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PREAMBUŁA 
 
Jako że w Unii Europejskiej wiele kompetencji i zadań jest dzielonych pomiędzy różne poziomy sprawowania 
rządów, dostrzegamy potrzebę prowadzenia PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY w celu osiągnięcia większej 
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Europie. Żaden poziom sprawowania rządów nie jest w 
stanie sam poradzić sobie z wyzwaniami, przed którymi stoi. Możemy rozwiązać konkretne problemy obywateli 
dzięki lepszej WSPÓŁPRACY i realizowaniu WSPÓLNYCH PROJEKTÓW z myślą o stawieniu czoła 
naszym wspólnym wyzwaniom.  
 
Opowiadamy się za Europą wielopoziomowego sprawowania rządów, której podstawą są „skoordynowane 
działania Unii, państw członkowskich i władz lokalnych i regionalnych, opierające się na zasadach 
pomocniczości, proporcjonalności i partnerstwa, które przejawiają się w operacyjnej i 
zinstytucjonalizowanej współpracy na rzecz opracowywania i realizacji polityk Unii Europejskiej”. W 
ramach tych dążeń w pełni szanujemy równą legitymację i odpowiedzialność każdego poziomu sprawowania 
władzy w ramach jego kompetencji oraz zasadę lojalnej współpracy. 
 
Świadomi naszej WSPÓŁZALEŻNOŚCI i stale dążąc do coraz większej SKUTECZNOŚCI, sądzimy, że 
istnieją wspaniałe możliwości dalszego wzmocnienia innowacyjnej i efektywnej politycznej i administracyjnej 
współpracy między naszymi władzami, która opierałaby się na kompetencjach i zadaniach poszczególnych 
stron. Celem niniejszej karty opracowanej przez Komitet Regionów Unii Europejskiej jest połączenie regionów 
i miast w całej Europie oraz jednocześnie promowanie WIELOPODMIOTOWOŚCI obejmującej podmioty 
społeczne takie jak partnerzy społeczni, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe oraz reprezentatywne 
ugrupowania społeczeństwa obywatelskiego. 
 
Zgodnie z zasadą POMOCNICZOŚCI, która nakazuje, by decyzje były podejmowane na jak 
najefektywniejszym poziomie i jak najbliżej obywateli, przywiązujemy ogromną wagę do wspólnego tworzenia 
rozwiązań politycznych odzwierciedlających potrzeby obywateli. 
 
Sądzimy, że właśnie dzięki naszemu zaangażowaniu na rzecz podstawowych WARTOŚCI, ZASAD i 
PROCESÓW, na których opiera się wielopoziomowe sprawowanie rządów, pojawią się nowe wzorce 
DIALOGU i partnerstwa między władzami publicznymi w Unii Europejskiej i poza jej granicami. 
Wielopoziomowe sprawowanie rządów wzmacnia otwartość, uczestnictwo, KOORDYNACJĘ i WSPÓLNE 
ZAANGAŻOWANIE na rzecz wdrożenia ukierunkowanych rozwiązań. Pozwala nam posłużyć się 
różnorodnością Europy jako siłą motywującą do uczynienia użytku z naszych lokalnych atutów. W pełni 
wykorzystując rozwiązania cyfrowe, angażujemy się na rzecz zwiększenia PRZEJRZYSTOŚCI i oferowania 
wysokiej jakości usług publicznych łatwo dostępnych dla obywateli, których reprezentujemy. 



WIELOPOZIOMOWE SPRAWOWANIE RZĄDÓW pomaga nam uczyć się od siebie nawzajem, 
eksperymentować z innowacyjnymi rozwiązaniami politycznymi, DZIELIĆ SIĘ SPRAWDZONYMI 
ROZWIĄZANIAMI oraz dalej rozwijać DEMOKRACJĘ UCZESTNICZĄCĄ, zbliżającą do siebie Unię 
Europejską i jej obywateli. Sądzimy, że wybranie podejścia opartego na wielopoziomowym sprawowaniu 
rządów przyczynia się do głębszej integracji UE poprzez dalsze wzmocnienie powiązań między naszymi 
obszarami, a także pokonanie przeszkód administracyjnych utrudniających wdrażanie regulacji i polityki oraz 
dzielących nas granic geograficznych.  
 

TYTUŁ 1: PODSTAWOWE ZASADY 
 
Zobowiązujemy się respektować zasadnicze procesy kształtujące praktykę wielopoziomowego sprawowania 
rządów w Europie poprzez: 
 

• wypracowanie PRZEJRZYSTEGO, OTWARTEGO i ANGAŻUJĄCEGO WSZYSTKIE 
STRONY procesu decyzyjnego;  

 
• promowanie UCZESTNICTWA i PARTNERSTWA włączającego odpowiednie publiczne i prywatne 

zainteresowane strony w cały proces decyzyjny, w tym za pomocą odpowiednich narzędzi 
informatycznych, a jednocześnie poszanowanie praw wszystkich partnerów instytucjonalnych;  

 
• propagowanie SKUTECZNOŚCI i SPÓJNOŚCI POLITYKI oraz wspieranie SYNERGII 

BUDŻETOWEJ między wszystkimi poziomami sprawowania rządów;  
 
• przestrzeganie zasad POMOCNICZOŚCI i PROPOCJONALNOŚCI w ramach procesu 

decyzyjnego;  
 
• zapewnianie jak największej OCHRONY PRAW PODSTAWOWYCH na wszystkich poziomach 

sprawowania rządów.  
 

TYTUŁ 2: WDRAŻANIE I REALIZACJA 
 
Zobowiązujemy się uczynić wielopoziomowe sprawowanie rządów codzienną rzeczywistością w kształtowaniu 
i realizacji polityki, w tym za pomocą rozwiązań innowacyjnych i cyfrowych. Z myślą o tym powinniśmy dążyć 
do: 
 

•  PROMOWANIA UCZESTNICTWA OBYWATELI w cyklu politycznym;  
 
• ścisłej WSPÓŁPRACY z innymi władzami publicznymi opartej na podejściu wykraczającym poza 

tradycyjne granice, procedury i przeszkody administracyjne;  
 
• WSPIERANIA NASTAWIENIA EUROPEJSKIEGO naszych organów politycznych 

i administracyjnych;  
 
• WZMOCNIENIA PROCESU BUDOWANIA ZDOLNOŚCI INSTYTUCJONALNYCH oraz 

inwestowania we wzajemne uczenie się na wszystkich poziomach sprawowania rządów;  
 
• TWORZENIA SIECI naszych organów politycznych i administracyjnych od poziomu lokalnego po 

europejski i odwrotnie, a jednocześnie zacieśniania współpracy transnarodowej. 
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