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A 25-A ADUNARE GENERALĂ A MUNICIPIILOR ȘI REGIUNILOR DIN EUROPA  

 
DECLARAȚIA DE LA CÁDIZ: 

 
“Descentralizarea, Dezvoltarea, Democrația, 

Inovația pentru o Europă 3D” 
 

Cádiz, 28 Septembrie 2012 

 
Noi, primarii, liderii, membrii aleși și reprezentanții autorităților locale, orașelor, autorităților 
intermediare și regiunilor Europene, ne-am reunit la Cadiz, Spania, astăzi, 28 septembrie 2012, cu 
ocazia celei de-a 25-a Adunare Generală a Municipiilor și Regiunilor din Europa, 
 
Având în comun angajamentul față de principiile democrației și autonomiei locale și regionale; 
  
Având convingerea că buna guvernare a Europei necesită în prezent un parteneriat constructiv și activ 
între toate nivelurile de guvernare – European, național, regional și local – și între societate civilă și actorii 
sociali și economici, cu o viziune descentralizată a societății Europene;   
  
Cunoscând faptul că proiectul european este în prezent afectat de problemele majore cu care se 
confruntă țările noastre; observăm, cu regret, că cetățenii întorc spatele și chiar resping Europa comună; 
 
Fiind determinați să acționăm în vederea dezvoltării inovatoare și durabile a teritoriilor noastre;  
 
Consolidând interesul nostru pentru o Europă puternică din punct de vedere politic și economic, unită, cu 
valori și principii bune, solidară, cu instituții eficiente, activă și respectată la nivel internațional și care își 
respectă diversitatea. Acestea sunt condițiile preliminare ale unei Europe care este într-adevăr capabilă să 
răspundă nevoilor cetățenilor săi și provocărilor globale ale secolului 21; 
 
Declarăm următoarele:  
 
Europa trebuie să implementeze politici comune dacă își dorește să depășească cu succes provocările 
curente și să își apere stabilitatea economică și coeziunea socială; viitorul nostru depinde de administrarea 
cu succes a acestor provocări.  
 
Criza universală  – socială, economică și morală – cu care se confruntă Europa, marcată de numeroase 
Summit-uri în cadrul cărora Uniunea Europeană pare ezitantă și incapabilă să răspundă așteptărilor 
europenilor, a adâncit diferența între Europa și cetățeni. Riscul de diviziune a Europei este din ce în ce mai 
mare; acest lucru se reflectă în opinia publică, printr-o atitudine naționalistă și egocentrică îngrijorătoare.   
 
În acest context, CEMR va continua să promoveze o Europă veritabilă, precum cea pe care au dorit să o 
înființeze fondatorii săi inițiali: o Europă bazată pe valori democratice, unitate și solidaritate. Acest lucru 
necesită respectarea întocmai a principiului subsidiarității, cu autorități locale și regionale competente și 
mai ales actori pentru schimbare. Autoritățile locale și regionale, fiind instituțiile cele mai apropriate de 
cetățeni, joacă rolul cel mai important, acela de a răspunde așteptărilor și problemelor acestora.   
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Propunem o nouă abordare a dezvoltării care se bazează pe teritoriile Europene capabile să creeze 
condițiile necesare noii creșteri – o creștere mai durabilă care va crea mai multe locuri de muncă. 
 
În primul rând, "Europa 3D" desemnează o Europă care crede în faptul că redresarea poate fi posibilă 
numai prin colaborarea dintre actorii politici, economici și sociali. Descentralizarea, Democrația și 
Dezvoltarea constituie cele trei dimensiuni pe baza cărora Uniunea Europeană trebuie să își reînnoiască și 
să își consolideze vocea comună. 
 
D de la Descentralizare:  
 
Criza financiară și economică afectează grav multe dintre teritoriile Europei, având consecințe 
grave asupra autorităților locale și regionale de la care cetățenii cer protecție și susținere. De 
asemenea, statele și instituțiile europene apelează adesea la autoritățile locale și regionale în vederea 
administrării provocărilor, căutând  să reducă resursele proprii implicate în aceste acțiuni. La Cadiz ne 
reafirmăm angajamentul de a acționa în vederea dezvoltării teritoriilor noastre, pe baza unei abordări noi, 
și de a colabora cu celelalte niveluri de guvernanță europeană și națională, cu privire la principiul 
subsidiarității. Este esențial să dezvoltăm politici pentru a consolida capacitățile și puterile autorităților 
locale și regionale. În acest context, solicităm ca autonomia autorităților locale și regionale să fie 
recunoscute în mod corespunzător în cadrul legislației naționale și regulamentelor europene; în special, 
solicităm ca autoritățile locale și regionale să aibă libertatea de a organiza și planifica furnizarea Serviciilor 
lor de Interes General. Cu toate acestea, observăm că statele întregii Europe sunt tentate să meargă în 
direcția opusă, pasând propriile probleme către autoritățile locale, recentralizând anumite politici publice 
sau transferând noi responsabilități fără a furniza actorilor locali și regionali resursele necesare pentru a 
acționa în mod eficient. Aceste tendințe sunt contrare obiectivului principal și conceptului nostru pentru 
Europa.           
 
Noi promovăm la nivel global această viziune a unei societăți descentralizate, împreună cu organizația 
noastră mondială, United Cities and Local Governments [Orașele și Autoritățile Locale Unite]. De 
asemenea, suntem convinși că cea mai bună democrație este cea realizată prin participarea cetățenilor la 
deciziile care îi privesc în mod direct pe aceștia.   
 
Primăvara Arabă a arătat în mod clar încrederea în democrație și dezvoltare a oamenilor și aspirațiile lor 
cu privire la acestea: de asemenea, descentralizarea constituie un factor important. În Europa, precum și 
în țările noastre vecine de la sud de Mediteraneană, calea către o democrație mai bună – cerută de 
populație – este guvernarea care asigură participarea cetățenilor în luarea deciziilor care îi afectează în 
mod direct, în cadrul comunităților, orașelor sau regiunilor lor.      
 
Europa are o responsabilitate istorică: trebuie să ne asigurăm o evoluție de succes, să dăm exemplu și să 
le oferim oamenilor din întreaga lume sprijinul necesar pentru o mai bună dezvoltare economică, socială și 
politică. 
 
În 2013 vom celebra cea de-a 60-a aniversare a Cartei Europene a Libertăților Municipiilor care a fost 
adoptată de Consiliul Municipiilor și Regiunilor în 1953, la Versailles. Dorim să subliniem importanța muncii 
Consiliului Europei în acest context și în special a Congresului Autorităților Locale și Regionale, prin 
promovarea Cartei Europene a Auto-guvernării Locale care stabilește principiile unei Europe care își 
respectă teritoriile și drepturile acestora. De asemenea, amintim rolul Comitetului Regiunilor, al instituției 
autorităților locale și regionale ale Uniunii Europene, a căror acțiune este complementară activității CEMR 
și a altor asociații, și cu care vom continua să cooperăm în vederea atingerii obiectivelor noastre comune.    
 
D de la Dezvoltare:  
 
Pregătirea pentru viitor este o necesitate pentru toți liderii economici și politici. Facem apel la 
acțiune conjugată, în parteneriat, în vederea implementării politicilor teritoriale care promovează 
inovația și cercetarea.   
 
De-a lungul celor 60 de ani, după aproape un secol de conflicte brutale, războaie și masacre, Europa și-a 
dus mai departe proiectul pentru pace: crearea unei Europe comune, cu o societate prosperă, mai justă și 
mai inclusivă, bazată pe cooperare și solidaritate. Cu toate acestea, Europa se confruntă în prezent cu o 
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serie de crize din ce în ce mai semnificative și intense – crize care clatină încrederea cetățenilor în 
autoritățile lor și în Europa noastră comună. Aceste crize necesită soluții inovatoare pentru problemele 
create de șomaj, în special cel care îi afectează pe tineri, pentru modificările demografice, diversitatea 
socială, progresul în tehnologie și comunicare, schimbările climatice, mobilitatea, cererea în continuă 
creștere de energie curată și sigură...    
 
Suntem convinși că dezvoltarea locală și regională, realizată cu mobilizarea tuturor actorilor locali și 
regionali în conformitate cu nevoile cetățenilor, poate ajuta Europa să depășească criza.   
 
Criza actuală accentuează încă o data nevoia de a concepe un nou model de dezvoltare care să 
garanteze o Europă comună. Ne reafirmăm angajamentul de a elabora un model european complet prin 
care să îi sprijinim pe cetățeni, în special pe cei afectați de excluziune sau discriminare. Guvernele locale 
sau regionale se află în centrul acestor modele și au dezvoltat o rețea de siguranță socială pe întreg 
continentul.     
 
De asemenea, trebuie să ne asigurăm că Europa nu va dezamăgi lumea. Izolarea nu constituie o soluție 
sau o metodă de protecție: din contră, istoria a demonstrat că acest lucru duce la regresie și conflict. 
Suntem convinși că Europa poate și trebuie să deschidă calea către o abordare mai umană pentru a se 
asigură că toți cetățenii Europei și ai lumii pot beneficia de un model durabil de dezvoltare. De asemenea, 
soluțiile la problemele climatice și de mediu oferă importante oportunități în ceea ce privește dezvoltarea 
economică și ocuparea forței de muncă. Autoritățile locale și regionale au luat deja măsurile necesare în 
vederea implementării politicilor pentru dezvoltarea durabilă.     
  
Orașele și regiunile europene s-au implicat deja în promovarea păcii și dialogului intercultural, eradicarea 
sărăciei și atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Credem că aceste obiective pot fi atinse prin 
politici de cooperare internațională și parteneriate directe între autoritățile municipale europene și cele ale 
țărilor aflate în dezvoltare, precum Africa și America Latină. Angajamentul total al Statelor Membre și al 
Uniunii Europene în ceea ce privește cooperarea oficială pentru dezvoltare rămâne un factor de o 
importanță decisivă.   
 
D de la Democrație:  
 
Europa a ajuns într-un punct critic: criza financiară constituie totodată o criză politică care trebuie 
să determine întreaga Europă să își revizuiască metoda de a garanta o viață prosperă și durabilă 
pentru toți europenii. Prin urmare, amintim toate principiile fundamentale pe care le considerăm esențiale 
pentru viitorul Europei noastre comune; Europa nu își permite să se divizeze sau să ducă lipsă de coerență 
în contextul actual dificil. Este esențial ca legăturile care unifică cetățenii europeni să fie consolidate. 
Abordare interguvernamentală nu este suficientă. CEMR își reafirmă angajamentul pentru crearea unei 
Europe mai solidare, construirea unei legături politice mai puternice între europeni, ca unică soluție la 
problemele cu care ne confruntăm în prezent. Acestea necesită o mai bună integrare politică a Uniunii 
Europene, care este legată indisolubil de solidaritate și reciprocitatea elementelor suveranității naționale. 
Facem apel la o guvernare puternică, eficientă și democratică în cadrul Uniunii Europene: un Consiliu 
European devotat; o Comisie care vine cu propuneri și acționează; o bancă centrală europeană 
independentă și liberă să ia măsuri conform mandatului său, în vederea  asigurării stabilității monetare și a 
creșterii viitoare a Europei; și un Parlament European cu puteri legislative depline, ale cărui reputație și 
puteri au fost obținute pe baza sufragiului universal, care este capabil să își asume toate responsabilitățile 
sale. Instituțiile trebuie să contribuie amplu și activ și să răspundă provocărilor cu care ne confruntăm, în 
spiritul parteneriatului între toate nivelurile de guvernanță, în special cu autoritățile locale și regionale.  
 
Cetățenii privesc tot mai mult criza ca pe un eșec al politicilor europene. Acest punct de vedere este 
adesea susținut chiar de către politicieni care găsesc în acesta o scuză pentru a-și acoperi propriile 
insuficiențe.  
  
Autoritățile locale și regionale constituie punctul de legătură democratică cel mai direct între Instituții și 
cetățeni.  
 
CEMR, precum restul structurilor democratice europene – începând cu Parlamentul și terminând cu 
comunitatea locală – se opune vehement oricărei forme de intoleranță, rasism și xenofobie. Suntem de 
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părere că instituțiile trebuie să aibă un rol activ în apărarea drepturilor omului, democrației și libertății la 
nivel mondial, precum și în protejarea minorităților persecutate pe motive de religie sau opinie. De 
asemenea, sperăm ca mesajul Europei democratice, exemplar în ceea ce privește toleranța, respectul și 
angajamentul față de egalitatea universală, să fie transmis în continuare de către Consiliul Europei, pentru 
care obiectivul de apărare a drepturilor omului este esențial.      
 
Amintind că democrația nu poate exista în absența egalității între femei și bărbați, autoritățile municipale și 
regionale europene dețin toate instrumentele necesare pentru a lua măsuri concrete în vederea asigurării 
egalității: Carta Europeană pentru Egalitate între Femei și Bărbați în Viața Locală, semnată de 1500 de 
autorități locale și regionale din întreaga Europă, și Observatorul European pentru egalitate care îi asistă 
pe semnatari în elaborarea și implementarea planurilor lor de acțiune. Aceste eforturi trebuie să fie 
sprijinite și încurajate de Uniunea Europeană. 
 
În Europa noastră aflată în continuă dezvoltare, trebuie să continuăm să dezvoltăm noi schimburi, în 
vederea modernizării planurilor de sistematizare și asigurării participării unui număr cât mai mare de 
cetățeni. Uniunea Europeană trebuie să își consolideze și să își îmbunătățească acțiunile în domeniul 
cetățeniei active și sistematizării orașelor pe viitor. Desigur, finanțarea acțiunilor sale trebuie să fie 
asigurată în mod corespunzător. Anul 2013, Anul Cetățenilor Europeni, trebuie să constituie primul obiectiv 
al unei politici ambițioase în ceea ce privește participarea cetățenilor la definirea Europei noastre comune.   
 
Europa este un proiect în lucru și trebuie să rămână deschis celor care doresc să sprijine și să 
îndeplinească condițiile necesare obținerii calității de membru al Uniunii Europene, și care doresc să 
împărtășească obiectivele și valorile politice ale Uniunii Europene. Acest lucru se aplică în special țărilor 
din sud-estul Europei. Pregătirea aderării viitoarelor State Membre trebuie să fie însoțită de o susținere 
puternică a autorităților locale și a asociațiilor reprezentante ale acestora, pentru a le asigura puteri în ceea 
ce privește asumarea rolului lor ca actori cheie ai Integrării Europene.  
 
Solicităm tuturor autorităților locale și regionale ale Europei să facă cunoscută această declarație tuturor 
cetățenilor lor.   
 


