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Priorytety polityczne Grupy EA na lata 2015–2020 

Zalecenia na nową kadencję  

 

 

UE z jej 28 państwami członkowskimi obejmuje obszar o ogromnej rozpiętości pod względem 

długości i szerokości geograficznej, ale także pod względem różnorodności kulturowej. Jej kraje, 

regiony i miejscowości wnoszą pomysły i potencjał, które mogą przyczynić się do przyszłego 

rozwoju innych państw członkowskich i szerzej pojmowanej struktury instytucjonalnej UE. Grupa EA 

reprezentuje wspólne poglądy w głównych obszarach, szanując jednocześnie tożsamość narodów 

i regionów, z których pochodzą jej członkowie. Wierzymy w politykę porozumienia, w której jest 

miejsce na uwzględnienie opinii poszczególnych członków. Grupa EA ma za zadanie zachęcanie 

członków do pełnego uczestnictwa we wszystkich pracach KR-u, z korzyścią dla narodów, regionów, 

władz lokalnych i wszystkich podmiotów, które reprezentują jej członkowie. Aby to osiągnąć, UE 

musi stać się bardziej demokratyczna, zbliżyć się do swoich obywateli oraz wykazać więcej 

przejrzystości w działaniach. Od Unii Europejskiej oczekujemy przejrzystości, dostępności 

i skuteczności. Przejrzystości – poprzez umożliwienie obywatelom zrozumienia naszych metod pracy 

i celów, do których dążymy. Dostępności – poprzez otwarcie drzwi naszym obywatelom. 

Skuteczności zaś – poprzez stworzenie struktury instytucjonalnej, która byłaby zarazem 

demokratyczna i sprawna. 

 

Grupa EA będzie nadal w pełni uwzględniać bieżące zmieniające się tendencje polityczne 

i gospodarcze oraz odpowiednio przyczyniać się do wypracowywania spójnych strategii. Wierzymy, 

że najistotniejszą częścią uwzględnienia tych tendencji jest umożliwienie naszym władzom lokalnym 

i regionalnym wypowiadania się w sercu Europy. Dlatego też uważamy, że Komitet Regionów oraz 

władze lokalne i regionalne powinny pełnić ważną rolę jako integralna część procesu kształtowania 

polityki UE. Grupa EA broni zasady pomocniczości, która gwarantuje, że decyzje będą podejmowane 

na szczeblu najbliższym obywatelom i umożliwią jak najszerszy udział obywateli w życiu 

politycznym. W tym kontekście Grupa EA uznaje, że młodzież ma do odegrania kluczową 

i integralną rolę w debacie dotyczącej jej przyszłości.  

 

Ważne jest, aby Komitet Regionów wniósł swoją wartość dodaną do procesu decyzyjnego UE, 

dostarczając wsparcia, kontaktów oraz wiedzy fachowej na szczeblu lokalnym. Grupa EA będzie – 

w ścisłej współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi oraz ze społeczeństwem obywatelskim – 

zachęcać instytucje UE do propagowania skuteczniejszego komunikowania się z obywatelami 

i wspierania kampanii informacyjnych na szczeblu lokalnym i regionalnym, zarówno w państwach 

członkowskich, jak i w krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących. Musimy 

przywrócić więzi między Europą i jej obywatelami, aby zapewnić im większe poczucie 

przynależności do UE oraz lepszą znajomość polityki prowadzonej przez Unię w różnych dziedzinach 

i wpływającej na ich życie codzienne. 

 

Nie powinno być to jednak działanie jednokierunkowe, polegające wyłącznie na odgórnym 

oddziaływaniu UE na politykę na poziomie lokalnym. KR musi starać się przekazywać Komisji 

Europejskiej postulaty wyrażane u podstaw – na szczeblu władz lokalnych i regionalnych. W związku 
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z tym należy zbadać i wdrażać nowe mechanizmy, jeśli chodzi o skuteczne nagłaśnianie opinii KR-u 

w instytucjach UE, tak aby opinie te przekładały się na konkretne działania i efekty. 

 

Nasza grupa postara się ustalać hierarchię głównych celów rocznych na początku każdego roku 

nadchodzącej kadencji. 

 

1. Inwestowanie w przyszłość Europy 

 

Pragnęlibyśmy podkreślić następujące kwestie: 

 

Po strategii „Europa 2020”: rozwój i zatrudnienie we wszystkich regionach 

 

Obecna kadencja będzie miała decydujące znaczenie dla prawdziwego powodzenia strategii „Europa 

2020” i planu inwestycyjnego, czego efektem będzie autentyczny rozwój i tworzenie miejsc pracy. 

Zdaniem Grupy EA należy dokonać przeglądu strategii „Europa 2020”, aby usunąć jej 

niedociągnięcia. 

 

Unia Europejska, która została boleśnie dotknięta bezprecedensowym kryzysem gospodarczym, 

będzie musiała ponownie zaangażować się na rzecz zapewnienia zrównoważonego rozwoju, nie tylko 

z czysto gospodarczego punktu widzenia, lecz także pod względem społecznym i ekologicznym. 

 

Ponadto strategia ta powinna nadal koncentrować się na realizacji celu, jakim jest spójność 

terytorialna, co pozwoliliby zachować Unię Narodów i Regionów, w której potencjał, pomysły 

i szanse regionów byłyby respektowane, negocjowane i propagowane. 

 

Trzeba będzie kształtować nowe energiczne podejścia w celu pobudzenia trwałego wzrostu 

gospodarczego i tworzenia miejsc pracy na szczeblu lokalnym. Niektóre państwa członkowskie radzą 

sobie lepiej niż inne gdy chodzi o zwiększanie zatrudnienia. W całej Europie należy poddać ocenie 

modele zatrudnienia i te modele, które sprawdzają się najlepiej, trzeba propagować wśród państw 

członkowskich UE.  

 

UE musi wykazać prawdziwe zaangażowanie na rzecz zwiększenia inwestycji w edukację, innowacje 

i badania, które mają decydujące znaczenie dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. UE powinna 

dążyć do aktywizowania inwestycji prywatnych i publicznych w celu pobudzenia wzrostu 

gospodarczego i wzmocnienia konkurencyjności UE w kluczowych sektorach zaawansowanych 

technologii, takich jak ICT, nauki przyrodnicze i czyste źródła energii, a jednocześnie zagwarantować 

zrównoważony rozwój we wszystkich regionach. 

 

Jesteśmy w szczególny sposób zainteresowani uważnym monitorowaniem procesu wdrażania 

zmienionej strategii zarówno na szczeblu państw członkowskich, jak i na szczeblu lokalnym 

i regionalnym, tak aby przyczynić się do realizacji nowego priorytetu, który UE wyznaczyła sobie na 

nadchodzące lata.  
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Odbudowa finansów publicznych i wspieranie inwestycji  

 

Grupa EA będzie wspierać lepszą współpracę gospodarczą oraz przegląd zarządzania gospodarczego 

UE, tak aby zagwarantować dobrą kondycję finansów publicznych, zapewniając jednocześnie 

elastyczność w interesie inwestycji przyczyniających się do rozwoju. 

 

Pogorszenie koniunktury nie powinno wpływać niekorzystnie na życie obywateli ani też na 

autonomię finansową władz lokalnych i regionalnych oraz ich rolę jako usługodawców. 

 

Grupa EA uważa, że programy unijne i wsparcie ze strony UE powinny uzupełniać finansowanie, 

z którego korzystają obecnie regiony i władze lokalne. 

 

Grupa EA będzie zachęcać władze lokalne i regionalne do wykorzystywania dostępnych środków 

i innowacyjnych instrumentów finansowych w celu uruchomienia dodatkowych funduszy 

i poczynienia ambitnych długookresowych inwestycji w edukację, uczenie się przez całe życie, 

badania i innowacje, wysokiej jakości infrastrukturę, zrównoważony transport publiczny 

i energooszczędne technologie. 

 

Grupa EA uważa, że wspieranie przedsiębiorczości, MŚP i przedsiębiorstw społecznych na szczeblu 

lokalnym i regionalnym ma kluczowe znaczenie dla ułatwienia trwałej naprawy gospodarki. 

 

Inwestowanie w ludzi  

 

Najwyższym priorytetem Grupy EA będą kształcenie, uczenie się przez całe życie i szkolenie jako 

główne narzędzia służące zwiększeniu obecności na rynku pracy i rozwiązaniu problemu wysokiego 

bezrobocia wśród młodzieży, z którym od dawna zmaga się Europa. Powszechny dostęp do edukacji 

musi stać się jednym z kluczowych priorytetów Unii Europejskiej. Musimy inwestować w szkoły, 

uniwersytety i uczelnie, aby zwiększyć i ochronić nasze bogactwo intelektualne i finansowe poprzez 

uczenie się. Starzenie się społeczeństwa i niski współczynnik urodzeń stanowią zagrożenie dla 

naszego systemu zabezpieczenia społecznego i systemu emerytalnego. Są one także poważnym 

wyzwaniem dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Grupa EA uznaje znaczenie 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji 

Strategicznych w kontekście wspierania władz lokalnych i regionalnych w walce z bezrobociem, 

poprzez stworzenie ludziom, bez względu na wiek, możliwości nabywania nowych, niezbędnych 

umiejętności. Grupa EA poświęca szczególną uwagę uznawaniu kwalifikacji oraz każdej polityce 

mającej na celu wspieranie mobilności i inwestycji w kulturze przedsiębiorczości. 

 

Badania naukowe, innowacje, rozwój ekologiczny i „cyfrowy” rozwój gospodarczy 

 

Grupa EA nadal będzie się starała zapewnić, aby społeczeństwo oparte na wiedzy objęło wszystkich 

Europejczyków. Skoncentrujemy się na tworzeniu infrastruktury oraz na roli badań i innowacji w celu 

położenia podwalin pod europejską przestrzeń badawczą. Grupa jest przekonana, że należy ustanowić 
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jasne i realistyczne cele, a tam gdzie to możliwe, także wiążące cele, tak aby możliwe było 

zniwelowanie luki innowacyjnej, w obliczu której stoi UE. 

 

Grupa EA podkreśla znaczenie inwestowania w ekologiczny wzrost gospodarczy i technologie, 

których zadaniem jest wzmocnienie gospodarki niskoemisyjnej oraz zwiększenie efektywności 

energetycznej. Uważamy, że badania naukowe i innowacje powinny być działaniami nie tylko 

z korzyścią dla tego sektora, lecz także powinny w większym stopniu uwzględniać poprawę 

dobrobytu obywateli oraz ochronę środowiska i zasobów naturalnych. 

 

Grupa EA zdaje sobie ponadto sprawę z korzyści i możliwości, które powstaną wraz z dalszym 

rozwojem gospodarki cyfrowej i społeczeństwa informacyjnego, zwłaszcza dla społeczno-

gospodarczej tkanki obszarów wiejskich, górskich i peryferyjnych. Grupa EA pragnęłaby, aby 

wzrosła ilość i jakość połączeń między miastami i regionami, co zapewni powszechny dostęp do 

szerokopasmowego internetu, umożliwiając równy dostęp i równe szanse wszystkim ludziom, 

niezależnie od tego, czy są mieszkańcami obszarów miejskich, wiejskich czy też peryferyjnych. 

 

W dalszym ciągu będziemy wnosić cenny wkład w rozwój e-administracji na szczeblu lokalnym 

i regionalnym, podkreślając jednocześnie konieczność zmniejszenia przepaści cyfrowej 

i technologicznej między obszarami miejskimi i wiejskimi oraz między pokoleniami. Działania na 

szczeblu samorządowym byłyby najskuteczniejszym sposobem osiągnięcia oczekiwanych wyników. 

 

Różnorodność kulturowa i językowa 

 

Grupa EA uważa, że siła Europy leży w jej dziedzictwie kulturowym oraz w szerokim spektrum jej 

kulturowej różnorodności. Historyczne źródła Unii Europejskiej to jedne z najstarszych miejsc 

cywilizacji na świecie. W skali światowej Europa jest również obdarzona niezwykle bogatą spuścizną 

oraz pięknymi krajobrazami i regionami. EA zdaje sobie sprawę z tego, że celebrowanie 

i kultywowanie dziedzictwa kulturowego jednoczy obywateli UE, pomaga w dyplomacji na szczeblu 

międzynarodowym, wzmacnia poczucie tożsamości i kreatywności, ożywia pojęcie aktywnego 

obywatelstwa i jest jednym z najważniejszych fundamentów dla przyszłych strategii rozwoju 

regionalnego na rzecz rozwoju obszarów miejskich i wiejskich.  

 

Grupa EA popiera prawo narodów do samostanowienia, które oznacza, że Unia Europejska musi 

umożliwiać także „wewnętrzne” rozszerzenie o nowe państwa członkowskie, o ile te nowe państwa 

powstały w pokojowy i demokratyczny sposób.  

 

Będziemy wspierać tożsamość narodową i regionalną, dążąc do zapewnienia, by poszanowanie 

różnorodności kulturowej i językowej stało się jedną z podstawowych zasad leżących u podstaw 

procesu integracji europejskiej, w którym nie chodzi o wyrównywanie różnic czy tworzenie 

jednakowych tożsamości, lecz o sprzyjanie większej współpracy oraz porozumieniu między 

narodami Europy. Grupa EA będzie nadal wspierać rzadziej używane języki europejskie oraz języki 

regionalne. 
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2. Solidarność w dążeniu do dobrobytu i równowagi ekologicznej 

 

Nasza grupa pragnie zwrócić uwagę na następujące kwestie: 

 

Spójność terytorialna, w tym współpraca transgraniczna 

 

W zglobalizowanym świecie podkreślanie różnorodności jako źródła siły dla gospodarki oraz 

bogactwa w kulturze przyczyni się do wzmocnienia spójności wspólnot dzięki konkurencji 

i solidarności. 

 

Fundusze regionalne i strukturalne są niezbędne dla zagwarantowania zrównoważonego rozwoju 

wszystkich regionów UE. Europejska polityka spójności musi ewoluować wraz z potrzebami 

regionów oraz koncentrować się na zmniejszaniu różnic między bogatymi i biedniejszymi regionami. 

Ważne jest stworzenie spójnej Unii uznającej wspólne obowiązki i okazującej solidarność. Ponadto 

polityka spójności UE powinna koncentrować się na głównym celu, jakim jest zwiększenie 

możliwości znalezienia zatrudnienia, a jednocześnie zmniejszanie dysproporcji społecznych. 

 

Grupa EA opowiada się za autentyczną zmianą sposobu wdrażania zreformowanej polityki spójności 

i zobowiązuje się do monitorowania zaangażowania władz lokalnych i regionalnych oraz pełnego 

stosowania zasady partnerstwa, która obecnie jest zapisana w prawodawstwie UE (w europejskim 

kodeksie postępowania w zakresie partnerstwa).  

 

Nasza grupa wzywa do zapewnienia większego wsparcia na rzecz budowania zdolności i oferowania 

możliwości szkoleń dla urzędników władz lokalnych, którzy są odpowiedzialni za projekty, jak 

również na rzecz usprawnienia procedur. 

 

Inwestycje w infrastrukturę są ważne, lecz Grupa EA uważa, że rozwój nie będzie możliwy bez 

skoncentrowania się na ludziach. 

 

Uważamy, że kluczowe znaczenie ma poprawa koordynacji instrumentów finansowania oraz synergii 

między budżetami na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym. 

 

Opierając się na pozytywnych doświadczeniach z regionu Morza Bałtyckiego, regionu Dunaju 

i regionu adriatycko-jońskiego, Grupa EA zapewni wsparcie dla nowej strategii UE dla regionu 

alpejskiego (EUSALP), gdyż pomoże ona poprawić spójność polityki oraz doprowadzić do ściślejszej 

współpracy między różnymi szczeblami sprawowania rządów w celu sprostania wspólnym 

wyzwaniom, takim jak dostosowanie do siebie potrzeb ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego. 

 

Grupa EA będzie monitorować realizację nowej strategii EUSALP i zapewni, by w ramach tej 

strategii, przyznając priorytet interesom regionów górskim położonych w centralnej części obszaru 

Alp, poświęcono należytą uwagę otaczającym je obszarom oraz miastom, tak aby stosunki pomiędzy 

tymi regionami mogły być obustronnie korzystne. 
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W kierunku zrównoważonej polityki na rzecz obszarów miejskich i wiejskich 

 

Grupa EA dostrzega rzeczywiste i konkretne korzyści dla obywateli UE wynikające ze zobowiązania 

się państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej do długookresowej, silnej i spójnej polityki 

strukturalnej i polityki spójności. 

 

Choć odnowa obszarów miejskich stanowi niezwykle ważny obszar, należy zwrócić uwagę na 

znaczenie wszystkich europejskich społeczności lokalnych i regionalnych oraz ich rolę w tworzeniu 

silnej gospodarki. Grupa EA zaleca, aby przyszłe programy finansowane z funduszy strukturalnych 

obejmowały takie kwestie, jak odnowa obszarów miejskich i wiejskich, deprywacja społeczna, 

konkretne inicjatywy w zakresie gospodarki mieszkaniowej, restrukturyzacja gospodarki i transport 

publiczny oraz rewitalizacja obszarów wiejskich i górskich. 

 

Grupa EA domaga się wyraźnych działań na rzecz rewitalizacji miast, szczególnie w zakresie 

ponownego ożywienia centrów miast i miejscowości, które to centra zostały zaniedbane wskutek 

masowego rozwijania przestrzeni handlowych na obrzeżach miast.  

 

Grupa EA uznaje znaczenie wszystkich regionów europejskich oraz znaczenie zapewnienia 

w przyszłych programach równowagi między obszarami miejskimi a wiejskimi. Społeczności 

wiejskie są istotną częścią Europy, gdyż dostarczają podstaw zapewniających funkcjonowanie miast. 

Instytucje muszą w związku z tym zagwarantować zrównoważone podejście we wszystkich 

podejmowanych działaniach. Grupa EA uznaje znaczenie obszarów wiejskich, rolniczych i górskich 

jako istotnych elementów lokalnego rozwoju gospodarczego i społecznego i wzywa instytucje 

europejskie, aby wzięły w większym stopniu pod uwagę potrzeby obszarów wiejskich oraz dbały 

o zachowanie odpowiedniej równowagi między polityką rozwoju terenów miejskich i wiejskich. 

Grupa EA opowiada się za polityką rolną, która obejmuje działania „od pola po stół”, zapewniając 

obfitość identyfikowalnych produktów rolnych wysokiej jakości, przy jednoczesnej ochronie zasobów 

naturalnych i środowiska we wszystkich regionach. 

 

Zrównoważona turystyka 

 

Grupa EA podkreśla, że turystyka jest zjawiskiem globalnym kształtowanym lokalnie, musi jednak 

różnicować się w obliczu wielorakiej konkurencji. Dlatego też Grupa EA uważa, że rozwój spójnej 

polityki w zakresie zrównoważonej turystyki będzie miał namacalne skutki, zarówno dla gospodarki 

lokalnej, jak też dla środowiska lokalnego. Turystyka przyczynia się w znacznym stopniu do wzrostu 

PKB i zatrudnienia na wszystkich szczeblach: lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Grupa 

EA uznaje kluczową rolę, jaką odgrywa turystyka w propagowaniu rozwoju regionalnego i spójności 

terytorialnej i w związku z tym zwraca się do Komisji Europejskiej o utrzymanie obecnego kierunku 

pozwalającego kłaść coraz większy nacisk na międzysektorowy charakter turystyki i zapewnić 

państwom członkowskim, władzom lokalnym i regionalnym odpowiednie i dostępne instrumenty 

finansowe, które promują i wspierają działania w tym sektorze. Grupa EA wzywa Komisję zwłaszcza 

do dalszego promowania działań na rzecz rozwoju zrównoważonej turystyki. 
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Środowisko i zmiana klimatu 

 

Grupa EA będzie obserwować rozwój inicjatyw Komisji Europejskiej, dzięki którym UE będzie 

mogła przejść do gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie wykorzystującej zasoby, stawiając 

jednocześnie czoła zmianie klimatu, zapobiegając degradacji środowiska oraz utracie różnorodności 

biologicznej i ulepszając zrównoważoną mobilność. 

 

Grupa EA pragnie zwiększać świadomość w obszarach lokalnych i regionalnych na temat śladu 

węglowego oraz pomagać im w jego zmniejszaniu, z odpowiednim uwzględnieniem różnych źródeł 

energii i różnych warunków lokalnych w całej UE. 

 

Pragniemy, aby ambitne światowe porozumienie zachęcało wszystkie regiony do włączenia się 

w zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych i budowanie zrównoważonej ekologicznie przyszłości 

Europy. 

 

Grupa będzie pracować na rzecz zapewnienia, by podczas realizacji strategii „Europa 2020” nacisk 

został położony na inwestycje ekologiczne, aby zapewnić mobilność zgodną z zasadami 

zrównoważonego rozwoju oraz efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych. 

 

Gospodarka o obiegu zamkniętym i odpady 

 

Grupa EA potwierdza znaczenie przejścia do bardziej zasobooszczędnej gospodarki, wykorzystującej 

w rozsądny sposób zasoby naturalne, materiały i odpady, które powinny być w możliwie 

największym stopniu ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi. 

 

W tym kontekście zdecydowanie wzywamy Komisję Europejską do szybkiego przyjęcia nowej 

inicjatywy na rzecz wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym, co umożliwi UE zapobieżenie 

utracie cennych materiałów, takich jak tworzywa sztuczne, zwiększenie recyklingu, ograniczenie 

emisji oraz oddziaływania na środowisko, a jednocześnie utworzenie nowych miejsc pracy 

i możliwości rozwoju gospodarczego. 

 

Biogospodarka 

 

Różnorodność biologiczna jest jednym z kluczowych priorytetów UE w dziedzinie ochrony 

środowiska. 

 

Grupa uważa, że zdecydowanie należy w dalszym ciągu prowadzić zrównoważoną politykę leśną oraz 

podejmować wysiłki na rzecz znacznego zwiększenia udziału biomasy leśnej w produkcji energii 

odnawialnej. 

 

Grupa EA popiera rozwijanie regionalnych strategii i planów działania na rzecz różnorodności 

biologicznej, aby przyczynić się do zapewnienia przyszłych źródeł energii i zwiększyć ich potencjał 



 

COR-2014-07330-00-01-INFO-TRA (EN) 9/12 

gospodarczy. Opowiadamy się za budowaniem konsensusu w sprawie odejścia Europy od 

uzależnienia od paliw kopalnych oraz w sprawie rozwoju gospodarki opartej na biomasie. 

 

Energia 

 

Energia jest jednym z głównych źródeł bogactwa każdego społeczeństwa. Na szczeblu europejskim 

trzeba będzie podjąć wiele kluczowych decyzji w celu poprawy dostaw energii i propagowania 

energii ze źródeł odnawialnych oraz efektywności energetycznej. Grupa EA wzywa do ukończenia 

tworzenia wewnętrznego rynku energii oraz do zawarcia autentycznej unii energetycznej złożonej 

z wzajemnie połączonych sieci energetycznych, jak również do przyjęcia nowych środków i zachęt 

ekonomicznych sprzyjających poprawie efektywności energetycznej. Dotyczy to w szczególności 

środków, które pomogą Europie wykorzystać ogromny potencjał odnawialnych źródeł energii, takich 

jak energia pływów, energia fal, energia geotermalna, energia wiatrowa, słoneczna i wodna oraz 

biomasa pozyskiwana w sposób zrównoważony. UE musi dołożyć więcej starań, aby promować 

czystsze źródła energii i efektywność energetyczną oraz pomagać podmiotom lokalnym 

wykorzystywać potencjał, jaki kryją ich zasoby naturalne, a zarazem zapewnić obywatelom 

przystępną cenowo energię. 

 

Grupa EA zamierza wezwać Komisję Europejską do udostępnienia środków finansowych na rzecz 

miast i regionów będących sygnatariuszami Porozumienia burmistrzów, aby były one w stanie 

zrealizować cele przyjęte w porozumieniu. 

 

3. Liczący się głos w świecie 

 

Nasza grupa pragnie zwrócić uwagę na następujące kwestie: 

 

Europa jako partner globalny  

 

Proces jednoczenia Europy to przede wszystkim projekt pokojowy. Rozszerzenie obszaru wolności 

i pokoju, w szczególności obejmujące szeroko rozumiane obszary sąsiedztwa Unii Europejskiej 

powinno być nadrzędnym celem polityki Europejskiej. 

 

Grupa EA ponownie podkreśla, że w dziedzinie stosunków zewnętrznych Unia musi przemawiać 

silnym głosem. 

 

Grupa EA będzie zachęcać instytucje UE do zwiększenia skuteczności polityki rozszerzenia, 

kontynuowania negocjacji z krajami ubiegającymi się o członkostwo, a także o zapewnienie silnej 

polityki sąsiedztwa. Sąsiedzi Unii Europejskiej powinni uzyskiwać istotne wsparcie w rozwoju 

demokracji i dobrobytu w swoich krajach.  

 

Wierzymy w zacieśnianie współpracy z państwami sąsiednimi. 
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Migracja 

 

W kwestii imigracji i migracji Grupa EA popiera politykę, która respektuje prawa podstawowe, a 

jednocześnie uwzględnia potrzeby regionów i władz lokalnych oraz stojące przed nimi wyzwania.  

 

Jednocześnie Grupa apeluje o większą solidarność i współpracę między państwami członkowskimi w 

zakresie wprowadzania spójnych przepisów dotyczących imigracji, w zakresie kontroli granic 

zewnętrznych i zwalczania nielegalnej imigracji i handlu ludźmi. UE powinna być świadoma 

szczególnych trudności, z jakimi borykają się regiony przygraniczne w związku z kryzysami 

humanitarnymi. 

 

Bezpieczeństwo i pokój 

 

Grupa EA potępia każdą formę agresji i zamierza działać wspólnie z innymi partnerami na rzecz 

upowszechniania pokoju, solidarności, stabilności i bezpieczeństwa wewnątrz UE i przy jej granicach, 

wspierając jednocześnie kraje sąsiednie w promowaniu demokracji lokalnej i lokalnego rozwoju. 

 

Grupa EA będzie nadal przypominać Komisji Europejskiej o obowiązku udzielenia wsparcia 

i pomocy Ukrainie oraz zachęca do lokalnej współpracy między władzami lokalnymi i regionalnymi 

UE i Ukrainy. 

 

Grupa EA uważa za istotne, aby władze lokalne i regionalne zaangażowane były w zwalczanie 

przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i terrorystycznej radykalizacji oraz w zapewnianie 

bezpieczeństwa na obszarach miejskich i wiejskich. 

 

Na podstawie tych wcześniej ustanowionych celów oraz mając na względzie wyżej wymienione 

nadchodzące wydarzenia, Grupa EA pragnie także podkreślić następujące zagadnienie: 

 

4. Sprawowanie rządów w Europie oraz wymiar międzyinstytucjonalny 

 

Grupa EA potwierdza swoje zaangażowanie w poprawę systemu sprawowania rządów w Europie, 

znacznie udoskonalającego funkcjonowanie, prostotę i przejrzystość Unii Europejskiej w porównaniu 

z dotychczas obowiązującymi traktatami. Z zadowoleniem przyjmuje pogląd Komisji Europejskiej, że 

osiągnięcie celów UE możliwe jest jedynie pod warunkiem, że jej instytucje, władze krajowe, lokalne 

i regionalne oraz obywatele wniosą swój wkład w tym zakresie. Grupa będzie pracować nad 

intensyfikacją procesów konsultacji i oceny wpływu legislacji, zaproponowanych przez Komisję 

w związku z zapewnieniem lepszych uregulowań prawnych. Będziemy także w dalszym ciągu 

zacieśniać współpracę z innymi instytucjami europejskimi, a w szczególności z Radą i Parlamentem 

Europejskim, co zapewni skuteczny odbiór poglądów i zaleceń KR-u. 

 

Wszystkie te priorytety zrealizowane zostaną z poszanowaniem zasad pomocniczości, 

proporcjonalności oraz upraszczania administracji. 
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Dodatkowych informacji udziela: 

 

Sekretariat Grupy EA 

Komitet Regionów 

 

Rue Belliard/Belliardstraat 99-101 

B-1040 Bruksela 

tel. +32 2 282 2245 

tel. +32 2 282 2334 

e-mail: micheal.oconchuir@cor.europa.eu 
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