
Manifestul autorităților locale intermediare privind implementarea 

fondurilor NextGeneration EU 

 

Uniunea Europeană a convenit asupra unui istoric „Plan de redresare pentru Europa”, 
care va permite ieșirea din criza economică și socială cauzată de pandemia de COVID-
19, și care va pune bazele unei Europe moderne și mai sustenabile. Bugetul pe termen 

lung al Uniunii Europene, asociat cu instrumentul NextGeneration EU (NGEU), oferă un 
răspuns curajos la provocările majore care ne așteaptă. De aceea, considerăm că 
ambiția, generozitatea şi viteza răspunsului comunitar trebuie acum să fie însoțite de 

acțiunea statelor membre, pentru a asigura extinderea beneficiilor sale către cetățeni 
și orașe, pentru a întări legătura dintre construcția Europei și sistemul federal în care 

autoritățile locale joacă un rol central.  

Aceasta, în primul rând pentru că autoritățile locale, în exercitarea legitimă a puterilor 
lor, sunt direct implicate în domeniile prioritare definite de Comisia Europeană, precum 

eficiența energetică a clădirilor, transportul public durabil, infrastructurile ecologice, 
disponibilitatea internetului prin fibră optică și în bandă largă rapidă în toate părțile 

țării și digitalizarea serviciilor și a producției. Acestea sunt domenii în care guvernele 

locale au lucrat de mai mulți ani, cu o viziune comună asupra viitorului prin Agenda 
urbană a UE și capacitatea de a concepe politici cuprinzătoare, aspecte vitale pentru 
asigurarea valorii adăugate a pachetului de redresare.  

Autoritățile locale au de jucat un rol cheie în: conectarea sprijinului pentru clădirile și 
locuințele eficiente din punct de vedere energetic cu strategiile de regenerare urbană 
de ultimă generație; combinarea investițiilor majore în transportul public cu proiecte 

de micro-mobilitate care afectează obiceiurile oamenilor; și, în asigurarea faptului că 
digitalizarea industriei este însoțită de măsuri de consolidare a abilităților tehnologice 
ale lucrătorilor. Fără implicarea autorităților locale la transformarea priorităților 

Comisiei Europene și a planurilor naționale de redresare în strategii bazate pe abordări 
cuprinzătoare care reflectă situația reală din fiecare regiune, eficiența fondurilor 
europene în realizarea transformării dorite ar putea fi redusă substanțial.  

Vocile autorităților locale trebuie să fie ascultate, împreună cu cele ale autorităților 
locale de nivel intermediar sau de nivel secundar, care lucrează pentru a se asigura că 

acțiunea locală este echilibrată și are baze solide, în conformitate cu o viziune regională 
mai largă. Acest lucru este vital în cazul strategiilor pentru dezvoltarea urbană sau 
rurală inteligentă, cu efect multiplicator asupra fondurilor.  
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În al doilea rând, natura ambițioasă a planurilor de redresare, transformare și reziliență 
ale statelor membre UE poate fi pusă în pericol dacă nu reușim să asigurăm legitimitatea 

reformelor structurale implicate. Investițiile trebuie văzute de public ca un element 
cheie a îmbunătățirii nivelului lor de viață, într-un moment în care criza provocată de 
COVID-19 a afectat sectoarele vulnerabile ale societății în modul cel mai grav, 

exacerbând o divizare socială urbană clară, care a crescut constant din 2008, împreună 
cu apariția zonelor rurale în care oportunitățile lipsesc de cele mai multe ori, ceea ce 
duce la o mișcare ireversibilă a oamenilor către orașe. Amploarea acestei duble diviziuni 

sociale și geografice variază în fiecare stat membru al UE și există diferențe regionale în 
fiecare stat. Autoritățile locale intermediare, având cunoștințe extinse și o viziune largă 
asupra condițiilor locale, au o poziție solidă pentru a combate această dublă divizare la 

nivel de continent și, din acest motiv, credem că nu trebuie să eșuăm în a face față 

acestei provocări de consolidare a coeziunii.  

 
Organismele administrațiilor locale din Europa au strategiile, capacitatea operațională 
și cunoștințele care privesc regiunea lor, dar şi resursele umane necesare pentru a 

aborda această dublă provocare legată de eficacitatea și legitimitatea pachetului 
european de redresare și de planurile naționale propuse de statele membre ale Uniunii 

Europene. Din acest motiv, noi, subsemnații, în calitate de reprezentanți ai autorităților 

locale intermediare din țările noastre respective, solicităm prin prezenta:  
 

 1.  ca Uniunea Europeană și statele sale membre să recunoască autoritățile locale, în 

special cele de nivel intermediar, ca aliați strategici în utilizarea fondurilor și a 

inițiativelor legate de redresare, transformare și reziliență și, în special, în aplicarea 
fondurilor NGEU (și a celor puse la dispoziție prin noul cadru financiar multianual al UE), 

astfel încât nicio persoană, regiune sau autoritate locală să nu fie lăsată în urmă. 
 
2  ca statele membre să garanteze că o parte din noile finanțări pentru redresare, 

transformare și reziliență vor fi puse la dispoziția autorităților locale, făcând posibilă 
dezvoltarea unei noi generații de politici și strategii locale integrate și inovatoare, în 
conformitate cu premisele Agendei Urbane a UE și Agendei Națiunilor Unite 2030 
pentru dezvoltare durabilă, pentru garantarea drepturilor, siguranței și oportunităților 
regiunilor și ale locuitorilor acestora, acum și în viitor.   

3.  şi, în cele din urmă, ca statele membre să garanteze stabilirea unor mecanisme eficiente 
și permanente pentru dialogul cu administrațiile locale și cele de nivel intermediar din 
țările lor respective, asigurându-se că acestea au un rol în planificarea, executarea și 

monitorizarea planurilor de redresare respective, prin introducerea unor noi 
mecanisme de guvernanță comună. 


