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MESURA DE GOVERN: CIMERA EUROPEA DE LES REGIONS 1 LES 
CIUTATS 

El propcr mes de juny la ciutat d'Amsterdam acollinila Conferencia IntergovernamentaJ 
de Revisió del Tractat de la Unió Europea (CIG) i el Consell Europeu que marcara la fi 
de la presidencia holandesa. 

En el marc d'aquests esdeveniments, el Comite de les Regions de la Unió Europea ha 
convocat la primera Cimera Europea de les Regions i les Ciutats que tindra lloc a la 
mateixa ciutat d'Arnsterdam els dies 15 i 16 de maig. 

Aquesta Cimera remúra per primera vegada els presidents de les regions europees i els 
alcaldes de les grans ciutats de la Unió Europea, membres del Comite de les Regions i 
representants de les dues principals associacions europees d'autoritats locals i regionals, 
el Consell de Municipis i Regions d'Europa (CMRE) i I'Assemblea de Regions d'Europa 
(ARE). 

OBJECTIUS: 

L'objectiu de la Cimera és debatre sobre el reforyament del paper de les regions i les 
ciutats en la construcció europea -procés que sera redefinit un mes més tard pels caps 
d'Estat i de Govern en la Conferencia lntergovernamental- i defensar el principi basic 
que la construcció d'Europa s'ha de dur a terme amb la plena implicació deis seus 
ciutadans i. per tant, deis seus representants polítics i institucionals més directes i més 
próxims. 

En aquest sentit la Cimera preveu aprovar una Declaració que reculli les demandes i 
criteris de les regions i les ciutats, que sera presentada als representants deis Estats en el 
decurs de la Conferencia Intergovernamental que se celebrara posteriorrnent. 

ACCIONS: 

Barcelona. que ostenta la presidencia dd Comite de les Rcgions. s'ha dcstacat per la 
defensa del paper essencial de les ciutats i les regions en els proeessos de decisió 
europeus. Ara vol contribuir molt directamcnt a la promoció de la Cimera Europea de 
les Regions i les Ciutats. 

És amb aquesta finali tat que I'Ajuntament de Barcelona es compromet a dcsenvolupar 
les accions scgüents: 

1. Donar suport als objectius que es planteja la Cimera Europea de Regions i 
Ciutats i a les acc ions previes que Barcelona necessariament haun\ de 
promoure. En aquest sentít, l'Ajuntament organitzara, conjuntament amb el 
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Comitc de les Rcgions, el Seminari d'lndicadors de Qualitat de Vida a les 
Ciutats i Regions Europees que se celebrara el proper mes d'abril a Barcelona, 
les conclusions del qua! es presentaran a la Cimera Europea de les Regions i 
les Ciutats. 

2. Difondrc els principis que inspiren aquesta Cimera i e ls seus objectius entre 
els ciutadans de Barcelona. 

3. Promoure la maxima participació en la Cimera de les Regions i les Ciutats 
deis alcaldes i presidents de les Comunitats Autónomes de l'Estat espanyol, 
deis membres del Comite de les Regions, i de les ciutats que no en són 
membres (Sevilla, Saragossa, Málaga i Bilbao). 


