
 
 
 
 
 

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩИНИ И РЕГИОНИ 

 
 

25то ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩИНИ И РЕГИОНИ 

ДЕКЛАРАЦИЯ: 
 

“Децентрализация, Развитие и Демокрация, 
Иновации за Европа с 3D” 

 
Кадиз, 28-ми септември 2012 г. 

 
Ние, кметовете, лидери, избoрни членове и представители на европейските 
местни власти, градове, междинни органи и региони, се събрахмe в Кадис, 
Испания на 28 септември 2012 г. по повод на 25-тo Общо събрание 
Европейските общини и региони, 
 
Обединени от ангажимента на основните принципи на демокрацията и на 
местната и регионална самостоятелност; 
 
Убедени, че доброто управление в Европа изисква конструктивно и активно 
партньорство между всички нива на управление - европейско, национално, 
регионално и местно - заедно с гражданското общество и социалните и 
икономическите институции за децентрализирана визия на европейското 
общество; 
 
Наясно, че европейският проект в момента изпитва очевидни трудности, поради 
проблемите, които изживяват различните държави. Ние наблюдаваме за 
съжаление отдръпване на гражданите и дори отхвърляне на обединена Европа; 
 
Решени да се предприемат действия за новаторско и устойчиво развитие на 
нашите територии; 
 
Подчертаваме нашата ангажираност към една Европа, която стои политически и 
икономически силна, обединена, вярва в своите ценности и принципи и 
солидарност, с ефективни институции, активна и респектираща на 
международната сцена и с уважението към разнообразието й. Това са 
предпоставки за една Европа, която наистина е в състояние да отговори на 
нуждите на своите граждани и на глобалните предизвикателства на 21-ви век; 
 
Декларираме, както следва, че: 
Европа трябва да прилага общите политики, за да успее в преодоляването на 
настоящите предизвикателства и в защита на своята икономическа стабилност и 
социално сближаване, нашето бъдеще зависи от успешното управление на тези 
предизвикателства. 
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Тази всеобхватна криза - икономическа, социална и морална, която Европа 
преживява, отбелязана на множество срещи на високо равнище, по време на 
които Европейският съюз прави впечатление с колебание и неспособност да 
отговори на очакванията на европейците, задълбочава разделението между 
Европа и гражданите. Рискът от разделение в Европа се увеличава, то може да 
се види чрез някои тревожни за общественото мнение националистически и 
вътрешни настроения.  
 
В този контекст, СЕОР ще продължи да насърчава Европа, както настояват 
учредителите: Европа, основаваща се на ценностите на демокрацията, 
единството и солидарността. Това изисква пълно зачитане на принципа на 
субсидиарност, с овластени местни и регионални власти, повече от всякога и 
двигатели на промяната. Като най-близките институции до гражданите, местните 
и регионални власти имат значителна роля отговаряйки на техните очаквания и 
тревоги. 
 
Ние предлагаме нов подход за развитие, които разчита на европейските 
територии, които са в състояние да създадат условия за нов растеж - растеж, 
който е по-устойчив и е в състояние да създаде работни места. 
 
"Европа в 3Д" означава, от една страна, Европа, вярва, в сътрудничеството 
между политически, икономически и социални участници и от друга е ключ към 
възстановяването.  Децентрализацията, демокрация и развитие са три 
измерения, чрез които обновената и засилена обща позиция на целия ЕС, 
трябва да бъде изразена.  
 
Д за децентрализация: 
Финансовата и икономическа криза сериозно засяга много от нашите 
територии в Европа, с множество последици за местните и регионалните 
власти, към които гражданите се обръщат за защита и подкрепа. Също така, 
често към местните и регионалните власти, се обръщат държавите и 
европейските институции, за да се справят с предизвикателствата, като се 
стремят да се предприемат действия с ангажиране на по-малко от собствените 
си средства. Тук, в Кадис, ние потвърждаваме нашия ангажимент да се 
предприемат действия за развитието на нашите територии с иновативен подход 
и да се работи в партньорство с другите нива на европейско и национално 
управление по отношение на принципа на субсидиарността. Важно е да се 
разработят политики за укрепване на капацитета и овластяване на местните и 
регионални власти. В този контекст, ние призоваваме за съответно признаване 
на местното и регионално самоуправление в националното законодателство и 
европейските регламенти, по-конкретно, ние искаме свобода за местните и 
регионални власти да организират и планират доставката на техните услуги от 
общ интерес. Свидетели сме обаче, че в цяла Европа, се движат в обратна 
посока, като предаване на собствените им проблеми на местните органи, от ре-
централизиране на някои публични политики или прехвърлянето на нови 
отговорности, без да се предоставят на местните и регионални участници 
средства за ефективни действия. Тези тенденции са в противоречие с нашите 
учредителни цели и концепцията за Европа. 
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Ние насърчаваме тази визия за децентрализирано обществото на глобално 
ниво, заедно с нашата Световна организация, Обединени градове и местни 
власти. Всъщност, ние сме убедени, че за демокрацията е най-добре гражданите 
да участват при взимането на решенията, които ги засягат най-пряко. 
 
Арабската пролет ясно показа на народите, вярата и желанието за демокрация и 
развитие: където децентрализация е основен фактор. В Европа, както и в 
съседните страни на юг от Средиземно море, по пътя, търсен от хората, към по-
голяма демокрация - е чрез управление, което гарантира участието на 
гражданите във вземането на решения, които ги засягат пряко, за техните 
общности, градове, градове или региони. 
 
Европа има историческа отговорност и ние трябва да постигнем нашето 
собствено успешното развитие, за да служи за пример и да се предложи на 
хората по света подкрепата, която им е необходима за по-голямо икономическо, 
социално и политическо развитие. 
 
През 2013 г. ние ще отпразнуваме 60-ата годишнина на Европейската харта на 
общинските свободи, която беше приета от Съвета на европейските общини и 
региони през 1953 г. във Версай. Бихме искали да се подчертае значението на 
работата на Съвета на Европа в този контекст, и по-специално на Конгреса на 
Местните и регионалните власти, чрез насърчаването на Европейската харта за 
местно самоуправление, която определя принципите на Европа - уважение към 
своите територии и права. Трябва да се отбележи и ролята на Комитета на 
регионите, институция на Европейския съюз на местно и регионално управление, 
чието действие е в допълнение към работата на СЕОР и други асоциации, и с 
които ние ще се стремим да продължим да си сътрудничим за постигане на 
общите ни цели. 
 
Д за развитие: 
Подготовка за бъдещето е необходимост за всички икономически и 
политически лидери. Ние призоваваме за съгласувани действия в 
партньорство за прилагането на териториалните политики, които 
насърчават иновациите и изследванията. 
 
През последните 60 години, след почти един век на жестоки конфликти, войни и 
кланета, Европа придвижва напред своя проект: създаването на обединена 
Европа с едно общество, което е проспериращо, по-справедливо и включително, 
основано на сътрудничество и солидарност. Днес, обаче, Европа е изправена 
пред поредица от все по значителни и интензивни кризи - кризата, която 
разклати доверието на гражданите в техните правителства и в нашата обща 
Европа. Тези кризи изискват иновативни решения за предизвикателствата на 
безработицата, особено сред младите хора, към демографските промени, 
социалното многообразие, развитието в технологиите и комуникациите, 
изменението на климата, мобилност, нарастващото търсене на безопасна и 
чиста енергия... 
 
Убедени сме, че местното и регионалното развитие, в резултат от 
мобилизирането на всички местни и регионални участници, в съгласуваност с 
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потребностите на гражданите, може да помогне на Европа да преодолее 
кризата. 
 
Настоящата криза подчертава още веднъж необходимостта от разработване на 
модел на развитие, който гарантира нашата обединена Европа. Ние 
потвърждаваме нашия ангажимент за цялостен европейски модел, за да 
продължи да подкрепя нуждаещи се граждани, на тези, които страдат от 
изключване или дискриминация. Местните и регионални власти са в основата на 
този модел и са развили мрежата за социална сигурност в целия континент. 
 
Ние също трябва да гарантираме, че Европа няма да обърне гръб на света. 
Обръщането към себе си не е решение или начин на защита: напротив, 
историята показва, че това води до регресия и конфликти. Ние сме убедени, че 
Европа може и трябва да доведе до пътя към по-човешки подход, за да се 
гарантира, че всички граждани в Европа и по света могат да се възползват от 
устойчив модел на развитие. 
 
Oсвен това, климатичните промени и грижата за околната среда откриват 
възможности за икономическо развитие и заетост. Местните и регионални 
власти вече са активни в конкретното прилагане на политиките за устойчиво 
развитие.  
 
Европейските градове и региони активно участват в насърчаването на мира и 
междукултурния диалог, в изкореняването на бедността и постигане на Целите 
на хилядолетието за развитие. Ние вярваме, че тези цели могат да бъдат 
постигнати чрез международни политики на сътрудничество и директни 
партньорства между вропейските общини и тези на развиващите се страни, като 
Африка и Латинска Америка. Пълната ангажираност на държавите и 
Европейския съюз в официалната помощ за развитие остава решаващ фактор. 
 
Д за демокрация: 
Европа е достигнала повратната точка: финансовата криза и политическа 
криза, която трябва да доведе Европа, като цяло да преосмисля как да 
преследва своята цел и да гарантира успешен живот за всички европейци. 
Ние тук припомняме тези основни принципи, които считаме, че са от съществено 
значение за бъдещето на нашата обща Европа, Европа не може да си позволи 
да бъде разделена или да има липса на съгласуваност поради трудните 
сегашните обстоятелства. От решаващо значение е да бъдат засилени връзките, 
които унифицират всички европейски народи. Един междуправителствения 
подход сам по себе си не може да е достатъчен. СЕОР потвърждава своя 
ангажимент за по-силна Европа на по-голяма солидарност, за изграждането на 
все по-силен политически съюз между европейците, като единствено решение, е 
да се отговори на въпросите, пред които сме изправени днес. Това изисква по-
голяма политическа интеграция на Европейския съюз, неразривно свързан със 
солидарността и предполага взаимност на елементи на националния 
суверенитет. Ние призоваваме за силно, ефективно и демократично управление 
в рамките на Европейския съюз: ангажименти нa Европейския съвет, 
Европейската Комисията, която прави предложения, както и да предприеме 
действия, Европейската централната банка, която е независима и свободна да 
предприеме мерки за подпомагане на бъдещия Европейски растеж, както и на 
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Европейския парламент, в уважение и сила от всеобщо избирателно право, 
който е в състояние да поеме изцяло своите отговорности. Институциите трябва 
пълно и активно да изиграят своята роля и да отговорят на 
предизвикателствата, пред които сме изправени, в дух на партньорство с всички 
нива на управление и по-специално с местните и регионалните власти. 
 
Все по-често гражданите възприемат кризата като провал на европейските 
политики. Тази гледна точка е твърде често подсилена от самите политици, 
които си намират в нея извинение, за да покрият собствените си недостатъци. 
 
Местните и регионални власти са най-близката демократична връзка между 
институциите и гражданите.  
 
СЕОР, като останалата част от европейските демократични структури - от 
парламента до местната общност - решително се противопоставя на каквато и 
да е форма на нетърпимост, расизъм и ксенофобията. Ние се застъпваме, че 
всички институции трябва да имат активна роля в защитата на човешките права, 
демокрацията и свободата в света, както и защитата на малцинства, които са 
преследвани заради причини, свързани с религия или мнение. И, по-специално, 
ние се надяваме, че Съветът на Европа, чиято защита на човешките права е 
основна роля, ще продължава да предава посланието на демократична Европа, 
пример по отношение на толерантност, уважение и ангажимент за равенство на 
всички. 
 
Припомняме, че няма демокрация без равенство между жените и мъжете, 
европейските общини и региони са оборудвани с необходимите инструменти за 
конкретни действия по места за осигуряване на равнопоставеност: Европейската 
Харта за равнопоставеност на жените и мъжете в живота на местно ниво, е 
подписана от 1500 местни и регионални власти от цяла Европа и Европейската 
обсерватория за равенство подпомага подписалите в изготвянето и 
изпълнението на техните планове за действие. Тази работа трябва да бъде 
подкрепяна и насърчавана от Европейския съюз. 
 
При постоянно развиваща се Европа, ние трябва да продължим да развиваме 
нови форми на обмен, за постигане на модернизация на побратимяването на 
градовете и осигуряване участието на възможно най-голям брой граждани. 
Европейският съюз трябва да засили и подобри ефективността на нейните 
действия в областта на активното гражданство и побратимяване на градове за 
бъдещето. Разбира се, финансирането на неговата дейност съответно трябва и 
да се развива. Европейската година на гражданите - 2013 г., трябва да бъде 
отправна точка за амбициозна политика за участие на гражданите в 
определянето на нашата обща Европа. 
 
Европа е в процес на работа и трябва да остане отворена за тези, които желаят 
да се присъединят и отговарят на условията необходими за членство в 
Европейския съюз, и които споделят политическите цели и ценности на 
Европейския съюз. Това е особено важно за страните от Югоизточна Европа. 
Подготовката на присъединяването на бъдещи държави-членки трябва да бъдат 
придружени от силна подкрепа за местните власти и техните представителни 
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асоциации, така че да се даде възможност на тези, които поемат ролята им на 
ключови участници за европейска интеграция. 
Обръщаме се към всички Европейски местни и регионални власти да 
популяризират тази декларация сред своите граждани. 
 


