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Comitetul European al Regiunilor (CoR) este un organism
consultativ al UE, format din reprezentanți ai celor 27 de state
membre, aleși la nivel local și regional. Prin intermediul CoR,
aceștia își pot exprima în mod direct opiniile cu privire la legislația
UE care are impact asupra regiunilor și orașelor.

Ce face CoR?
CoR le oferă regiunilor și orașelor posibilitatea de a se implica oficial în procesul
legislativ al UE, asigurându-se că punctele de vedere și nevoile autorităților locale
și regionale sunt respectate.
Comisia Europeană, Consiliul UE și Parlamentul European trebuie să consulte CoR atunci când
elaborează acte legislative în domenii care intră în competența autorităților locale și
regionale precum sănătatea, educația, ocuparea forței de muncă, politica socială, coeziunea
economică și socială, transportul, energia și combaterea schimbărilor climatice.
Dacă nu este consultat, CoR poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
Din momentul în care primește o propunere legislativă, Comitetul pregătește și adoptă
un aviz, pe care îl transmite apoi tuturor instituțiilor europene abilitate.
CoR poate emite avize și din proprie inițiativă.

Activitatea CoR
Activitățile politice
 CoR intervine în mai multe etape ale procesului legislativ european. Comisiile CoR elaborează avize privind
propunerile legislative ale UE, iar membrii se reunesc în sesiune plenară pentru a vota și adopta avizele
respective.
 CoR colaborează îndeaproape cu autoritățile
• naționale
• regionale
• locale
oferindu-le posibilitatea de a-și face auzită vocea și încurajând dezbaterile politice
• la Bruxelles
• în regiunile UE
• în orașele UE
• în afara Europei
• pe internet

Activitatea CoR
Promovarea dialogului și a cooperării transfrontaliere
CoR organizează consultări pentru a colecta informații din partea
• autorităților locale și regionale
• experților
• altor părți interesate
care au astfel posibilitatea de a contribui la avizele propuse de membrii CoR spre adoptare, la nivelul UE.
 Grupurile interregionale, înființate în anul 2007, sunt grupuri speciale de interes, în care membrii se adună
pentru a discuta pe teme relevante pentru nivelul local/regional/sau pentru mai multe țări.
Grupurile interregionale existente sunt următoarele:
• Regiunile Mării Baltice
• Brexit
• Carpaţi
• Cooperare transfrontalieră
• Viitorul industriei auto în regiuni
• Sănătate şi bunăstare
• Regiuni insulare

Activitatea CoR
CoR coordonează o serie de rețele, care permit regiunilor și orașelor să facă schimb de cele mai bune practici.
Aprofundarea cooperării transfrontaliere prin:
 contribuția la integrarea unor noi state membre în UE, prin intermediul comitetelor consultative mixte și al
grupurilor de lucru
 cooperarea cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și cu Consiliul Europei (CE), în
scopul consolidării dialogului politic cu administrațiile locale și regionale din UE.
Monitorizarea, evaluarea și activitățile de cercetare
 garantarea implicării tuturor nivelurilor de guvernare și a punerii corespunzătoare în aplicare a legislației
UE la nivel local și regional
 evaluarea impactului potențial al propunerilor legislative ale UE la fața locului
 încurajarea descentralizării și a parteneriatului consolidat, în vederea elaborării unor politici eficiente în UE
 încercarea de a anticipa, în completarea planificării strategice, viitoarele provocări și oportunități,
contribuind astfel la procesul decizional în curs.

Principiile fundamentale ale CoR
CoR acționează pentru a aduce UE mai aproape de cetățenii săi
 prin implicarea reprezentanților locali şi regionali
 invitându-i pe cetățeni să participe la diverse evenimente și dezbateri.
Guvernanța pe mai multe niveluri
Munca în parteneriat este un element fundamental al lucrărilor CoR, care crede într-o acțiune
coordonată la nivel
• european
• național
• regional
• local

Subsidiaritatea
Principiul subsidiarității trebuie respectat pe tot parcursul procesului legislativ al UE, ceea ce înseamnă
că deciziile trebuie luate la nivelul de guvernare care servește cel mai bine interesului public, deci la
nivel local, ori de câte ori este posibil acest lucru.

Prioritățile politice 2020-2025 ale CoR
Autoritățile locale și regionale, reprezentate în UE de Comitetul European al Regiunilor, au constituit întotdeauna
coloana vertebrală a democrației europene.
Prioritatea 1
Apropierea Europei de cetățeni: democrația și viitorul UE
Regândirea modului în care funcționează democrația în prezent și a modului în care aceasta trebuie modernizată în
viitor, pentru ca Uniunea Europeană să răspundă mai eficient nevoilor cetățenilor
Prioritatea 2
Gestionarea transformărilor fundamentale ale societății: construirea unor comunități locale și regionale reziliente
Oferirea unui răspuns la transformările majore cu care se confruntă în prezent regiunile, municipiile și orașele
europene printr-o abordare europeană coerentă, integrată și locală
Prioritatea 3
Coeziunea, valoarea noastră fundamentală: politici ale UE adaptate la realitățile teritoriale
Plasarea Uniunii Europene în serviciul cetățenilor săi și al locurilor în care aceștia trăiesc.

Componența CoR
 Membrii CoR sunt reprezentanți aleși din cadrul autorităților locale sau regionale.
 Fiecare țară își desemnează membrii, care sunt numiți de Consiliul UE pentru un mandat de cinci
ani, care poate fi reînnoit.
 Numărul de membri din fiecare țară depinde de mărimea populației. Membrii provenind dintr-o
țară formează delegația națională, care reflectă echilibrul politic, geografic, regional și local al
țării respective.
 Fiecare membru poate decide să facă parte dintr-un grup politic în cadrul CoR. În prezent, sunt
șase grupuri politice care reflectă diverse afilieri politice:
• Partidul Popular European (EPP)
• Partidul Socialiștilor Europeni (PES)
• Grupul Renew Europe
• Grupul Alianța Europeană (Grupul AE)
• Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR)
• Grupul Verzilor.
Membrii au, de asemenea, posibilitatea de a alege să nu facă parte dintr-un grup politic, dacă
doresc acest lucru (neafiliați).
 CoR numește un președinte din rândul membrilor săi, pentru un mandat de doi ani și jumătate.

Cum lucrează CoR?
 CoR numește un raportor (unul din membrii săi) care consultă părțile interesate și
pregătește avizul.
→ Textul este discutat și adoptat de comisia din cadrul CoR care se ocupă de domeniul politic
respectiv.
→ Avizul este ulterior prezentat în sesiune plenară tuturor membrilor, care îl pot modifica și
apoi adopta prin vot.
→ În cele din urmă, avizul este transmis tuturor instituțiilor relevante ale UE.
 Anual, au loc până la 6 ședințe plenare, în cadrul cărora se adoptă avize care acoperă între
50 și 80 de proiecte legislative.

CoR și cetățenii
CoR încurajează participarea la toate nivelurile, de la autorități regionale și locale la simpli
cetățeni.
 Pot participa la sondaje, consultări și evenimente on-line
• autoritățile regionale și locale
• asociațiile
• ONG-urile
• experții și cadrele universitare.
 CoR dispune de mai multe rețele, care le permit regiunilor și orașelor din UE
• să facă schimb de bune practici
• să lucreze împreună
• să contribuie la dezbaterile europene pe teme precum
 creșterea și ocuparea forței de muncă
 dezvoltarea și subsidiaritatea
 combaterea schimbărilor climatice
 cooperarea transfrontalieră.

Comisiile CoR
CoR își structurează activitatea cu ajutorul comisiilor interne, care sunt
specializate pe domenii tematice:
CIVEX – cetățenia, guvernanța, afacerile externe și instituționale;
COTER – politica de coeziune teritorială și bugetul UE;
ECON – politica economică;
ENVE – mediul, schimbările climatice și energia;
NAT – resursele naturale;
SEDEC – politica socială, educația, ocuparea forței de muncă, cercetarea și
cultura.
Comisiile pregătesc proiecte de aviz și organizează conferințe și seminarii
pe teme ce țin de domeniile lor de competență.

Săptămâna Europeană a Regiunilor şi Oraşelor
European Week of Regions and Cities - EWRC
EWRC este cel mai mare eveniment public de acest tip la nivel european, devenind eveniment-etalon privind
politica regională a UE.

 Prima ediție - în 2003, CoR a invitat reprezentanțele locale și regionale la UE cu sediul la Bruxelles să
deschidă larg ușa vizitatorilor, în același moment, în cadrul unui concept comun - „Ziua porților deschise”.
 În cadrul EWRC orașele și regiunile
• își arată capacitatea de a crea creștere și locuri de muncă
• de a implementa politica de coeziune a Uniunii Europene
• de a dovedi importanța nivelului local și regional pentru o bună guvernare europeană.
 EWRC - platformă
• de dialog politic pe teme de dezvoltare regională UE
• de rețea europeană pentru experți în dezvoltarea regională și locală
• de sensibilizare a factorilor de decizie față de importanța regiunilor și orașelor în procesul
de elaborare a politicilor UE
• de networking care aduce împreună regiuni și orașe din toată Europa și nu numai.

EWRC
Tipurile de evenimente:
•
•
•
•
•
•

•

sesiuni de discuții EURegions
dezbateri sub forma întâlnirilor întrebări
/răspunsuri pe teme propuse
laboratoare participative
ateliere şi mese rotunde
expoziții
degustări de produse tradiționale locale/
regionale
dezbateri cu cetățenii.

Teme de dezbatere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

schimbul de bune practici în materie de dezvoltare economică
și incluziune socială
cooperare transfrontalieră
parteneriate public-private
inovare regională și dezvoltare locală bazată pe comunitate
Europa Verde
coeziune şi cooperare
cetăţeni mai puternici
digitalizare
Europa mai aproape de cetățeni
viitorul Europei
rolul regiunilor şi orașelor
economia circulară

RegHub
 Rețeaua, care este o inițiativă a CoR, este alcătuită din funcționari publici regionali și locali („puncte de
contact”), care colectează feedback tehnic de la părțile interesate cu privire la experiența lor în punerea în
aplicare a diferitelor politici existente ale Uniunii.
 Noile centre includ 46 de membri, 10 observatori și 1 organism asociat. (RegHub2.0)
 RegHub este, de asemenea, un subgrup consacrat al Platformei Comisiei Europene „Pregătiți pentru viitor”,
având un impact și mai mare și direct asupra unei mai bune legiferări.
 Centrele regionale și părțile interesate ale acestora dețin o poziție privilegiată ca sursă de experiență
nemijlocită pentru evaluările politicilor UE.
Obiectivele RegHubs:
• Îmbunătățirea legislației UE existente și implementarea acesteia la nivel local și regional
• Furnizarea de feedback tehnic cu privire la implementarea legislației UE la nivel local și regional
• Asigurarea unei mai bune implicări a actorilor locali și regionali într-un stadiu incipient al procesului legislativ
al UE
• Promovarea simplificării și învățării interregionale în implementarea şi proiectarea legislației UE.

Date de contact
Adresă
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors
Gebouw
Rue Belliard/Belliardstraat 99-101
B-1040 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

https://cor.europa.eu/en

