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A Középszintű Helyi Önkormányzatok Európai Konföderációja (CEPLI) a helyi középszintű 
önkormányzatok országos szövetségeinek és a társult hálózatoknak az  első és egyetlen  
európai konföderációja. A CEPLI – tagjai és Európa javára - az együttműködés és a 
tapasztalatcsere modelljévé kíván válni. Célja, hogy az európai intézmények, más európai és 
országos szövetségek elismert partnere legyen. 
 
A CEPLI tagjai és a társult hálózatok politikai konferenciát tartottak Budapesten, 2009. 
november 12-13., amelyen megvitatták, hogyan tudnak a középszintű hatóságok a jelenlegi 
válság gazdasági, szociális és területi kihívásaival szembenézni. 
 
Európa polgárai érzik, hogy az Európai Unió különböző szinteken olyan válságon megy 
keresztül, amely semmilyen korábbi helyzettel nem magyarázható. Ebben az 
összefüggésben elismerjük a helyi középszintű önkormányzatoknak   a területi, gazdasági és 
szociális kohézió biztosításában játszott döntő szerepét. 
 
A pénzügyi és a gazdasági válság „cunami” az EU tagállamok gazdasági és társadalmi 
fejlődését megállította. A lisszaboni szerződés céljainak elérése távolinak tűnik a 
munkanélküliségi ráta és a GDP csökkenésének figyelembe vételével. 
 
A helyi középszintű önkormányzatok kulcsfontosságú szerepet játszanak a lakosság és 
környezetük igényeinek mindennapi kielégítésében. Felhalmozott ismereteik és az 
állampolgárokhoz való közelségük alapján  a legmegfelelőbb és leggyorsabb úton  képesek 
cselekedni. 
 
Ebben az összefüggésben a helyi önkormányzatok rendszerező és kohéziós szerepe 
világosabb, mint valaha. A helyi önkormányzatok szembenéznek a válság szociális 
következményeivel és a gazdasági fejlődés visszaesésével. Teljesen tisztában vannak azzal, 
hogy  erre reagálniuk kell  és olyan lépéseket kell tenniük, amelyekkel  segítik az 
állampolgárokat a gazdasági és szociális válsággal való szembekerülésben. 
 
A középszintű helyhatóságok helyi szintű innovatív kezdeményezésekkel küzdenek  a válság 
hatásai ellen. Ez jelzi, hogy jelentős kapacitással rendelkeznek a legkülönbözőbb 
helyzetekben történő reagálás és mobilizáció tekintetében.  
 
 Az ad-hoc intézkedéseken túlmenően befektetéseket eszközölnek az alábbi területeken: 
oktatás, szakképzés, innováció, hatékonyság és fenntarthatóság. Mind rövid, mind 
középtávon növelik a befektetéseket  a munkahelyek megőrzése és az új munkahelyek 
teremtése területén.  
 
Mindezekkel a helyi középszintű önkormányzatok   a társadalmi kohézió fenntartható szintjét 
garantálják. A középszintű önkormányzatok, a helyi önkormányzatok, sőt az országos  
hatóságok Európa szerte  más és más felépítésűek lehetnek. Ez  a különbözőség  a 
decentralizáció esszenciája, a szubszidiaritás alkalmazásának feltétele, a sokszintű 
kormányzás világos példája.  
 
A CEPLI  hangsúlyozni kívánja, hogy bár a középszintű önkormányzatok továbbra is az 
állampolgárokért és a területekért fognak dolgozni a válság leküzdése érdekében, fennáll  



 
 
annak a veszélye, hogy a későbbiekben nem lesznek képesek alapszolgáltatásokat nyújtani, 
ha többletköltségeket kell magukra vállalniuk megfelelő források nélkül. Ezért a tagállamok 
és az Európai Unió el kell, hogy lássa a helyi  önkormányzatokat a szükséges pénzügyi 
forrásokkal és biztosítsa számukra a közvetlen részvételt a legmegfelelőbb stratégiák és 
politikák kidolgozásában. 
 
A CEPLI rámutat, hogy válsággal terhelt időszakban a lehető legfontosabb a területi 
együttműködés, mint olyan eszköz, mely képes szembenézni a válsággal és képes annak az 
állampolgárokra gyakorolt kihatásait mérsékelni. Ez egy módja annak, hogy az európai 
térségek versenyképessége növekedjen, a bennük rejlő lehetőségek teret nyerjenek. A helyi 
önkormányzatok európai hálózatai a fő biztosítékai a kohéziónak és az Európán belüli 
területi és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentésének. Továbbá a helyi  középszintű 
önkormányzatok  állnak a legközelebb ahhoz – és rendelkeznek   a  szükséges kritikus 
tömeggel – hogy hidat képezzenek Európa lakosai és intézményei között.   
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