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INDEKS głównych terminów 
występujących w Karcie 
wielopoziomowego sprawowania rządów 
w Europie 
 
 
WIELOPOZIOMOWE SPRAWOWANIE RZĄDÓW 
 
Zasada, na którą składają się skoordynowane działania Unii, państw członkowskich i władz lokalnych 
i regionalnych, opierająca się na zasadach pomocniczości i proporcjonalności i na partnerstwie, które 
przejawia się w operacyjnej i zinstytucjonalizowanej współpracy na rzecz opracowania i realizacji 
polityk Unii Europejskiej. 
CdR 273/2011 fin 
 
ZASADA POMOCNICZOŚCI 
 
„Zgodnie z zasadą pomocniczości, w dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej kompetencji, 
Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego 
działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez Państwa Członkowskie, zarówno 
na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i jeśli ze względu na rozmiary lub skutki 
proponowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii”. 
Traktat o Unii Europejskiej (TUE), art. 5 ust. 3 
 
ZASADA PROPORCJONALNOŚCI 
 
„Zgodnie z zasadą proporcjonalności zakres i forma działania Unii nie wykraczają poza to, co jest 
konieczne do osiągnięcia celów Traktatów”. 
Traktat o Unii Europejskiej (TUE), art. 5 ust. 4 
 
ZASADA PARTNERSTWA 
 
„Zasada partnerstwa oznacza ścisłą współpracę między instytucjami publicznymi, partnerami 
gospodarczymi i społecznymi oraz podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie na 
szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w trakcie całego cyklu programowania obejmującego 
przygotowanie, wdrożenie, monitorowanie i ocenę”.  
Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
(C(2013) 9651 final) 
 
UCZESTNICTWO 
 
Uczestnictwo oznacza angażowanie wszystkich partnerów zarówno w analizę wyzwań i potrzeb, do 
których należy się odnieść, oraz w proces wyboru celów i priorytetów służących ich rozwiązaniu, jak 
też w niezbędne do skutecznej realizacji polityki struktury koordynacyjne i umowy dotyczące 
wielopoziomowego systemu sprawowania rządów. 
Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa (C(2013) 9651 final) 
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SPÓJNOŚĆ POLITYK 
 
Spójność polityk polega na koordynacji polityki sektorowej w poszczególnych dziedzinach w celu 
optymalizacji skutków terytorialnych i maksymalnego zwiększenia ich spójności, a tym samym 
przyczynienia się do powodzenia tej polityki, tak aby na wszystkich szczeblach terytorialnych 
uniknąć negatywnych skutków związanych ze stosowaniem niespójnej polityki  
Agenda terytorialna Unii Europejskiej 2020, Gödöllő, 2011 
 
SYNERGIA BUDŻETOWA 
 
Wielopoziomowe sprawowanie rządów oznacza ustanowienie i przestrzeganie podstawowych zasad 
w działaniach na rzecz pogłębienia synergii między budżetami UE, państw członkowskich i władz 
samorządowych. Do zasad tych należą w szczególności autonomia fiskalna, partnerstwo, 
racjonalizacja procedur i przejrzystość. 
CdR 1778-2012 
 
OCHRONA PRAW PODSTAWOWYCH NA WSZYSTKICH POZIOMACH 
SPRAWOWANIA RZĄDÓW 
 
Ochrona praw podstawowych odbywa się na wszystkich poziomach, zaś większość tych praw 
(zdrowie, edukacja, ochrona konsumentów, pomoc społeczna itp.) jest gwarantowana i stosowana na 
szczeblu lokalnym i regionalnym.  Ich propagowanie ma na celu uświadamianie obywateli 
i informowanie państw członkowskich oraz władz lokalnych i regionalnych na temat zasięgu Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej jako bezpośrednio obowiązującego prawa.  
CdR 406/2010 fin 
 
NASTAWIENIE EUROPEJSKIE 
 
Pojęcie „nastawienie europejskie” można rozumieć jako proces włączania politycznej i gospodarczej 
dynamiki Unii Europejskiej do ukierunkowanej na kwestie organizacyjne debaty na poziomie 
krajowym oraz lokalnym i regionalnym. Proces ten prowadzi do zmiany zachowań politycznych 
w sposób sprzyjający innowacjom na szczeblu administracji, a ewentualnie także modernizacji 
organizacji, do której się on odnosi. 
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