
 

 

 
 

 
  



Volby do Evropského parlamentu 2019 

Zpráva místních a regionálních volených zástupců: 
Zapojte místní a regionální samosprávy pro silnější EU! 

(Přijato 11. 12. 2018 v Ludwigsburgu) 

1. My, starostové a lídři místních a regionálních samospráv z celé Evropy, zastupující 
130,000 evropských místních a regionálních samospráv, které jsou členy našich 62 
národních asociací ze 41 zemí, věříme v silnou a jednotnou Evropu, založenou na 
společných a mocných hodnotách: demokracie, lidská práva, solidarita, rovnost 
pohlaví a respekt k zákonům, které tvoří základ Evropské unie. Tento přístup spočívá 
v principu vzájemného závazku, který slouží ve prospěch celé Unie. 

2. Uvědomujeme si, že volby do Evropského parlamentu se konají v zásadním 
okamžiku v čase, kdy EU čelí mnoha výzvám. Vyzýváme členy budoucího 
Evropského parlamentu a budoucí Evropské komise, aby pracovali se stejnou 
odvahou, dynamikou a odhodláním, jako naši zakladatelé, kteří volali po usmíření a 
jednotě našeho kontinentu po druhé světové válce. 

3. Budoucnost Evropy se týká všech evropských občanů. Je čas zabývat se tím, jakou 
Evropu občané chtějí, aby bylo možné zajistit udržitelnou, stabilní, inkluzivní a 
mírovou budoucnost příštím generacím. Proto musí být odezva vedena motivací 
zlepšit fungování institucí, podpořit transparentnost a procesy rozhodování na bázi 
dialogu mezi občany a jejich volenými zástupci. 

4. Při zvážení globálního rozměru dnešních výzev by se hlavními principy pro budoucí 
evropskou Strategii měly stát Cíle udržitelného rozvoje. Abychom splnili Závazky 
pařížské klimatické dohody a Program 2030, potřebujeme zásadní transformaci 
našeho rozvojového modelu a adaptaci celkové evropské politiky. Evropa by měla být 
hnací silou pro celý svět, ukazovat cestu k novému modelu rozvoje, mobilizovat 
všechny oblasti ekonomických a sociálních zásahů a podporovat místní samosprávy 
v budování bezuhlíkových a pružných komunit. 

5. Výzvy, kterým Evropa čelí, lze vyřešit působením nebo přispěním místních a 
regionálních samospráv a financováním místních veřejných služeb. Silné partnerství 
mezi všemi sférami vládnutí je cestou k úspěchu. 

6. V tomto smyslu by Evropská unie měla podporovat dynamiku růstu, inovací a sociální 
podpory poskytované na místní a regionální úrovni se zdroji odpovídajícími její ambici 
a příslušnému právnímu rámci. 

7. Evropský parlament1 si uvědomuje klíčovou roli místních samospráv při přípravě, 
navrhování, financování a implementaci klíčové politiky Evropské unie, stejně jako 
významnou roli místních samospráv v politice vnějšího rozvoje Unie. Je přesvědčen o 
tom, že je nutné významně posílit jejich roli při tvarování budoucí politiky EU a 
zdůrazňuje, jak je důležité, aby se asociace, které je zastupují, jako je např. CEMR, 
staly klíčovými partnery institucí EU. 

8. Evropská komise2 zdůrazňuje potřebu významně zvýšit zapojení místních a 
regionálních samospráv strukturovaným způsobem prostřednictvím principu solidarity 
do všech fází rozhodovacích procesů EU, za účelem zlepšení přidané hodnoty 
legislativy EU pro naše občany. 

 
 
 

1 
Usnesení přijaté 3. července 2018, P8_TA -PROV(2018)0273 

2 
Sdělení o subsidiaritě a proporcionalitě, přijaté 23. října 2018 COM (2018) 703- konečné 



 

Zavazujeme se: 

1. Podporovat evropské debaty v našich volebních obvodech, tak, aby se občané v květnu 2019 
účastnili evropských voleb a volili v nich uvědoměle. 

2. Zapojit místní a regionální samosprávy do budování partnerství s evropskými institucemi za 
účelem podpory pozitivního obrazu evropského projektu a podílení se na tvorbě demokratického 
a vizionářského modlu vývoje napříč celým naším kontinentem. 

3. Mobilizovat místní a regionální samosprávy a jejich asociace ke spolupráci s 
ostatními při vývoji partnerských zemí pro řešení Programu 2030 a mobilizovat úsilí a 
boj proti klimatickým změnám. 

 
Navrhujeme: 

1. Zavedení inovativního modelu vládnutí založeného na partnerství, které plně uznává 
roli místních a regionálních samospráv v rámci evropské vládnoucí struktury. 

2. Naplnění podstaty Článku 4 Smlouvy o Evropské unii, který ustanovuje místní a 
regionální samosprávy jako účastníky evropského vládnutí. 

3. Spolupráci s evropskými institucemi tak, aby se místně odehrávaly každoroční 
dialogy, otevřené občanům, kde by se debatovalo o spojení mezi jejich komunitami a 
Evropskou unií. 

4. Revizi možností evropského občanského dialogu zavedením konkrétního statusu pro 
organizace, které zastupují místní a regionální samosprávy a občanské společnosti. 

5. Zavedení větší míry transparentnosti do rozhodovacích procesů; Evropské instituce 
by měly usilovat o lepší informovanost občanů ohledně jejich aktivit, jejich postojů v 
jednáních a rozhodnutí, která přijímají. 

6. Konsolidaci evropské politiky prostřednictvím podpory projektů propagovaných 
místními úřady a přispíváním na udržitelný rozvoj našich regionů. V tomto smyslu 
musí v srdci priorit Evropské unie zůstat Politika koheze. Kromě toho musí být 
posíleny budoucí ‘práva a hodnoty’ a program Erasmus+, přičemž se zároveň musí 
vytvořit program Erasmus teritorií. 

7. Podporu Evropské chartě základních práv a historii Evropské unie ve školách ve 
všech státech Evropské unie, za účelem zlepšení vědomostí o fungování institucí EU. 
Důležité je zavedení vhodných finančních a právních podmínek pro to, aby měl každý 
žák alespoň jednou během školní docházky možnost navštívit evropské instituce. 

 
Vyzýváme Evropskou unii, aby zajistila: 

1. Uplatnění principů místní samosprávy v kontextu legislativy Evropské unie, jak jsou 
zakotveny v Článku 4, odstavec 2 Smlouvy o Evropské unii a v Evropské chartě 
místních samospráv, a respektování principů subsidiarity a proporcionality. 

2. Že po roce 2020 budou zavedena příslušná opatření pro zajištění snadnějšího 
přístupu k místním a regionálním samosprávám Velké Británie, aby bylo možné 
spolupracovat s jejich protějšky v EU prostřednictvím programů spolupráce EU. To by 
mělo proběhnout podobným způsobem, jako tomu bylo např. v Norsku nebo na 
Islandu, stejně jako prostřednictvím makroregionálních strategií, Interreg nebo 
v rámci EGTC3. 

 
 
 

 
3 
Evropská seskupení pro územní spolupráci (European Grouping of Territorial Cooperation)



 


