicarea acţiunii comunitare. 
 
− să susţină iniţiativa-pilot „Erasmus pentru aleşii locali şi regionali” şi să coopereze în acest 

scop cu Parlamentul European, Consiliul şi Comisia Europeană pentru dezvoltarea conceptuală şi 
operaţională a acesteia şi să favorizeze crearea unor programe de formare şi de schimb de 
experienţă şi de bune practici destinate aleşilor locali şi regionali.  

 
invită: 
 
− consiliile reprezentanţilor aleşi la nivel local şi regional să consacre şedinţe speciale integrării 

europene şi politicilor europene şi să-i asocieze la dezbaterile lor pe reprezentanţii diferitelor 
instituţii europene implicate în guvernanţa partajată.  

                                                      
12

  În avizul său privind „noul rol şi noile responsabilităţi ale Parlamentului European în baza Tratatului de la Lisabona”, Comisia 
pentru dezvoltare regională a Parlamentului European subliniază importanţa relaţiilor sale cu Comitetul Regiunilor, PE 404.556 
v02-00 (30/5/2008). 
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Pactul primarilor constituie un model de referinţă pentru angajamentul activ al oraşelor şi al regiunilor 
în realizarea obiectivelor strategice ale Uniunii Europene şi merită să fie extins la alte domenii cum ar 
fi ocuparea forţei de muncă, politica de integrare sau excluziunea socială.  
 
II. Pactul primarilor: angajament şi cooperare în lupta împotriva schimbărilor climatice  
 
• Pactul primarilor este o iniţiativă politică ce urmăreşte reunirea primarilor din oraşele Europei, în 

jurul obiectivului comun de reducere a emisiilor de CO2 până în 2020: reducerea cu 20% a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, îmbunătăţirea cu 20% a eficienţei energetice şi folosirea a 20% 
energie din surse regenerabile în consumul de energie.  

• Oraşele şi regiunile sunt răspunzătoare pentru mai mult de jumătate din emisiile de gaze cu efect 
de seră generate prin utilizarea energiei în activităţi umane. Crearea unui cadru adecvat pentru 
responsabilizarea oraşelor, a regiunilor şi a statelor membre în lupta împotriva schimbărilor 
climatice era, aşadar, esenţială.  

• Prin semnarea acestui pact, primarii se angajează în mod voluntar să aplice în comunitatea lor un 
Plan de acţiune pentru energie durabilă. Pactul permite comunicarea în reţea a experienţelor de 
pionierat, facilitarea schimbului de bune practici şi creşterea sensibilităţii cetăţenilor şi a actorilor 
socio-economici locali faţă de o utilizare energetică durabilă. 

• Comitetul Regiunilor, alături de Comisia Europeană, se mobilizează pentru a dezvolta această 
iniţiativă şi propune ca ea să fie extinsă la autorităţile regionale. Este necesar ca Planurile de 
acţiune ale oraşelor să se înscrie în contextul Planurilor de acţiune regionale şi naţionale.  

• Pentru a creşte eficienţa Pactului primarilor, este de asemenea esenţial ca mobilizarea politică pe 
teren să fie urmată de răspunsuri concrete la nivel de politici şi finanţări europene: împrumuturile 
de la Banca Europeană de Investiţii ar trebui să permită un acces uşor autorităţilor locale şi 
regiunilor care doresc să investească în programe de eficienţă energetică şi de promovare a 
utilizării surselor de energie regenerabile.  

 
P.S.: În martie 2009, aproximativ 470 de oraşe europene au semnat Pactul şi numeroase altele şi-

au exprimat intenţia de a o face. 
 
Autorităţile locale şi regionale au devenit, treptat, actori indispensabili ai politicii externe a Uniunii 
Europene şi ai strategiei de extindere. Fără a reproduce mecanismele specifice nivelului comunitar, 
demersul empiric care a ghidat dezvoltarea relaţiilor internaţionale ale autorităţilor locale şi regionale 
face din acestea actori ai globalizării.  
 
Valoarea adăugată a participării autorităţilor locale şi regionale la procesul de extindere a fost 
demonstrată cu ocazia precedentelor extinderi şi trebuie să constituie un element de referinţă în 
aplicarea strategiei actuale, în vederea creării unei dinamici orientate către o democraţie durabilă 
la nivel local şi regional.13 14 

                                                      
13

  Avizul Comitetului Regiunilor privind „valoarea adăugată a participării autorităţilor locale şi regionale la procesul de extindere”, 
CdR 93/2008final. 
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Abordarea regională a politicii europene de vecinătate (Dimensiunea mediteraneeană, 
Parteneriatul estic, Sinergia Mării Negre, Dimensiunea nordică), precum şi politica europeană de 
vecinătate extinsă (Dimensiunea ultraperiferică), politici ce se pretează susţinerii printr-o cooperare 
eficientă la nivel regional şi local, oferă, de asemenea, exemple care dovedesc pertinenţa acestui tip de 
demers. Adunarea autorităţilor locale şi regionale din zona euro-mediteraneeană (ARLEM), integrată 
în guvernanţa Uniunii pentru Mediterana, o Adunare locală şi regională a Europei de Est şi a 
Caucazului de Sud pentru Parteneriatul estic, propusă de Comisia Europeană, sau un forum permanent 
teritorial al Dimensiunii nordice, evocat de Comitetul Regiunilor, ar putea imprima politicii de 
vecinătate o dinamică operaţională şi integrată. 
 
III. Autorităţile locale şi regionale partenere ale Uniunii pentru Mediterana: 

 
• Pentru a înzestra Parteneriatul euro-mediteraneean reînnoit cu o dimensiune teritorială şi pentru a 

asigura o reprezentare politică regională şi locală în interiorul său, Comitetul Regiunilor a decis 
crearea Adunării autorităţilor locale şi regionale din zona euromediteraneeană (ARLEM).  

• Şefii de stat şi de guvern din zona euro-mediteraneeană, reuniţi la Paris la 13 iulie 2008, au 
aprobat iniţiativa politică a Comitetului Regiunilor. ARLEM urmăreşte completarea acestui 
parteneriat cu o dimensiune regională şi locală, garantând astfel o reprezentare adecvată a 
autorităţilor locale şi regionale şi o participare activă a acestora la guvernanţa sa. Ea permite 
autorităţilor locale şi regionale să vină cu rezultate concrete şi să transforme acest parteneriat într-
o realitate tangibilă pentru cetăţeni.  

• ARLEM este formată dintr-un număr egal de reprezentanţi regionali şi locali din UE şi din ţările 
partenere mediteraneene şi solicită să fie recunoscută ca adunare consultativă a noii guvernanţe a 
Uniunii pentru Mediterana. De asemenea, se va concentra asupra participării autorităţilor locale şi 
regionale la proiecte concrete, într-un număr mare de domenii precum dezvoltarea 
întreprinderilor, mediu, energie, transporturi, învăţământ, cultură, migraţie, sănătate, cooperare 
descentralizată. Prin favorizarea schimbului de bune practici, ea încurajează cooperarea teritorială 
şi oferă noi căi de dialog.  

 
În acelaşi timp, multilateralismul tradiţional caracterizat prin colaborarea între guvernele naţionale şi 
Naţiunile Unite evoluează şi lui i se adaugă o colaborare sistematică a autorităţilor locale şi regionale. 
Plecând de la această constatare, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a creat „o 
platformă pentru parteneriate inovatoare.”15 
 
În faţa limitelor viziunilor centralizatoare, sectoriale şi verticale care au prevalat prea mult timp în 
domeniul asistenţei pentru dezvoltare, guvernanţa pe mai multe niveluri propune o perspectivă 
teritorială şi nu sectorială pentru strategiile de dezvoltare, în vederea atingerii obiectivelor de 

                                                                                                                                                                     
14

  Asociaţia de oraşe şi guverne locale unite (CGLU) publică periodic rapoarte cu privire la descentralizare şi la democraţia locală 
în lume. 

15
  ART GOLD este o iniţiativă de cooperare internaţională care asociază programele şi activităţile diferitelor agenţii ale Naţiunilor 

Unite (PNUD, UNESCO, UNIFEM, FENU, OMS, UNORS şi altele) în favoarea unui nou multilateralism. 
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dezvoltare ale Mileniului16. Diplomaţia oraşelor constituie, între altele, o pârghie pentru cooperarea 
politică în cadrul acţiunii externe a Uniunii Europene şi nu trebuie neglijată, deoarece permite 
depăşirea unor obstacole diplomatice şi politice majore.  
 
Înfrăţirile şi programele de colaborare a regiunilor frontaliere au devenit un instrument esenţial în 
procesul de aderare, de preaderare şi în cadrul politicii de vecinătate. În contextul globalizării, ele 
transmit valorile integrării europene, dezvoltând noi forme de solidaritate.17 
 
Recunoscând contribuţia guvernanţei locale şi regionale şi a cooperării descentralizate, instituţiile 
internaţionale şi europene au consolidat în ultimii ani rolul autorităţilor locale şi regionale în 
cadrul guvernanţei globale.18 
 
Pentru a pune în aplicare guvernanţa pe mai multe niveluri, Comitetul Regiunilor: 
 
se angajează: 
 
− să evalueze experienţele autorităţilor locale şi regionale în cadrul extinderilor anterioare, pe 

baza activităţii grupurilor sale de lucru pentru Balcanii de Vest, Turcia şi Croaţia, precum şi pe 
baza activităţii Comitetului consultativ paritar pentru Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei;  

 
− să dezvolte potenţialul politic şi operaţional al Adunărilor locale şi regionale, ca sprijin pentru 

politica europeană de vecinătate: insistă în această privinţă asupra importanţei cooperării 
interinstituţionale şi a coordonării cu celelalte mecanisme existente;  

 
− să anime, în parteneriat cu Comisia Europeană, „bursa cooperării descentralizate” sub forma 

unui portal internet, în vederea organizării, prin mijloace virtuale, a schimbului de informaţii între 
autorităţile locale şi regionale europene active în domeniul cooperării pentru dezvoltare, facilitând 
astfel concordanţa între proiectele autorităţilor locale şi regionale europene şi cele din ţările în 
curs de dezvoltare;19  

 
− să îşi consolideze poziţia instituţională de organ al Uniunii Europene competent în domeniul 

dezvoltării democraţiei locale şi regionale în cadrul politicii externe a Uniunii, pe parcursul 
misiunilor de observare electorală în Europa şi în ţări terţe şi să îşi consolideze, în acest scop, 
cooperarea cu Comisia Europeană şi cu Congresul autorităţilor locale şi regionale al Consiliului 

                                                      
16

  Forumul global al Asociaţiei regiunilor (FOGAR) şi FAO au semnat un memorandum de înţelegere (memorandum of 
understanding). 

17
  Consiliul Comunelor şi Regiunilor din Europa (CCRE) a creat un portal Internet pentru favorizarea înfrăţirilor 

www.twinning.org.  

18
  Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: 

„Autorităţile locale: actori în slujba dezvoltării” SEC(2008)2570. 

19
  Proiect de aviz al Comitetului Regiunilor privind „Autorităţile locale: actori în slujba dezvoltării”, CdR 312/2008 rev.1. 
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Europei.  
 
cere comisiei Europene: 
 
− să prevadă adoptarea unei carte politice voluntare de asociere a autorităţilor locale şi 

regionale la procesul de extindere, care ar constitui o referinţă comună în vederea dezvoltării 
instrumentului de asistenţă pentru preaderare în acord cu nevoile autorităţilor locale şi regionale şi 
în vederea consolidării cooperării transfrontaliere şi a capacităţii instituţionale şi administrative a 
structurilor locale şi regionale din ţările candidate şi potenţial candidate.20 

 
Stimularea democraţiei participative 
 
Guvernanţa este structurată în măsură tot mai mare sub formă de reţele şi favorizează o dinamică a 
cooperării orizontale. Această evoluţie este propice luării în considerare a numeroaselor reţele active 
la nivel local şi regional în Europa şi în lume. Conectarea acestora la procesul european, pentru a 
contribui la reuşita politicilor comune şi la adoptarea acestora de către cetăţeni este o misiune care îi 
revine Comitetului Regiunilor prin intermediul multiplicatorilor săi de opinie. 
 
IV. Open Days: săptămâna europeană a regiunilor şi a oraşelor 

 
• În fiecare an, Comitetul Regiunilor şi DG REGIO a Comisiei Europene organizează la Bruxelles 

„Zilele europene ale regiunilor şi oraşelor”. În cadrul parteneriatului interinstituţional extins, care 
include Preşedinţia Uniunii şi Parlamentul European, acest eveniment reuneşte peste 7 000 de 
participanţi şi aproximativ 250 de parteneri. Partenerii oficiali ai Open Days sunt, pe de o parte, 
regiunile şi birourile lor de legătură din Bruxelles şi, pe de altă parte, numeroşi parteneri locali, ca 
de exemplu asociaţii şi institute de cercetare locale. Aceşti parteneri sunt organizatorii principali 
ai numeroaselor seminarii, ateliere şi a unei părţi considerabile a programului-cadru al Open 
Days. 

• În jurul unei teme legate de agenda comunitară şi de priorităţile europene ale autorităţilor locale şi 
regionale se reunesc, pe lângă oamenii politici europeni, naţionali, regionali şi locali, experţi şi 
reprezentanţi ai mediilor socio-economice, sindicatelor, organismelor financiare şi ai societăţii 
civile, în cadrul unor manifestări, seminarii, ateliere, activităţi pentru mass-media şi expoziţii.  

• Acest eveniment de la Bruxelles este însoţit de manifestări în oraşele şi regiunile partenere, 
facilitând astfel schimburile de experienţă, interconectarea reţelelor şi confruntarea de idei şi de 
expertiză.21 

 

                                                                                                                                                                     
20

  Avizul Comitetului Regiunilor privind „valoarea adăugată a participării autorităţilor locale şi regionale la procesul de 
extindere”,CdR 93/2008final. 

21
  http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2009/index.cfm 
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Reţelele, organizaţiile şi asociaţiile autorităţilor locale şi regionale contribuie la mobilizarea acestor 
autorităţi în procesul european şi la implicarea acestora în mecanismele operaţionale ale cooperării 
teritoriale22. De la crearea Comitetului Regiunilor, cooperarea cu principalele asociaţii europene şi 
naţionale ale autorităţilor locale şi regionale şi anumite reţele tematice au permis stabilirea unei 
complementarităţi între rolul său instituţional şi cel al acestor organizaţii. În cadrul progreselor făcute 
în activitatea sa şi al promovării obiectivelor şi măsurilor propuse în Cartea albă, Comitetul 
Regiunilor se va strădui să lucreze în parteneriat cu asociaţiile europene ale administraţiilor locale şi 
regionale. 
 
Pe de altă parte, guvernanţa pe mai multe niveluri apare ca fiind extrem de pertinentă pentru 
promovarea cetăţeniei active şi garantează o politică de comunicare descentralizată, mai bine adaptată 
la aşteptările concrete şi imediate ale cetăţenilor, contribuind la eliminarea distanţei faţă de instituţiile 
comunitare şi responsabilii politici.  
 
Comunicarea descentralizată cu privire la Europa urmăreşte în special favorizarea integrării 
dimensiunii europene în gestiunea politică la nivel local şi regional, facilitarea interacţiunii cu mass-
media locale şi regionale şi utilizarea la nivel local şi regional a noilor tehnologii inovatoare de 
comunicare şi, mai ales, a resurselor instrumentului web 2.0. În plus, permite stimularea organizării 
unor dezbateri politice şi a unor reuniuni publice despre Europa la nivel local şi regional şi 
promovează, astfel, cetăţenia activă, încurajând participarea la nivel european.  
 
Pentru punerea în aplicare a guvernanţei pe mai multe niveluri, Comitetul Regiunilor: 
 
se angajează: 
 
− să dezvolte o cooperare activă cu reţelele relevante de la nivel local şi regional care favorizează 

interconectarea şi interacţiunea în societatea europeană între sferele politică, economică, 
asociativă şi culturală şi să informeze asupra celor mai bune practici de participare la nivel local şi 
regional;  

 
− să contribuie la aplicarea unei politici reale de comunicare descentralizată, a cărei importanţă a 

fost recunoscută în declaraţia comună a Parlamentului European, a Comisiei Europene şi a 
Consiliului „Parteneriatul pentru comunicarea privind Europa”23, care se bazează pe angajamentul 
politic al actorilor instituţionali cu privire la animarea permanentă a dezbaterii europene în oraşele 
şi regiunile europene şi la informarea privind deciziile luate la nivel comunitar;  

 

                                                      
22

  - Adunarea regiunilor din Europa (ARE) a creat un program de cooperare interregională, al cărui obiectiv este dezvoltarea unei 
conştiinţe europene, promovarea Europei regiunilor şi mobilizarea întreprinderilor regionale pentru primirea stagiarilor. 
- Asociaţia aleşilor din oraşele de munte (AEM) dezvoltă un proiect de cooperare interregională a regiunilor montane în cadrul 
programului INTERREG. 
- Asociaţia regiunilor frontaliere europene (ARFE) a creat o reţea de regiuni transfrontaliere pe baza schimbului de bune practici 
în vederea elaborării de propuneri concrete care pot fi realizate în cadrul programelor comunitare. 

23
 Parteneriatul pentru comunicarea privind Europa: Decizia Parlamentului European din 9 octombrie 2008 şi Declaraţia comună a 

Parlamentului European, a Comisiei Europene şi a Consiliului (P6Ta(2008) 0463). 
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− să stabilească un plan de acţiune, care să distingă între diferitele instrumente de comunicare, în 
funcţie de obiectivele fixate şi de domeniile politice vizate, pentru a valorifica sinergia dintre 
comunicarea privind strategia şi politicile comune şi aplicarea acestora pentru cetăţeni la nivel 
local şi regional, şi să elaboreze recomandări adecvate pentru Grupul Interinstituţional de 
Informare (GII)24. 

 
− să propună metode şi instrumente, aplicate la nivel local şi regional, de reducere a deficitului de 

comunicare, să încurajeze o prezenţă sporită în mass-media locale şi regionale a impactului 
politicilor Uniunii Europene asupra vieţii cotidiene a cetăţenilor şi să îşi consolideze potenţialul 
de comunicare, de informare şi de mediere cu privire la Europa, sprijinindu-se pe noile 
instrumente de comunicare şi mai ales pe instrumentul Web 2.0.  

 
recomandă: 
 
− crearea de instrumente adecvate, ca sprijin pentru democraţia participativă, mai ales în 

cadrul Strategiei de la Lisabona, al Agendei sociale şi al Strategiei de la Göteborg, şi dezvoltarea 
de mecanisme de tip „Agenda locală 21”, mecanisme participative şi integrate care formulează 
planuri strategice pe termen lung;25 

 
− examinarea posibilităţilor de cooperare, odată intrat în vigoare Tratatul de la Lisabona, dintre 

CoR, autorităţile locale şi regionale şi celelalte instituţii europene, în scopul elaborării 
instrumentului iniţiativei cetăţeneşti europene şi al exploatării capacităţii acestuia de a promova o 
autentică dezbatere politică europeană, îmbunătăţind astfel legitimitatea sistemului de guvernanţă 
pe mai multe niveluri al Uniunii Europene; 

 
− consolidarea educaţiei civice europene, prin apelul la competenţele autorităţilor locale şi 

regionale; 
 
cere Comisiei Europene: 
 
− să ia în considerare noi parametri în evaluarea opiniei cetăţenilor europeni (Eurobarometru), care 

să exprime implicarea reală a autorităţilor locale şi regionale în funcţionarea Uniunii Europene şi 
punerea în aplicare a strategiilor şi politicilor comune;  

 
invită: 
 
− statele membre să pună în practică o e-guvernanţă mai cuprinzătoare pentru regiuni şi oraşe, iar 

                                                                                                                                                                     
24

  Comitetul Regiunilor propune de multă vreme membrilor Comitetului Regiunilor şi autorităţilor locale şi regionale un 
instrumentar pentru comunicare, în vederea explicării politicilor Uniunii Europene cetăţenilor, CdR 234/2008 final. 

25
  Ca urmare a unei iniţiative lansate în 2002, la Summitul de la Johannesburg cu privire la dezvoltarea durabilă, Conferinţa 

regiunilor periferice maritime din Europa (CRPM) şi FOGAR (Forumul global al asociaţiilor regiunilor) au devenit membri 
activi ai reţelei guvernelor regionale pentru dezvoltare durabilă (nrg 4SD). 
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acestea din urmă să realizeze, prin intermediul politicii de comunicare şi al sistemului propriu de 
e-guvernanţă, o mai mare sensibilizare a publicului faţă de realizările Uniunii Europene şi de 
mizele acesteia pentru cetăţeni.  

 
− instituţiile comunitare să elaboreze o strategie de comunicare de tip eeb 2.0 şi să utilizeze noile 

site-uri internet de socializare, YouTube/EU Tube. 
 
4. Consolidarea eficienţei acţiunii comunitare 
 
Guvernanţa pe mai multe niveluri urmăreşte consolidarea acţiunii comunitare în domeniile aflate în 
centrul preocupărilor cetăţenilor europeni. Într-un spaţiu puternic integrat, precum Uniunea 
Europeană, orice intervenţie comunitară are un impact direct asupra teritoriilor şi asupra cetăţenilor 
săi. Concordanţa dintre obiectivele comunitare şi impactul teritorial al acestor politici este, aşadar, 
esenţială. Recomandările Cărţii albe de faţă urmăresc, în consecinţă, o mai bună adaptare a scopurilor 
comunitare la situaţiile concrete şi diverse de gestionare şi de programare cu care se confruntă aleşii 
locali în aplicarea politicilor comunitare majore. 

 
Criteriul primordial pentru a garanta eficienţa metodei comunitare şi pentru a determina evoluţia 
standardelor guvernanţei europene este alegerea instrumentelor potrivite, punându-se accentul pe 
diferenţiere şi specializare. Întrepătrunderea acestor instrumente între diferitele niveluri ale puterii 
devine astfel o garanţie a coerenţei intervenţiei comunitare. Procesele de consultare, de experimentare, 
de analiză a impactului teritorial, metoda deschisă de coordonare, instrumentele juridice pentru 
încheierea de contracte, precum pactele teritoriale sau grupările europene de cooperare teritorială, 
trebuie să fie dezvoltate pentru a contracara efectele negative ale concentrării deciziei, ale dispersiei 
acţiunii şi ale diluării rezultatelor. Aceste mecanisme şi instrumente constituie noi căi pentru atingerea 
obiectivelor strategice ale Uniunii Europene.  
 
Conceperea şi aplicarea în parteneriat a politicilor comune  
 
Acest mod de guvernanţă flexibilă se poate adapta cu succes şi în funcţie de mecanisme variabile 
diferitelor politici comune, ţinând cont de caracteristicile acestora. Politica de coeziune este un 
exemplu de bună practică a guvernanţei pe mai multe niveluri, iar politica de mediu a constituit un 
laborator pentru dezvoltarea anumitor mecanisme şi practici.  
 
V. Politica europeană de coeziune: efect de pârghie pentru politicile comunitare  

 
• De douăzeci de ani, politica de coeziune continuă să îşi demonstreze valoarea adăugată şi a 

devenit pentru cetăţeanul european, datorită dezvoltării de proiecte concrete, imaginea solidarităţii 
europene. Ea a evoluat de-a lungul timpului: creată pentru a însoţi lansarea pieţei unice în vederea 
asigurării dezvoltării regiunilor cele mai defavorizate, ea a permis atenuarea disparităţilor socio-
economice generate de extinderile succesive ale Uniunii şi a devenit un instrument major pentru a 
sprijini strategia de creştere economică şi de ocupare a forţei de muncă pe întreg teritoriul 
Uniunii. Recent, s-a făcut apel la această politică pentru a sprijini planul european de redresare 
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economică.  
• Politica de coeziune, care reprezintă în momentul de faţă o treime din bugetul comunitar, are un 

real efect de pârghie financiară şi de parteneriat interinstituţional consolidat, prin utilizarea 
parteneriatelor public-privat şi a instrumentelor financiare ale Băncii Europene de Investiţii. 
Efectul de pârghie al politicii europene de coeziune se concretizează şi prin capacitatea sa de a 
favoriza sinergia, la scară europeană, între priorităţile strategice de dezvoltare de la nivel local, 
regional şi naţional.  

• Un alt aspect important al efectului de pârghie asociat utilizării fondurilor structurale se referă la 
consolidarea capacităţilor instituţionale ale administraţiilor publice. Stimulând capacitatea de 
gestiune şi armonizând procedurile acestor administraţii la nivel european, politica de coeziune a 
favorizat aplicarea politicilor comunitare. Datorită virtuţilor parteneriatului şi ale cooperării dintre 
instituţiile publice şi actorii societăţii civile, politica de coeziune a permis şi punerea în aplicare a 
unor soluţii globale la situaţii disparate în interiorul Uniunii Europene.  

• Pentru a se adopta o concepţie mai amplă a coeziunii teritoriale, care să ţină seama de noile 
provocări cu care se confruntă autorităţile locale şi regionale (globalizare, schimbări climatice, 
securitatea energetică, imigraţia etc.), este necesar ca obiectivele concrete cărora li se alocă 
fonduri europene să fie definite în mod flexibil, în funcţie de particularităţile fiecărui teritoriu şi 
de o strategie de competitivitate şi de durabilitate proprie. 

 
În acelaşi timp, în domeniul acţiunii politice unde nu există competenţe explicite ale Uniunii 
Europene, dar în care politicile comunitare produc efecte, cum ar fi politica locuinţelor, precum şi 
segmente largi ale serviciilor de interes general, guvernanţa pe mai multe niveluri este un instrument 
care permite abordarea transversală a acestor domenii şi depăşirea unei înţelegeri prea rigide a 
repartiţiei competenţelor, în scopul urmăririi unor scopuri comune, cu respectarea diversităţii 
constituţionale şi administrative a statelor membre respective.  
 
Pentru a pune în aplicare guvernanţa pe mai multe niveluri, Comitetul Regiunilor: 
 
se angajează: 
 
− să planifice şi să lanseze iniţiative care urmăresc difuzarea bunelor practici în domeniul 

parteneriatului, legate de definirea priorităţilor politice locale, regionale, naţionale şi 
supranaţionale în statele membre şi să susţină toate iniţiativele lansate de statele membre, de 
Parlamentul European şi de Comisia Europeană, în vederea aplicării principiului de parteneriat cu 
autorităţile locale şi regionale, nu doar în etapa de executare a politicilor, ci şi, mai ales, în timpul 
elaborării acestora; 

 
− să propună mecanisme instituţionale de întărire a caracterului politic şi strategic al 

evaluării politicii de coeziune, consolidând rapoartele elaborate la nivel naţional şi regional într-
un cadru european de analiză şi prospectivă.  
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recomandă:  
 
− să se consolideze practica parteneriatului, atât pe verticală („autorităţi locale şi regionale - 

guvern naţional şi Uniunea Europeană”), cât şi pe orizontală ( „autorităţi locale şi regionale – 
societate civilă”), mai ales în cadrul dialogului social, garantându-se participarea cetăţenilor prin 
intermediul organismelor create în acest scop de diferitele administraţii publice implicate, în 
special de acelea care, datorită proximităţii geografice şi aplicării principiului subsidiarităţii, sunt 
mai apropiate de cetăţeni. Prin intermediul acestei participări, diferitele grupuri sociale vor putea 
să îşi prezinte evaluările, opiniile şi sugestiile cu privire la aspectele iniţiativelor publice 
comunitare. 

 
− să se simplifice şi să se raţionalizeze procedurile administrative, astfel încât să se instaureze 

un cadru juridic, administrativ şi financiar propice activităţii inovatoare şi să se elaboreze noi 
instrumente prin care să se favorizeze inovarea regională şi să se consolideze metodele de 
finanţare (capital de risc, investitori providenţiali, microcredite etc.);  

 
− să se consolideze capacităţile administrative ale autorităţilor locale şi regionale, pentru a 

garanta o gestionare competentă a proiectelor şi pentru a intensifica schimbul de bune practici în 
Uniunea Europeană în domeniul guvernanţei locale şi regionale. 

 
cere Comisiei Europene: 
 
− să studieze în mod separat posibilele îmbunătăţiri ale politicilor comunitare în sensul unui 

parteneriat consolidat; 
 
− să favorizeze coordonarea între intervenţia fondurilor structurale, programele sectoriale şi 

programele în favoarea dezvoltării rurale; 
 
− să evalueze progresele în domeniul simplificării şi descentralizării gestionării fondurilor 

structurale în perioada 2007-2013, urmărindu-se în mod special proporţionalitatea sarcinilor 
administrative, în raport cu tipul şi dimensiunea intervenţiei, precum şi în raport cu efectele pe 
care acestea le au asupra autorităţilor locale şi regionale. 

 
Coordonarea procesului european 
 
Acţiunea coordonată a diferitelor niveluri de putere, pe de o parte, şi coordonarea politicilor şi a 
instrumentelor, pe de altă parte, sunt indispensabile pentru a îmbunătăţi guvernanţa europeană şi 
pentru aplicarea strategiilor comunitare. Criza economică şi acordul asupra necesităţii urgente de a da 
un răspuns coordonat la nivelul UE arată nu numai caracterul esenţial al coordonării, ci şi dificultăţile 
persistente pe care le întâmpină astfel de acţiuni comune din cauza lipsei de coordonare şi de 
încredere reciprocă. Prin urmare, criza este un test pentru procesul de integrare europeană. 
Provocarea constă în capacitatea Uniunii de a coordona acţiunea politică în sprijinul relansării 
economice, pentru a propune o alternativă mai echilibrată de dezvoltare durabilă şi de coeziune 
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teritorială, prin cooperare între diferiţii actori şi implicare directă a autorităţilor locale şi regionale şi 
recurgerii la parteneriate public/privat. 26  Mecanismele de integrare europeană, datorate metodei 
comunitare şi unei cooperări interguvernamentale, trebuie coordonate cu ajutorul unor instrumente de 
relansare economică de natură financiară, economică, socială şi teritorială şi sprijinindu-se pe o mai 
bună coordonare a politicilor de gestiune a crizei (flexibilitate sporită în cadrul fondurilor structurale 
europene, Fondul european de adaptare la globalizare, susţinere din partea BEI etc.) şi de ieşire din 
criză (politici de inovare, politica industrială etc.)27 
 
Metoda comunitară este cea mai în măsură să garanteze punerea în aplicare a guvernanţei pe 
mai multe niveluri. Totuşi, fără a pune la îndoială importanţa acesteia, de mai mulţi ani se recurge la 
metoda deschisă de coordonare, care urmăreşte completarea metodei comunitare fondate pe triunghiul 
instituţional şi pe iniţiativa legislativă exclusivă a Comisiei, în domeniile în care Uniunea Europeană 
nu dispune decât de competenţe de coordonare sau de competenţe de sprijinire. Aplicată în funcţie de 
caz şi cu respectarea principiului subsidiarităţii, ea poate oferi un mijloc de încurajare a cooperării, a 
schimbului de bune practici şi a stabilirii unor obiective şi orientări comune pentru statele membre.  
 
Totuşi, metoda deschisă de coordonare nu a produs încă, în raport cu obiectivele sale iniţiale, 
valoarea adăugată aşteptată şi nu s-a dovedit satisfăcătoare pentru autorităţile locale şi regionale, 
care sunt insuficient implicate. Pe de altă parte, acestea din urmă consideră că ar putea fi extinsă şi la 
alte domenii de intervenţie, cu condiţia ca ea să devină mai cuprinzătoare. 
 
VI. Platforma Comitetului Regiunilor pentru monitorizarea Strategiei de la Lisabona  

 
• Comitetul Regiunilor a creat, în 2006, o platformă de monitorizare a Strategiei de la Lisabona, 

cuprinzând, în prezent, peste o sută de regiuni şi de oraşe din 26 de state membre. Această reţea 
de schimburi şi de evaluare are în vedere controlul implicării eşalonului regional şi local în 
guvernanţa de la Lisabona şi modul de îmbinare al acestuia cu politica de coeziune.  

• În raportul său de monitorizare „realizarea obiectivelor de la Lisabona prin politici teritoriale 
coordonate şi integrate” se subliniază necesitatea ca toate nivelurile de guvernanţă vizate să îşi 
consolideze sincronizarea şi coordonarea agendelor lor politice şi să creeze o gamă mai largă de 
instrumente juridice.  

• Comitetul Regiunilor a lansat, cu ocazia Reuniunii europene la vârf a regiunilor şi oraşelor de la 
Praga, pe 5 şi 6 martie 2009, un proces de consultare asupra viitoarei strategii pentru creştere 
economică şi ocuparea forţei de muncă, în vederea asigurării participării autorităţilor locale şi 
regionale înainte de elaborarea acesteia. (www.lisbon.cor.europa.eu). 

• Comitetul Regiunilor are intenţia să creeze un nou premiu, pentru a recompensa regiunile cele mai 
întreprinzătoare din Uniunea Europeană, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor-cadru pentru 
întreprinderi şi în special pentru IMM-uri. Titlul de „Regiune europeană întreprinzătoare”, 
decernat anual, va încuraja regiunile să elaboreze o planificare strategică de reforme economice şi 

                                                      
26

  Concluziile Summitului european al regiunilor şi oraşelor, Praga, 5-6 martie 2009, CoR86/2009final. 

27
  Concluziile Summitului european al regiunilor şi oraşelor, Praga, 5-6 martie 2009, CoR86/2009final. 
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sociale durabile pe termen lung şi cu o largă susţinere din partea populaţiei şi a părţilor implicate 
la nivel local. 

• Comitetul vrea să dea astfel un impuls suplimentar lansării noii strategii post-Lisabona de creştere 
economică şi ocupare a forţei de muncă, prin generalizarea la nivel local şi regional a celor zece 
principii cuprinse în „Small Business Act” pentru Uniunea Europeană. 

 
În mod cert, Strategiei de la Lisabona îi lipseşte coordonarea şi continuă să se înscrie într-un 
demers exclusiv de sus în jos. Paradoxul de la Lisabona, evidenţiat de platforma de monitorizare a 
Comitetului Regiunilor, demonstrează nivelul insuficient de asociere a autorităţilor locale şi regionale 
şi subliniază urgenţa aplicării unei strategii comunitare pentru creştere economică şi ocuparea forţei 
de muncă, mai descentralizată şi bazată pe potenţialul regiunilor şi al oraşelor, acestea fiind,, datorită 
competenţelor lor, principalii promotori ai inovaţiei, cercetării şi educaţiei în Europa.28 
 
Relansarea economiei europene implică şi realizarea obiectivelor din „Small Business Act” pentru 
Europa, care trebuie să facă obiectul unui parteneriat cu autorităţile locale şi regionale.29 
 
Pentru a pune în aplicare guvernanţa pe mai multe niveluri, Comitetul Regiunilor: 
 
se angajează: 
 
− să examineze pistele de reflecţie pentru o metodă deschisă de coordonare teritorializată şi să 

determine domeniile de intervenţie comunitară în care metoda deschisă de coordonare ar fi cea 
mai potrivită pentru autorităţile locale şi regionale, urmărind în special politica de imigraţie şi de 
integrare, inovarea şi educaţia;  

 
− să prezinte Consiliului European din martie 2010 rezultatele consultării autorităţilor locale şi 

regionale cu privire la viitorul Strategiei pentru creşterea economică şi ocuparea forţei de 
muncă. 

 
cere: 
 
− statelor membre ca metoda deschisă de coordonare să fie sprijinită de planuri de acţiune locale 

şi regionale şi, invers, să favorizeze luarea în considerare a planurilor locale şi regionale în 
planurile naţionale şi să facă obiectul unor acorduri scrise la mai multe niveluri; cere, în 
consecinţă, Comisiei Europene să recunoască existenţa punctelor de contact locale şi regionale în 
cadrul procesului de monitorizare a metodei deschise de coordonare. 

 

                                                      
28

  EUROCITIES realizează un proiect cu sprijinul Comisiei Europene prin intermediul celui de-al 6-lea Program-cadru pentru 
cercetare şi dezvoltare tehnologică, pentru facilitarea schimbului de bune practici, expertiză şi practică în domeniul dezvoltării 
urbane durabile.  

29
  Avizul Comitetului Regiunilor pe tema „Gândiţi mai întâi la scară mică: Prioritate pentru IMM-uri – un Small Business Act 

pentru Europa”, 12-13 februarie 2009, CdR 246/2008 final. 
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invită Comisia şi statele membre: 
 
− să reformeze metoda deschisă de coordonare pentru a o face mai incluzivă, prin elaborarea - 

în cooperare cu autorităţile locale şi regionale - a unor indicatori de guvernanţă participativă şi 
a unor indicatori teritoriali;30 

 
− să identifice, în strânsă colaborare cu autorităţile locale şi regionale, piedicile din calea aplicării 

pieţei unice cu care se confruntă în prezent regiunile, oraşele şi comunele, precum şi soluţiile 
potrivite pentru adaptarea pieţei unice la contextul economic şi social actual; 

 
− să implice în mod corespunzător autorităţile locale şi regionale în revizuirea Strategiei de la 

Lisabona după 2010. 
 
Elaborarea unor politici integrate 
 
Abordarea integrată este garanţia eficienţei politicilor comune. Ea implică o dimensiune verticală, 
care presupune o mai bună coordonare şi cooperare între diferitele niveluri de guvernanţă, şi o 
dimensiune orizontală, care impune o aplicare coerentă a politicilor sectoriale pentru a obţine o 
dezvoltare durabilă şi pentru a asigura sinergia cu alte politici relevante ale Uniunii Europene.  
 
Realizarea coeziunii teritoriale, ca obiectiv comunitar, este în această privinţă fundamentală 
pentru viitorul politicilor comune. Domeniul de aplicare a coeziunii teritoriale trebuie să ia în 
considerare trei dimensiuni: o primă dimensiune, dimensiunea corectoare, care să aibă în vedere 
„reducerea decalajelor existente”, asigurând egalitatea în ceea ce priveşte accesul la serviciile publice 
esenţiale pentru toţi cetăţenii, indiferent de locul de reşedinţă; o a doua dimensiune, dimensiunea 
preventivă, care să asigure o „mai mare coerenţă a politicilor sectoriale cu impact teritorial” şi care să 
urmărească valorificarea resurselor endogene din toate zonele defavorizate, pentru a garanta 
menţinerea populaţiei în aceste regiuni”, şi o a treia, dimensiunea stimulativă, care să vizeze 
ameliorarea „integrării teritoriale”, încurajând cooperarea.  
 
Coeziunea teritorială care devine, prin Tratatul de la Lisabona, o competenţă partajată între 
Uniunea Europeană şi statele membre, trebuie să se regăsească în toate politicile sectoriale şi să 
devină expresia guvernanţei pe mai multe niveluri. În plus, guvernanţa urbană este preponderentă 
pentru reuşita aplicării strategiilor de dezvoltare durabilă în zonele urbane, nu doar pentru a coordona 
ansamblul nivelurilor de guvernare, ci şi pentru a implica actorii locali. Guvernanţa urbană trebuie să 
urmărească, într-o abordare integrată, cei trei piloni ai dezvoltării durabile (mediu, economie, aspecte 

                                                                                                                                                                     
30

  „Comitetul Regiunilor preconizează elaborarea unor noi instrumente şi în special a unor indicatori, în funcţie de necesităţile 
realizării coeziunii teritoriale, inclusiv prin analize subregionale” [Avizul Comitetului Regiunilor privind al 4-lea raport privind 
coeziunea economică şi socială (CdR 97/2007 final)] 

 
 „Pentru elaborarea unor strategii regionale şi răspunsuri politice adecvate este necesară furnizarea unor instrumente 

pertinente, care să permită luarea în considerare a decalajelor regionale în elaborarea politicilor publice (de exemplu, venitul 
disponibil pe cap de locuitor, pentru a ţine seama şi de transferuri, pe lângă PIB/cap de locuitor, capacitatea fiscală, accesul la 
diverse servicii, structura demografică şi repartizarea populaţiei sau chiar crearea unor indicatori sintetici de dezvoltare 
umană” [Avizul privind Cartea verde privind coeziunea teritorială, (CdR 274/2008) final]. 
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sociale), pentru a garanta o veritabilă coeziune socială şi teritorială. Şi alte politici comune sunt 
potrivite pentru a favoriza o abordare integrată şi coerentă. De asemenea, teritoriile rurale trebuie să 
elaboreze strategii integrate, bazate pe guvernanţa pe mai multe niveluri, menite să stimuleze 
dezvoltarea durabilă şi competitivitatea acestor zone. Strategii ar trebui să prevadă mijloace pentru a 
face faţă dezavantajelor naturale cu care se confruntă aceste teritorii, precum şi dezechilibrelor dintre 
aceste zone şi cele urbane. 
 
VII. O politică maritimă integrată pentru Uniunea Europeană  

 
• Elaborarea unei politici maritime integrate pentru UE reprezintă unul din rarele exemple la nivel 

european privind încercarea de abordare comună a mai multor politici sectoriale pe baza tipologiei 
teritoriale. Procesul deschis de Cartea verde în 2006, şi apoi de Cartea albastră, a demonstrat 
puternica mobilizare a actorilor regionali şi locali vizaţi pentru a ajunge la o abordare integrată în 
gestionarea bazinelor maritime: transportul, mediul, energiile din surse regenerabile şi dezvoltarea 
economică sunt doar câteva din sectoarele vizate de o politică născută din ambiţia unei integrări 
orizontale a exigenţelor dezvoltării durabile şi ale siguranţei mărilor noastre, recunoscute drept 
resurse naturale şi economice fundamentale pentru continentul european.  

• Această ambiţie trebuie să fie însoţită de mecanisme potrivite, pentru a întări efectul federativ al 
unei viziuni politice maritime integrate. În acest scop, Comitetul Regiunilor consideră necesară o 
revizuire a dispozitivului de finanţare al UE, în sensul unui sistem simplificat unic, care să 
reunească toate aspectele maritime – sau cea mai mare parte a acestora – în cadrul unui Fond 
costier şi insular european, şi să creeze o Platformă marină europeană, asociind autorităţile locale 
şi regionale şi actorii vizaţi, pentru a putea dispune de un instrument care să poată sprijini 
partajarea competenţelor şi difuzarea bunelor practici. 

 
Optimizarea culturii consolidate a consultării  
 
Începând din 2002 s-a consolidat cultura consultării preconizată de Cartea albă privind guvernanţa 
europeană, care recunoştea că „investiţia într-o bună consultare în amonte poate determina o 
legislaţie mai bună, adoptată mai rapid şi mai uşor de aplicat şi de respectat”.  
 
Dialogul dintre Comisia Europeană şi părţile interesate, înainte de prezentarea propunerilor şi de 
adoptarea iniţiativelor politice, îmbracă mai multe forme: 
 

• Consultarea, în cadrul procesului legislativ, în special a Comitetului Regiunilor, în 
calitatea sa de reprezentant instituţional al autorităţilor locale şi regionale; 

• mecanisme de consultare sectorială care ţin cont de condiţiile specifice de intervenţie a 
Uniunii Europene în diferitele domenii de acţiune; 

• crearea unui cadru de consultare coerent, cu norme minime de consultare; 
• dialogul structurat cu asociaţiile autorităţilor locale şi regionale. 
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Pentru a pune în aplicare guvernanţa pe mai multe niveluri, Comitetul Regiunilor: 
 
se angajează: 
 
− să dezvolte cooperarea cu Comisia Europeană şi cu asociaţiile europene şi naţionale ale 

autorităţilor locale şi regionale în cadrul Dialogului structurat, în etapa de pregătire a 
programului de activitate legislativă a Comisiei Europene;  

 
− să colaboreze cu celelalte instituţii UE pentru a evalua impactul efectiv al activităţilor sale, în 

scopul de a-şi consolida rolul ca organ consultativ înfiinţat prin tratate şi de a dovedi valoarea 
adăugată pe care o aduce procesului decizional al UE. 

 
cere Comisiei Europene: 
 
− să-l informeze cu privire la modul în care a dat curs recomandărilor sale politice sub formă de 

întrebări orale şi scrise.  
 
O mai bună legiferare 
 
Coordonarea procesului legislativ propus în programul de acţiune „O mai bună legiferare” şi susţinut 
de acordul interinstituţional „O mai bună legiferare” adoptat de Parlamentul European, de Consiliu şi 
de Comisia Europeană în 2003, trebuie să ia în considerare pe deplin, în strategia sa de îmbunătăţire a 
legislaţiei, contribuţia autorităţilor locale şi regionale şi instrumentele juridice şi politice pe care 
acestea le preconizează.  
 
În baza tratatelor în vigoare şi în aşteptarea intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, 
dispozitivele interne şi mecanismele comunitare existente permit aplicarea unei abordări concertate 
şi coordonate de monitorizare şi de control al subsidiarităţii. De altfel, în anumite state membre a 
început deja un proces de reformă internă, care consolidează intervenţia Adunărilor regionale 
legislative în cadrul mecanismelor preconizate de protocolul de aplicare şi control al principiilor 
subsidiarităţii şi proporţionalităţii din Tratatul de la Lisabona, astfel încât să acţioneze drept 
componentă a dispozitivului parlamentar din ţările lor sau drept camere ale parlamentului naţional. 
Această tendinţă ar merita să fie extinsă, respectându-se structurile constituţionale naţionale. 
 
Pe de altă parte, trebuie consolidată capacitatea autorităţilor locale şi regionale de a înţelege dreptul 
comunitar, în vederea sporirii securităţii juridice în interiorul Uniunii Europene şi a facilitării 
unei transpuneri corecte a legislaţiei comunitare. În această privinţă, necesitatea unei implicări 
sporite a autorităţilor locale şi regionale este motivată de faptul că efectele unei directive sau ale unui 
regulament comunitar pot varia semnificativ de la un stat la altul, în funcţie de organizarea sa 
teritorială internă, de gradul de autonomie a autorităţilor locale şi regionale şi de aria competenţelor 
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acestora. Dificultăţile întâlnite în cursul transpunerii Directivei privind depozitele de deşeuri31 şi a 
Directivei privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, 
de bunuri şi de servicii32 sunt exemple semnificative pentru pertinenţa implicării autorităţilor locale şi 
regionale pe durata întregului proces de formulare a legislaţiei comunitare.33 
 
Analizele de impact al propunerilor legislative reprezintă un important instrument de îmbunătăţire a 
legislaţiei comunitare. Analiza de impact trebuie să acorde atenţie execuţiei şi aplicării legislaţiei. În 
acest context, este esenţial ca aspectul teritorial al noii legislaţii să ocupe o poziţie centrală în 
actualele analize ale Comisiei. Pentru a evalua bine acest aspect teritorial, serviciile Comisiei trebuie 
să inventarieze din timp consecinţele noii legislaţii pentru regiuni şi comune, Comitetul Regiunilor 
putând juca un rol important în acest sens. 
 
VIII. Reţeaua Comitetului Regiunilor de monitorizare a subsidiarităţii: un instrument 

potrivit pentru consolidarea responsabilităţii democratice şi a participării în procesul 
legislativ al Uniunii Europene 

 
• Principiul subsidiarităţii urmăreşte ca, în domeniile de competenţă neexclusivă ale Comunităţii, 

deciziile să fie luate la nivelul cel mai potrivit. Astfel, în aceste domenii trebuie efectuate teste, 
pentru a se garanta justeţea acţiunii comunitare faţă de opţiunile disponibile la nivel naţional, 
regional sau local.  

• Reţeaua de monitorizare a subsidiarităţii creată de Comitetul Regiunilor, care are astăzi 96 de 
membri (autorităţi locale şi regionale, asociaţii ale acestora, parlamente naţionale şi regionale), 
realizează consultări online prin intermediul site-ului său internet. Obiectivele acesteia sunt: 

• să organizeze consultarea partenerilor din reţea cu privire la documentele şi propunerile 
Comisiei Europene care contribuie la analiza aplicării principiilor de subsidiaritate şi de 
proporţionalitate şi la evaluarea impactului măsurilor propuse. Prin aceasta, reţeaua facilitează 
comunicarea între autorităţile locale şi regionale şi Comitetul Regiunilor cu privire la procesul 
legislativ european; 

• să servească drept punct de informare care permite autorităţilor locale şi regionale să aibă un 
acces mai rapid la informaţiile de interes în legătură cu UE şi care le oferă un mijloc suplimentar 
de a-şi face auzită vocea; 

• să ajute Comitetul Regiunilor să-şi lărgească baza de consultare, oferindu-i acces la structurile 
politice şi administrative ale regiunilor şi oraşelor din Europa şi plasând aceste resurse la 
dispoziţia raportorilor săi; 

                                                      
31

  Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deşeuri (JO L 182, din 16.7.1999, p.1-19), Directiva 
2006/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deşeurile (Jurnalul Oficial L 114, din 27/4/2006, 
p.9-21). 

32
  Directiva 2004/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de 

atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii (JO L 134, din 30.4.2004, p.114-240).  

33
  S-a solicitat Institutului de Administraţie Publică (IPA) elaborarea unui studiu pe tema „Impactul dreptului comunitar la nivel 

local”, care va examina în mod special aceste două cazuri practice şi ale cărui rezultate vor fi prezentate Grupului de înalt nivel 
privind guvernanţa şi Uniunea Europeană, în timpul Preşedinţiei suedeze, în octombrie 2009. 
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• să-i implice pe membrii reţelei de monitorizare a subsidiarităţii în viitoarele studii de impact 
teritorial din propunerile Comisiei, şi aceasta într-un stadiu timpuriu al procesului prelegislativ.  

 
Pentru a pune în aplicare guvernanţa pe mai multe niveluri, Comitetul Regiunilor: 
 
se angajează: 
 
− să îşi crească implicarea în procesul de control al planului de acţiune „O mai bună legiferare” 

şi să îşi dezvolte procesul politic intern şi consultările prin intermediul platformelor interactive, 
în vederea obţinerii de informaţii fiabile asupra măsurii în care este luată în calcul dimensiunea 
locală şi regională în legislaţia în curs de elaborare; 

 

− să îşi consolideze relaţiile interinstituţionale cu Consiliul, Comisia Europeană şi Parlamentul 
European, pe durata întregului proces legislativ;  

 
− să dezvolte împreună cu parlamentele naţionale şi adunările regionale legislative un „modus 

operandi” pentru a valorifica poziţia autorităţilor locale şi regionale din toate statele membre, atât 
în faza ex ante, cât şi în cadrul sistemului de alertă precoce;34 

 
− să contribuie la lucrările grupului la nivel înalt, format din părţi interesate independente, cu 

privire la reducerea sarcinilor administrative, să se pronunţe asupra sugestiilor pe care le va 
face acesta şi să reflecteze la posibilitatea înfiinţării unui grup la nivel înalt al autorităţilor locale 
şi regionale; 

 
cere: 
 
− ca acordul interinstituţional „O mai bună legiferare” dintre Parlamentul European, Consiliu şi 

Comisia Europeană, să fie însoţit de un protocol de acord cu Comitetul Regiunilor, referitor la 
crearea anumitor mecanisme de evaluare şi, mai ales, de consultare; 

 
cere Comisiei Europene: 
 
− să continue efortul de simplificare a cadrului de reglementare, mai ales în cazul politicii de 

coeziune şi să introducă o dimensiune regională de simplificare a legislaţiei în planurile naţionale 
de acţiune; 

 
− să asigure autorităţilor locale şi regionale un acces simplificat la comitologie şi la grupurile de 

experţi însărcinate cu aplicarea planului de acţiune „O mai bună legiferare”35;36 

                                                      
34

  Conferinţa Adunărilor regionale legislative europene (CALRE) a creat o reţea la nivel tehnic şi politic privind controlul aplicării 
principiului subsidiarităţii.  

35
 Raportul Seminarului la nivel înalt privind guvernanţa locală (Biarritz, 14-16 septembrie 2008). 
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invită statele membre: 
 
− să creeze un dispozitiv de consultare a autorităţilor locale şi regionale pentru a facilita 

transpunerea legislaţiei europene; 
 
− să garanteze că, în transpunerea şi aplicarea legislaţiei europene, este respectată repartizarea 

internă a competenţelor; 
 
− să urmărească, în cadrul Consiliului Europei, propunerea privind o Cartă a democraţiei regionale. 
 
Evaluarea impactului teritorial al intervenţiei comunitare  
 
Mecanismele de evaluare permit să se determine dacă deciziile sunt luate şi aplicate la nivelul potrivit, 
să se identifice instrumentele politice adaptate şi să se definească domeniul şi intensitatea intervenţiei 
comunitare. Se deschide astfel un şantier de reflecţie esenţial pentru definirea conceptului de impact 
teritorial, pentru determinarea obiectivelor comune care ar putea fi adaptate specificităţii teritoriilor şi 
pentru a elabora indicatori cantitativi şi calitativi pertinenţi. În plus, acesta poate aduce un conţinut 
concret principiului de coeziune teritorială.  
 
Pentru a pune în aplicare guvernanţa pe mai multe niveluri, Comitetul Regiunilor: 
 
se angajează: 
 
− să intensifice cooperarea cu Comisia Europeană în cadrul aplicării acordului său de 

cooperare, pentru a transmite avize motivate ale autorităţilor locale şi regionale cu privire la 
analizele de impact din propunerile Comisiei, într-un stadiu precoce al procesului legislativ;  

 
− să creeze, cu sprijinul comitetului de analiză de impact al Comisiei Europene, un „grup la nivel 

înalt”, cu caracter tehnic, însărcinat cu evaluarea impactului teritorial al marilor politici 
comunitare, pentru a lua măsuri în vederea ameliorării legislaţiei, simplificării procedurilor 
administrative şi creşterii gradului de acceptare a politicilor comunitare de către cetăţeni; 

 
recomandă: 
 
− o sistematizare a analizei de impact teritorial datorită implicării în amonte de decizia politică a 

diferiţilor actori vizaţi, astfel încât să fie puse în evidenţă repercusiunile economice, sociale, de 
mediu ale propunerilor legislative şi nelegislative comunitare asupra teritoriilor; 

 

                                                                                                                                                                     
36

  Asociaţia europeană a preşedinţilor regiunilor cu puteri legislative (REGLEG) organizează schimburi de bune practici legate de 
participarea experţilor din regiuni cu puteri legislative, în cadrul procedurii de comitologie şi al grupurilor de experţi ai Comisiei 
Europene, precum şi al grupurilor de lucru ale Consiliului. 
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− consolidarea mecanismelor de evaluare a impactului teritorial atunci când sunt propuse 
modificări substanţiale la propunerile iniţiale în cursul procesului legislativ; 

 
− favorizarea condiţiilor de evaluare ex post astfel încât impactul local şi regional al anumitor 

directive şi chiar transpunerea şi execuţia la nivel regional şi local a unor acte legislative europene 
să fie examinate şi luate în calcul în raportul de evaluare a impactului, prezentat de Comisie; 

 
− ca statisticile europene şi naţionale să reflecte diversitatea realităţii teritoriale, pentru a se putea 

percepe cu mai multă exactitate impactul politicilor asupra teritoriilor.  
 
cere Comisiei Europene: 
 
− ca diferitele tablouri de bord cu ajutorul cărora se măsoară progresele înregistrate de anumite 

politici-cheie pentru integrarea europeană să includă variabila guvernanţei pe mai multe niveluri 
în evaluarea impactului real al intervenţiei comunitare şi subliniază, în această privinţă, 
necesitatea consolidării dimensiunii locale şi regionale a tabloului de bord al pieţei interne.  

 
Dezvoltarea potenţialului cooperării teritoriale 
 
Consolidarea cooperării teritoriale este necesară pentru atingerea obiectivelor coeziunii 
economice, sociale şi teritoriale. Oportunităţile de parteneriat vertical şi orizontal, garantate printr-un 
cadru politic, juridic şi financiar de cooperare transnaţională, care permite cooperarea între mai multe 
teritorii din diferite state europene, trebuie promovate în mod semnificativ în cursul viitorilor ani.  
 
În interiorul unui cadru geografic, cooperarea permite autorităţilor politice şi administraţiilor de la 
diferite niveluri să colaboreze şi să promoveze interese comune, îmbunătăţind condiţiile de viaţă ale 
populaţiilor vizate şi punând în comun resursele şi competenţele de care dispun.  
 
În perspectiva consolidării grupărilor europene de cooperare teritorială şi revizuirea regulamentului 
acestora, Comitetul Regiunilor să formuleze propuneri în vederea optimizării valorii adăugate a 
acestui instrument. 
 
IX. Gruparea europeană de cooperare teritorială (GECT) 

 
• GECT este un nou instrument juridic comunitar (Regulamentul 1082/2006), care urmăreşte mai 

multă stabilitate în cooperarea teritorială dintre diferitele niveluri de guvernare şi în colaborarea 
transfrontalieră şi cu o importanţă specială în perspectiva consolidării politicii de coeziune 
teritorială. În jur de treizeci de GECT sunt în curs de creare în Europa, iar şase au fost deja 
constituite.  

• În centrul procesului de lansare, de formare şi de gestionare a unei GECT se află dimensiunea 
guvernanţei pe mai multe niveluri. GECT urmăreşte asocierea – pe baza unei geometrii 
instituţionale variabile – a autorităţilor publice, în virtutea nivelurilor lor de competenţă, precum 
şi promovarea unui parteneriat extins cu actorii socio-economici. Sectoarele de aplicare a GECT, 
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în funcţie de experienţele înregistrate deocamdată, sunt variate: de la sănătate la protecţie civilă, 
de la dezvoltare economică la protecţia şi promovarea resurselor naturale, de la formare la politica 
de cercetare şi de inovare etc.  

• Comitetul Regiunilor acţionează împreună cu autorităţile locale şi regionale, Comisia Europeană, 
Parlamentul European şi statele membre, în vederea optimizării potenţialului acestui instrument şi 
a facilitării creării unui spaţiu public de comunicare, de informare, de analiză, de cercetare şi de 
punere în reţea a expertizei. 

 
Strategia internă a Uniunii Europene se orientează şi către dezvoltarea macro-regiunilor. 
Această abordare novatoare presupune, totuşi, o coerenţă ridicată în elaborarea şi integrarea sa în 
procesul european şi trebuie neapărat susţinută printr-un mod de guvernanţă pe mai multe niveluri, 
care să definească un nou tip de parteneriat cu capacitatea de a apropia demersurile strategice ale 
politicilor interne şi externe ale Uniunii. Învăţămintele trase din aplicarea Strategiei pentru Marea 
Baltică şi din lansarea viitoarei Strategii a Dunării, precum şi din posibilităţile oferite de Planul de 
acţiune pentru vecinătatea extinsă, elaborat pentru regiunile ultraperiferice vor fi esenţiale pentru a 
determina pertinenţa acestor macro-regiuni în raport cu guvernanţa europeană, cu dezvoltarea 
cooperării teritoriale şi cu obiectivul coeziunii teritoriale. 
 
X. Strategia pentru Zona Mării Baltice  

 
• Strategia pentru Zona Mării Baltice urmăreşte reînnoirea cooperării în interiorul acestui bazin 

maritim, pentru a îmbunătăţi calitatea mediului din regiune, pentru a susţine dezvoltarea sa 
economică durabilă, pentru a creşte nivelul său de accesibilitate şi de securitate. Această Strategie 
integrată participativă, în curs de elaborare, reprezintă un caz exemplar de creare a unor politici 
multisectoriale, activate de mai mulţi actori şi orientate către o macro-regiune europeană. Ea 
urmăreşte integrarea diferitelor linii de programare şi de finanţare la nivel european, naţional şi 
subnaţional, cu posibilitatea de se sprijini pe pârghia programelor politicii de coeziune drept cadru 
de referinţă.  

• Guvernanţa va determina gradul de succes al acestei strategii. Dezvoltarea sa cere o abordare pe 
mai multe niveluri şi o cooperare consolidată între nivelurile european, naţional, regional şi local, 
precum şi la nivel transfrontalier şi între sectoarele public şi privat.37 

 
Pentru a pune în aplicare guvernanţa pe mai multe niveluri, Comitetul Regiunilor: 
 
se angajează: 
 
− să evalueze pertinenţa strategiilor de dezvoltare macro-regională în măsura în care acestea 

asociază autorităţile locale şi regionale în faza lor de concepere, elaborare, aplicare, comunicare 
către cetăţeni şi de evaluare, precum şi în elaborarea planurilor de acţiune respective şi, în acest 
caz, să ceară o dotare suficientă în cadrul bugetului comunitar pentru resurse şi mecanisme de 

                                                      
37

  Avizul Comitetului Regiunilor privind „rolul autorităţilor locale şi regionale în noua Strategie pentru Marea Baltică”. CdR 
381/2008final. 
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finanţare adecvate;  
 
− să coopereze cu Comisia Europeană, cu statele membre şi cu celelalte instituţii vizate în vederea 

unei acţiuni de comunicare intensă şi de asistenţă operaţională în momentul punerii în 
aplicare a GECT, precum şi pentru schimbul de bune practici în cadrul celor deja constituite;  

 
− să îşi aducă contribuţia în perspectiva unei eventuale revizuiri a Regulamentului 1082/2006 

privind GECT, pe baza experienţei Grupului său de experţi38, în special pentru o mai bună 
integrare a partenerilor socio-economici, pentru facilitarea aplicării sale la frontierele externe ale 
UE, pentru o mai mare supleţe a procedurilor de înfiinţare, pentru introducerea unei referinţe în 
principalele texte legislative europene în care există o puternică dimensiune transfrontalieră (de 
ex. aspectele transfrontaliere din domeniul sănătăţii), pentru stabilirea de măsuri de stimulare 
(printre care stimulente de natură juridică, economică şi financiară, fie la nivel european, fie la 
nivel naţional) şi pentru promovarea acestui instrument în ordinea juridică a Uniunii Europene;  

 
recomandă: 
 
− să fie alocate resurse suplimentare celor trei dimensiuni ale cooperării teritoriale, în baza 

contribuţiei incontestabile a acesteia la procesul de integrare europeană;  
 
cere: 
 
− Comisiei Europene să enunţe, în viitorul său raport de evaluare/de revizuire a Regulamentului 

GECT, pistele pe care le are în vedere pentru utilizarea deplină a acestui instrument juridic;  
 
− Comisiei Europene şi statelor membre să îmbunătăţească informarea în legătură cu acest 

instrument, prin intensificarea semnificativă a informării interne în cadrul Direcţiilor Generale şi 
al ministerelor şi prin evidenţierea valorii sale adăugate; 

 
− statelor membre să colaboreze în mod loial cu autorităţile locale şi regionale în cadrul proceselor 

de creare a GECT, pentru ca acestea să se desfăşoare şi să se încheie corespunzător, în 
conformitate deplină cu litera şi spiritul Regulamentului (CE) nr. 1082/2006.  

 

                                                                                                                                                                     
38

  Comitetul Regiunilor a creat un grup de experţi din cadrul autorităţilor locale şi regionale şi din institute de cercetare din 
aproximativ 23 de ţări diferite. Obiectivul său este: 
− să realizeze controlul aplicării dispoziţiilor regulamentului la nivelul statelor membre; 
− să faciliteze schimbul de experienţă referitor la crearea GECT la nivel teritorial şi să difuzeze cele mai bune practici cu 

privire la acestea; 
− să definească posibila utilizare a GECT ca instrument teritorial; 
− să amelioreze comunicarea asupra posibilităţilor şi provocărilor legate de GECT la nivel teritorial. Sit web: 

www.cor.europa.eu/egtc.htm.  
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Încurajarea unor metode de guvernanţă inovatoare şi parteneriale 
 
Mutaţiile economice, tehnologice şi societale determină evoluţia mentalităţilor şi a practicilor. 
Metoda comunitară merită să fie înzestrată cu practici inovatoare şi experimentale care 
beneficiază de experienţa şi expertiza aleşilor regionali şi locali, puşi adesea în situaţia de aplica 
politicile comune şi legislaţia comunitară.  
 
În această privinţă, experimentarea constituie un instrument al bunei guvernanţe care permite 
aplicarea la scară redusă a anumitor acţiuni, testându-se efectele lor în perspectiva generalizării (în 
cazul în care rezultatele sunt concludente) şi fundamentarea deciziei factorilor politici pe elemente 
deja verificate din punctul de vedere al impactului lor teritorial.  
 
Pe de altă parte, trebuie extinsă şi la alte politici europene încheierea de parteneriate, care a 
determinat, în cadrul politicii regionale comunitare, un fenomen de însuşire a priorităţilor strategice 
europene la nivel naţional, regional şi local şi a îmbunătăţit coordonarea politicilor publice aplicate, 
precum şi capacităţile lor administrative.  
 
Pentru a pune în aplicare guvernanţa pe mai multe niveluri, Comitetul Regiunilor:  
 
se angajează: 
 
− să supună propuneri pentru a susţine recurgerea la experimentare la nivel local şi regional în 

anumite domenii de intervenţie a Uniunii Europene, precum strategia pentru creştere economică şi 
ocuparea forţei de muncă, agenda socială, politica de integrare, politica în favoarea inovării, 
politica de coeziune, dezvoltarea durabilă sau protecţia civilă;  

 
− să dezvolte piste de acţiune pentru a se apela mai frecvent la metoda experimentării controlate, 

pentru a se înţelege efectele reformelor de anvergură ale politicilor comune, mai ales ale politicii 
agricole comune (PAC);  

 
− să apere perspectiva încheierii de contracte pe obiective convenite, aşa cum s-a prevăzut în 2001, 

prin propuneri de reajustare a modalităţilor politice şi juridice de aplicare, în special cu ajutorul 
unor instrumente tripartite flexibile şi diversificate; în acest context trebuie în special 
respectată pe deplin autonomia procedurală şi instituţională a statelor membre la transpunerea, 
precum şi, în mod deosebit, la punerea în aplicare a legislaţiei comunitare;  

 
recomandă: 
 
− realizarea unor pacte teritoriale europene, capabile să asocieze, pe baza voluntariatului, 

diferitele niveluri de guvernare competente, pentru a adapta aplicarea marilor obiective şi a 
priorităţilor politice ale Uniunii Europene pe baza parteneriatelor cu autorităţile locale şi 
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Pe de altă parte, Comitetul iniţiază o consultare generală, pentru a colecta punctele de vedere ale 
autorităţilor, asociaţiilor şi părţilor interesate, şi le invită pe acestea să îi trimită observaţiile lor cu 
privire la cea mai bună modalitate de aplicare a guvernanţei pe mai multe niveluri în Europa. 
Comentariile pot fi trimise până la 30 noiembrie 2009, la următoarea adresă: 
 

Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene  
Celula de Studii Prospective  
Biroul VMA 0635 
101 Rue Belliard  
B-1040 Bruxelles / Brussels 

 
sau prin email: governance@cor.europa.eu40 
 
Pe baza rezultatelor consultării generale şi a învăţămintelor trase din consultarea cu instituţiile 
europene şi părţile implicate, Comitetul Regiunilor va elabora un plan de acţiune pentru aplicarea 
recomandărilor sale.  
 
Bruxelles, 17 iunie 2009 
 

Preşedintele  
Comitetului Regiunilor 

 
 
 
 
 

Luc Van den Brande 

 

 Secretarul general  
al Comitetului Regiunilor 

 
 
 
 
 

Gerhard Stahl 
 

                                                      
40

  Procesul de monitorizare a Cărţii albe este însoţit de activităţile Atelierelor Comitetului Regiunilor www.cor.europa.eu/ateliers 
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II. PROCEDURĂ 
 
Titlu 
 

Cartea albă a Comitetului Regiunilor privind guvernanţa 
pe mai multe niveluri  

Referinţe - 
Temei juridic Art. 265 alin. (5) TCE 
Baza de reglementare  
Data sesizării de către Consiliu/Data 
scrisorii Comisiei  

- 

Data deciziei preşedintelui/ Biroului 25 noiembrie 2008 
Comisia competentă Comisia pentru afaceri constituţionale, guvernanţă 

europeană şi spaţiul de libertate, securitate şi justiţie 
Raportori Luc Van den Brande (BE-PPE), membru al 

Parlamentului flamand  
Michel Delebarre (FR-PSE), primarul oraşului 
Dunkerque 

Memorandum explicativ Documentul de lucru (CdR 371/2008) şi (CdR 371/2008 
rev 1) 

Examinare în comisie 6 mai 2009 
Data adoptării în comisie 6 mai 2009 
Rezultatul votului în comisie Adoptat cu majoritate de voturi 
Data adoptării în sesiunea plenară  17 iunie 2009 
Avizele precedente ale Comitetului Avizul Comitetului Regiunilor privind Pachetul „O mai 

bună legiferare 2005 şi 2006”, CdR 397/2006 final41 
Avizul Comitetului Regiunilor privind „Cartea Albă 
privind guvernanţa europeană”, CdR 103/2001 final42 
Avizul Comitetului Regiunilor privind „Monitorizarea 
Cărţii albe privind guvernanţa europeană”, CdR 19/2003 
final43 

 
_____________ 

 
 

                                                      
41

  JO C 305 din 15.12.2007, p. 38. 

42
  JO C 192 din 12.8.2002, p. 24. 

43
  JO C 256 din 24.10.2003, p. 24. 
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