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Prioritățile politice ale Grupului AE pentru perioada 2015-2020 

Recomandări pentru noul mandat  

 

UE și cele 28 de state membre acoperă o arie geografică și o diversitate culturală de dimensiuni vaste. 

Ideile și posibilitățile existente în regiunile şi localităţile de pe cuprinsul statelor membre pot influența 

dezvoltarea viitoare din alte state membre spre beneficiul instituțiilor UE. Grupul AE ia parte la o 

platformă comună în domenii-cheie, respectând în acelaşi timp identitatea naţiunilor sau regiunilor. 

Credem în politica bazată pe consens, în cadrul căreia se respectă punctele de vedere ale cetăţenilor. 

Grupul AE are sarcina de a le da membrilor săi posibilitatea de a participa pe deplin la toate lucrările 

CoR, în beneficiul națiunii, al regiunilor lor, al autorităţilor locale respective şi al tuturor acelora 

reprezentaţi de membrii noştri. În acest scop, UE trebuie să fie mai democratică, mai apropiată de 

cetăţenii săi şi mai transparentă. Ceea ce dorim noi pentru Uniunea Europeană sunt claritate, 

accesibilitate şi eficienţă. Claritatea permite cetăţenilor să înţeleagă metodele noastre de lucru şi 

obiectivele spre care tindem. Accesibilitate înseamnă să fim deschişi faţă de cetăţenii noştri, iar 

eficienţă înseamnă să dispunem de o structură instituţională democratică şi, în acelaşi timp, eficientă.  

 

Grupul AE va continua să ia pe deplin în considerare tendinţele politice şi economice actuale în 

schimbare şi să contribuie, în felul acesta, la elaborarea unor strategii coerente. Considerăm că, pentru 

a ţine seama de aceste tendinţe, un aspect esenţial este ca vocea autorităţilor locale şi regionale să se 

facă auzită în inima Europei, şi de aceea, credem că Comitetul Regiunilor şi autorităţile locale şi 

regionale ar trebui să joace un rol important ca parte integrantă în procesul de elaborare a politicilor 

UE. Grupul AE apără principiul subsidiarității, pentru a asigura că deciziile sunt luate la nivelul cel 

mai apropiat posibil de cetățeni și a intensifica participarea acestora la viața politică. În acest sens, 

Grupul AE recunoaşte că tinerii au un rol esenţial şi integral în dezbaterea privind viitorul.  

 

Este important ca, prin sprijinul acordat, contactele şi cunoştinţele de la nivel local, Comitetul 

Regiunilor să-şi dovedească valoarea adăugată în procesul de luare a deciziilor. Grupul AE va 

încuraja instituţiile europene, în strânsă cooperare cu autorităţile locale şi regionale şi societatea 

civilă, să promoveze o mai bună comunicare cu cetățenii şi să sprijine campaniile de informare de la 

nivel local şi regional, atât în statele membre, cât şi în ţările candidate şi potenţial candidate. Trebuie 

să reconectăm UE la cetățenii săi, astfel încât să ne asigurăm că aceștia au sentimentul de apartenență 

la UE și dispun de cunoștințe mai profunde despre diferitele domenii politice care le afectează viața 

de zi cu zi. 

 

De asemenea, acesta nu ar trebui să fie un proces cu sens unic, prin care UE influențează politica de la 

fața locului printr-o abordare de sus în jos. CoR ar trebui să acționeze în vederea transmiterii nevoilor 

autorităților locale și regionale către Comisia Europeană, într-o abordare de jos în sus. Având în 

vedere acest aspect, ar trebui explorate și puse efectiv în aplicare noi mecanisme care să supună 

avizele CoR atenției instituțiilor UE, astfel încât să fie fructificate și să producă efecte. 

 

Grupul nostru are intenţia de a acorda prioritate obiectivelor noastre principale anuale la începutul 

fiecărui an al viitorului mandat. 
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1. Întrebări despre viitorul Europei 

 

Grupul nostru doreşte să sublinieze următoarele aspecte: 

 

Dincolo de Europa 2020: către dezvoltare și crearea de locuri de muncă în toate regiunile 

 

Acest mandat va fi decisiv pentru ca noua Strategie Europa 2020 și planul de investiții să fie un 

adevărat succes, asigurând o dezvoltare reală şi locuri de muncă. În opinia Grupului AE, strategia 

trebuie revizuită pentru a aborda lacunele existente. 

 

UE, afectată de o criză economică fără precedent, va trebui să își reînnoiască angajamentul în direcția 

asigurării unei dezvoltări durabile, nu doar din punct de vedere pur economic, ci şi social şi al 

mediului. 

 

În plus, această strategie ar trebui să rămână axată pe atingerea obiectivului de coeziune teritorială 

care să urmărească obiectivul unei Uniuni Europene formată din națiuni și regiuni, unde să fie posibil 

ca ideile și posibilitățile prezente la nivelul regiunilor să fie respectate, negociate și stimulate. 

 

Vor trebui concepute politici noi care să stimuleze creșterea durabilă și să promoveze crearea efectivă 

de locuri de muncă la nivel local. Unele state membre au reușit mai bine decât altele să crească gradul 

de ocupare a forței de muncă Trebuie evaluate modelele de ocupare a forței de muncă, iar cele de 

succes să fie puse la dispoziția statelor membre ale UE.  

 

UE trebuie să dea dovadă de un angajament real în creșterea investițiilor în educație, inovare şi 

cercetare, care reprezintă soluții cheie de valorificare avantajoasă a competitivității. UE ar trebui să 

depună eforturi pentru a mobiliza investițiile private și publice de relansare a creșterii economice și 

sporirii competitivității UE în sectoare-cheie din domeniul înaltei tehnologii, precum TIC, cercetarea 

biologică și sursele de energie mai puțin poluante, asigurând în același timp o dezvoltare echilibrată în 

toate regiunile. 

 

Grupul AE manifestă un interes deosebit față de monitorizarea îndeaproape a punerii în aplicare a 

strategiei revizuite la nivelul statelor membre, dar și la nivel local și regional, pentru a contribui la 

realizarea noilor priorități ale UE în următorii ani.  

 

Restabilirea finanțelor publice și sprijinirea investițiilor 

 

Grupul AE va sprijini o mai bună cooperare economică şi revizuirea guvernanţei economice a UE, 

pentru finanţe publice solide și stabile, asigurând totodată flexibilitatea investițiilor destinate 

stimulării dezvoltării. 

 

Recesiunea economică nu ar trebui să influențeze în mod negativ viețile cetățenilor și autonomia 

financiară a autorităţilor locale şi regionale şi rolul lor de furnizori de servicii. 
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Grupul AE consideră că programele și sprijinul UE trebuie să vină în completarea finanțării furnizate 

în prezent autorităților locale și regionale. 

 

Grupul AE va încuraja autoritățile locale și regionale să folosească resursele disponibile și 

instrumente financiare inovatoare pentru a mobiliza o finanțare suplimentară și să facă investiții 

ambițioase pe termen lung în educație, învățarea pe tot parcursul vieții, cercetare și inovare, 

infrastructuri de calitate, un transport public durabil și în tehnologii eficiente din punct de vedere 

energetic. 

 

Grupul AE consideră că sprijinirea spiritului antreprenorial, a IMM-urilor și întreprinderilor sociale de 

la nivel local și regional sunt esențiale pentru facilitarea unei redresări economice durabile. 

 

Investiții în resursele umane  

 

Grupul AE va acorda prioritate absolută domeniului educaţiei, învăţării pe tot parcursul vieţii şi 

formării, care constituie instrumente-cheie pentru a intensifica participarea pe piaţa forţei de muncă şi 

a găsii soluții pentru nivelul ridicat al șomajului, problemă cronică în Europa. Accesul universal la 

educație trebuie să fie o prioritate esențială a Uniunii Europene. Investind în școlile, universitățile și 

liceele noastre, vom spori și proteja prosperitatea intelectuală și financiară prin învățare. Îmbătrânirea 

populației și natalitatea scăzută pun la grea încercare sistemele noastre de asigurări sociale și de pensii 

și reprezintă provocări serioase pentru ca tinerii să aibă acces pe piața forței de muncă. Grupul AE 

susţine importanţa Fondului Social European, a Fondului european de ajustare la globalizare, a 

Fondului european de dezvoltare regională, precum și a Fondului european pentru investiții strategice, 

în vederea sprijinirii autorităţilor locale şi regionale pentru a răspunde la problemele şomajului, 

asigurând cetăţenilor, indiferent de vârstă, posibilitatea de a-şi însuşi noile competenţe necesare. 

Grupul AE acordă o atenţie deosebită recunoaşterii calificărilor şi oricăror politici menite să 

încurajeze mobilitatea şi investiţiile în cultura antreprenorială. 

 

Cercetarea, inovarea și dezvoltarea ecologică și digitală 

 

Grupul AE va întreprinde în continuare acţiuni pentru a asigura includerea tuturor europenilor în 

societatea bazată pe cunoaştere. Vom pune accentul pe asigurarea infrastructurii şi rolul cercetării şi 

inovării, astfel încât să punem bazele unui spațiu european de cercetare. Grupul crede cu tărie că 

trebuie stabilite obiective clare, realiste şi, în măsura posibilului, obligatorii, pentru recuperarea 

decalajului în materie de inovare cu care se confruntă UE. 

 

Grupul AE subliniază importanța de a investi în creştere şi tehnologii ecologice menite să consolideze 

o economie bazată pe emisii reduse de dioxid de carbon şi să îmbunătăţească eficienţa energetică. 

Credem că inovaţia şi cercetarea n-ar trebui să fie orientate doar spre industrie, ci mai mult spre 

îmbunătăţirea bunăstării cetăţenilor şi protecţia mediului şi a resurselor naturale. 

 

De asemenea, grupul AE recunoaşte beneficiile şi oportunităţile care rezultă în urma dezvoltării 

economiei digitale şi societăţii informaţionale, în special pentru structura socioeconomică a zonelor 
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noastre rurale, muntoase şi mai izolate. Grupul AE doreşte ca orașele și regiunile să evolueze către o 

conectivitate sporită și de mai bună calitate, asigurând accesul tuturor la banda largă și la internet, 

pentru a asigura cetăţenilor acces şi oportunităţi echitabile, indiferent dacă trăiesc în zone urbane, 

rurale sau periferice. 

 

Vom continua să aducem o contribuție valoroasă la dezvoltarea e-guvernării la nivel local și regional, 

subliniind totodată necesitatea reducerii diviziunii digitale și tehnologice între zonele urbane și zonele 

rurale, precum și între generații. Acțiunile la aceste niveluri ar reprezenta metoda cea mai eficientă de 

a obține rezultate. 

 

Diversitatea culturală și lingvistică. 

 

Grupul AE crede că punctul forte al Europei constă în patrimoniul său cultural, precum și în gradul 

mare de diversitatea sa culturală. UE își are originile istorice în unele dintre cele mai vechi situri de 

civilizație din lume. În general, are și marea șansă de a dispune de unele din cele mai vaste patrimonii 

culturale și peisaje și regiuni pitorești. Grupul AE recunoaște că celebrarea și comemorarea 

patrimoniului cultural unește cetățenii UE, contribuie la diplomația internațională, reprezintă o sursă 

de inspirație pentru identitate și creativitate, catalizează conceptul de cetățenie activă și reprezintă 

unul dintre fundamentele strategiilor viitoare de dezvoltare regională pentru dezvoltare rurală și 

urbană.  

 

Grupul AE susține principiul autodeterminării popoarelor și, ca atare, consideră că Uniunea 

Europeană trebuie să prevadă și posibilitatea „extinderii interne” la noi state membre, în măsura în 

care apariția acestor noi state se desfășoară în mod pașnic și democratic.  

 

Vom depune toate eforturile pentru sprijinirea identităților naționale și regionale, garantând că 

respectul pentru diversitatea culturală şi lingvistică reprezintă unul dintre principiile de bază ale 

procesului de integrare europeană, care nu are în vedere eliminarea diferenţelor sau crearea unor 

identităţii uniforme, ci promovarea unei mai bune cooperări şi a înţelegerii între popoarele Europei. 

Grupul AE va continua să promoveze şi să protejeze limbile europene regionale de circulaţie 

restrânsă. 

 

2. Solidaritatea în obţinerea prosperităţii și a durabilității mediului 

 

Grupul nostru doreşte să sublinieze următoarele aspecte: 

 

Coeziunea teritorială, inclusiv cooperarea transfrontalieră 

 

Într-o lume globalizată, punerea accentului pe noua diversitate ca sursă de vigoare pentru economie şi 

de bogăţie culturală va contribui la consolidarea coeziunii acestor comunităţi prin competitivitate şi 

solidaritate. 
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Trebuie asigurată finanțarea regională și structurală pentru a garanta o dezvoltare echilibrată a tuturor 

regiunilor UE. Politica europeană de coeziune trebuie să evolueze în paralel cu necesitățile regiunilor 

și să se concentreze asupra reducerii diferențelor dintre regiunile bogate și cele sărace. Este important 

să se dezvolte o Uniune coezivă, care recunoaşte responsabilităţile comune şi dă dovadă de 

solidaritate. În plus, politica de coeziune a UE ar trebui să se concentreze asupra obiectivului central 

de consolidare a posibilităţilor de ocupare a unui loc de muncă, reducând disparităţile sociale. 

 

Grupul AE pledează pentru o adevărată schimbare culturală în punerea în aplicare a politicii de 

coeziune reformate și se angajează să monitorizeze implicarea autorităților locale și regionale și 

aplicarea integrală a principiului parteneriatului, consfințit în prezent în legislația UE (prin Codul 

european de conduită referitor la parteneriat).  

 

Solicităm mai mult sprijin pentru consolidarea capacităților și asigurarea de oportunități de formare 

pentru funcționarii publici din administrațiile locale care poartă responsabilitatea proiectelor, precum 

și pentru proceduri simplificate. 

 

Investițiile în infrastructură sunt importante, dar Grupul AE consideră că dezvoltarea nu poate avea 

loc fără a se pune accentul pe cetățeni. 

 

Considerăm că este esențial să se îmbunătățească coordonarea în ceea ce privește instrumentele de 

finanțare și sinergiile între bugetele naționale și locale europene. 

 

Plecând de la experiențele pozitive ale macroregiunilor din Marea Baltică, Dunăre și bazinul adriatic-

ionian, Grupul AE va sprijini noua Strategie Alpină (EUSALP), deoarece aceasta va îmbunătăți 

coerența politicilor și va spori cooperarea dintre diferitele niveluri de guvernare în vederea abordării 

provocărilor comune, cum ar fi armonizarea protecției mediului și a dezvoltării economice. 

 

Grupul AE va monitoriza punerea în aplicare a noii strategii EUSALP, acordând în același timp 

prioritate intereselor regiunilor muntoase alpine, acordând atenția cuvenită zonelor înconjurătoare și 

orașelor, astfel încât relațiile dintre aceste regiuni să poată fi reciproc avantajoase. 

 

Către o politică echilibrată între zonele urbane și cele rurale 

 

Grupul AE recunoaşte beneficiile reale şi concrete obţinute pentru cetăţenii Europei graţie 

angajamentului statelor membre şi al Comisiei Europene pentru o politică structurală şi de coeziune 

pe termen lung, solidă şi coerentă. 

 

În timp ce renovarea urbană este un domeniu crucial, este esenţial să recunoaştem importanţa tuturor 

regiunilor Europei şi a comunităţilor locale, precum şi rolul pe care îl au acestea în crearea unei 

economii puternice. Grupul AE va recomanda cu fermitate ca viitoarele programe finanţate prin 

fondurile structurale să acopere aspecte cum ar fi renovarea urbană şi rurală, privaţiunile sociale, 

iniţiative specifice privind locuinţele, restructurarea economică şi transportul public, precum şi 

revitalizarea zonelor rurale montane. 
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Grupul AE ar dori să vadă acțiuni bine definite întreprinse în scopul revitalizării orașelor, în special 

prin reabilitarea centrelor acestora, care au fost neglijate în urma dezvoltării sistemelor comerciale pe 

scară largă de la periferia orașelor.  

 

Grupul AE recunoaște importanța tuturor regiunilor europene și a asigurării unui echilibru urban-rural 

în cadrul programelor viitoare. Comunitățile rurale reprezintă o parte esenţială a Europei, acestea 

furnizând elementele necesare pentru funcţionarea orașelor, iar instituțiile trebuie să asigure o 

abordare echilibrată în toate activitățile. Grupul AE susţine importanţa zonelor rurale, agricole și 

montane, care reprezintă un avantaj important pentru dezvoltarea economică şi socială la nivel local şi 

invită instituţiile europene să ţină seama de necesităţile zonelor rurale şi să asigure echilibrul între 

politicile de dezvoltare a mediului urban şi rural. Grupul AE crede într-o politică agricolă bazată pe 

principiul „de la fermă la consumator”, garantând cantități suficiente de produse agricole de înaltă 

calitate și trasabilitatea acestora și asigurând totodată protecția resurselor naturale și de mediu din 

regiunile noastre. 

 

Turismul sustenabil 

 

Grupul AE subliniază că turismul este un fenomen global, care ia naștere la nivel local, dar care 

trebuie să iasă în evidență pentru a face față unei concurențe foarte variate. De aceea, Grupul AE 

crede că elaborarea unei politici coerente de turism durabil va aduce beneficii concrete atât economiei 

locale, cât și mediului la nivel local. Turismul contribuie în mod substanțial la creșterea PIB-ului și la 

crearea de locuri de muncă la nivel local, regional, național și al UE. Grupul AE recunoaște rolul-

cheie al turismului în promovarea dezvoltării regionale și a coeziunii teritoriale și invită Comisia 

Europeană să continue în aceeași direcție pentru a sublinia tot mai mult natura transversală a 

turismului și pentru a oferi statelor membre, autorităților locale și celor regionale instrumente 

financiare adecvate și accesibile care să promoveze și să sprijine intervențiile în acest sector. Grupul 

AE îndeamnă Comisia să continue mai ales să promoveze măsurile de încurajare a dezvoltării 

turismului durabil. 

 

Mediul și schimbările climatice 

 

Grupul AE va analiza evoluţia iniţiativelor Comisiei Europene care vor ajuta UE să evolueze către o 

economie cu emisii reduse de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării 

resurselor, să prevină schimbările climatice, degradarea mediului, pierderea biodiversității și să 

îmbunătăţească mobilitatea durabilă. 

 

Grupul AE își exprimă angajamentul de a sensibiliza opinia publică și de a ajuta orașele și regiunile să 

își reducă amprenta de carbon, ținând cont totodată de diversele forme de energie și de diferitele 

condiții locale pe întreg teritoriul UE. 

 

Dorim să vedem acorduri globale ambițioase, care să încurajeze toate regiunile să joace un rol în 

reducerea emisiilor și în asigurarea unui viitor durabil din punct de vedere ecologic pentru Europa. 
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Grupul va depune eforturi pentru a garanta că se pune accentul pe investiții ecologice pentru a se 

asigura o mobilitate durabilă și utilizarea eficientă a resurselor naturale în punerea în aplicare a 

Strategiei Europa 2020. 

 

Economia circulară și deșeurile 

 

Grupul AE subliniază importanța de a ne îndrepta spre o economie mai eficientă din punctul de 

vedere al utilizării resurselor, în care se utilizează rațional resursele naturale, materialele și deșeurile 

care ar trebui să fie reciclate sau reutilizate într-o măsură cât mai mare. 

 

În acest sens, solicităm insistent Comisiei Europene să adopte rapid noi inițiative pentru promovarea 

unei economii circulare, permițând astfel UE să prevină pierderea de materiale valoroase, cum ar fi 

plastic, să stimuleze reciclarea, să reducă emisiile și impactul asupra mediului în același timp creând 

noi locuri de muncă și posibilități de dezvoltare economică. 

 

Bioeconomia 

 

Biodiversitatea reprezintă o prioritate esențială în domeniul mediului pentru UE. 

 

Grupul crede că este esenţial să continuăm o politică forestieră durabilă şi toate eforturile să se 

concentreze asupra creşterii substanţiale a cotei biomasei forestiere utilizate în producţia de energie 

regenerabilă. 

 

Grupul AE sprijină planurile de acțiune în domeniul biodiversității și planurile de acțiune, pentru a 

contribui la garantarea viitorului surselor de energie și creșterea potențialului lor economic. Așteptăm 

un consens în ceea ce privește necesitatea de a pune capăt dependenței Europei de combustibilii fosili 

și dezvoltarea unei bioeconomii. 

 

Energia 

 

Sectorul energetic este o sursă importantă de bunăstare în fiecare societate. În următoarele săptămâni 

sau luni va trebui să se ia o serie de decizii-cheie la nivel european pentru îmbunătățirea 

aprovizionării cu energie și promovarea energiei din surse regenerabile și a eficienței energetice. 

Grupul AE pledează pentru finalizarea pieței interne a energiei și crearea unei adevărate uniuni 

energetice, cu rețele interconectate de energie, precum și pentru noi măsuri și stimulente economice 

pentru creșterea eficienței energetice. Grupul AE dorește în special să se ia măsuri care vor ajuta 

Europa să valorifice potențialul imens al surselor de energie regenerabile, cum ar fi energia mareelor, 

a valurilor, energia geotermală, energia eoliană, solară, hidroelectrică și biomasa sustenabilă. UE 

trebuie să depună mai multe eforturi pentru a promova surse de energie mai puțin poluante și eficiența 

energetică și pentru a ajuta zonele locale să-și valorifice potențialul resurselor naturale, asigurând, în 

același timp, furnizarea de energie la prețuri accesibile pentru cetățeni. 
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Grupul AE va invita Comisia Europeană să asigure fonduri pentru oraşele şi regiunile semnatare ale 

Pactului primarilor, astfel încât acestea să poată realiza obiectivele stabilite în pact. 

 

3. O voce puternică în lume 

 

Grupul nostru doreşte să sublinieze următoarele aspecte: 

 

Europa ca partener global  

 

Procesul de integrare europeană este mai întâi de toate un proiect vizând pacea. Extinderea zonei de 

libertate și pace, în special în ce privește regiunile vecine Uniunii Europene, privite în sens larg, ar 

trebui să constituie obiectivul primordial al politicii europene. 

 

Grupul AE reiterează faptul că, în domeniul relaţiilor externe, Uniunea trebuie să se exprime cu o 

voce puternică pe plan mondial. 

 

Grupul AE va încuraja instituțiile UE să sporească eficiența politicii de extindere, să accelereze 

negocierile cu țări care aspiră la calitatea de membru, precum și să consolideze politica de vecinătate. 

Vecinii Uniunii Europene ar trebui să obțină un sprijin semnificativ în dezvoltarea democrației și a 

bunăstării în țările respective.  

 

Credem în consolidarea cooperării cu țările din vecinătate.  

 

Migrația 

 

Grupul AE susține politicile de imigrație și migrație în conformitate cu drepturile fundamentale ținând 

seama, în același timp, de nevoile și provocările regiunilor și autorităților locale. 

 

În același timp, grupul pledează pentru mai multă solidaritate și cooperare între statele membre în 

aplicarea unei legislații coerente privind imigrația, controlul frontierelor externe și combaterea 

imigrației ilegale și a traficului de persoane. UE ar trebui să fie conștientă de dificultățile specifice ale 

regiunilor de frontieră care se confruntă cu crize umanitare. 

 

Securitatea și pacea 

 

Grupul AE condamnă orice formă de agresiune și își va uni forțele cu alți parteneri pentru a promova 

pacea, solidaritatea, stabilitatea și securitatea în interiorul UE și de-a lungul frontierelor sale, 

sprijinind totodată țările învecinate în promovarea democrației locale și în dezvoltarea locală. 

 

Grupul AE va continua să facă presiuni asupra Comisiei Europene cu privire la obligația sa de a oferi 

sprijin și asistență în Ucraina la nivel local și încurajează cooperarea locală între guvernele locale și 

regionale din UE și Ucraina. 
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Grupul AE consideră că este important ca autorităţile locale şi regionale să fie implicate în 

combaterea crimei organizate, a terorismului şi a radicalizării care recurge la terorism pentru 

asigurarea securităţii cetățenilor din zonele urbane şi rurale. 

 

Pe baza obiectivelor stabilite anterior şi a evenimentelor viitoare menţionate mai sus, Grupul AE 

doreşte să sublinieze următoarele aspecte: 

 

4. Guvernanța europeană și dimensiunea interinstituțională 

 

Grupul AE îşi reafirmă angajamentul pentru o mai bună guvernanţă la nivel european prin 

îmbunătăţirea amplă a funcţionării, simplificării şi transparenţei UE în comparaţie cu tratatele 

existente. El salută opinia exprimată de Comisia Europeană conform căreia Uniunea Europeană își va 

atinge obiectivele doar dacă instituțiile sale și autoritățile naționale, regionale și locale, precum și 

cetățenii săi contribuie la realizarea acestui obiectiv. Procesul va funcționa pe baza intensificării 

proceselor de consultare și de evaluare a impactului legislației propuse de Comisie în contextul 

obiectivului de mai bună legiferare. De asemenea, va continua să-și consolideze cooperarea cu 

celelalte instituții europene, în special cu Consiliul și Parlamentul European, pentru a asigura un 

impact eficient al punctelor de vedere și al recomandărilor CoR. 

 

Toate aceste priorităţi se vor realiza respectând principiile subsidiarităţii, proporţionalităţii şi 

simplificării administrative. 
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Pentru detalii suplimentare, contactați: 

 

Secretariatul Grupului AE 

Comitetul Regiunilor 

 

Rue Belliard/Belliardstraat 99-101 

B – 1040 Bruxelles 

Tel: +32 2 282 2245 

Tel: +32 2 282 2334 

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

mailto:micheal.oconchuir@cor.europa.eu

