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1. Az EU-nak a hatékonyabb kohézió és a bővítési folyamat erősítése érdekében egy elismertebb és 

kiterjedtebb megyei hálózatra van szüksége. 

2. A jövő Európája az autonómia, a szubszidiaritás és a szabadság elvein alapszik olyan 

szolgáltatásokat biztosítva, amelyek által a helyi autonómiákban aktívan részt vevő állampolgárok 

tudatosabban élvezhetik a kohéziós folyamatot. 

3. Egy szervezett közösség részének lenni egy sajátos kulturális és társadalmi identitáshoz való 

tartozást, de a közszolgáltatások közös használatát is jelenti, mint a víz, gáz, az elektromos áram, a 

hulladékhasznosítás, a telekommunikáció, a mobilitás és a munka. 

4. A közszolgáltatásokkal kapcsolatos döntéseket helyi szinten kell hozni, mivel azok a helyi 

közösségek alapszükségleteit elégítik ki, akik abban érdekeltek, hogy a szolgáltatók vegyék 

figyelembe korábbi tapasztalataikat és történelmi múltjukat. 

5. Az önkormányzatok és a megyék (mint azt a 2007. júliusban Ludwigsburgban aláírt jegyzőkönyv 

is hangsúlyozta) újra megerősítik, hogy az EU közművekkel kapcsolatos reformja az országos és 

helyi intézmények szerepének erősödéséhez vezet. Azt szeretnénk, ha az EU másodlagos jogában 

játszott szerepük nagyobb garanciát kapna, különösen a közbeszerzés, a verseny és a közművek 

ellátásának segítségével kapcsolatos törvényhozásban. 

6. A helyi intézmények célja a hatékony közszolgáltatás, amely tekintettel van a helyi érdekekre, a 

múltbáli tapasztalatokra, az állami és az egyéni vállalkozói forrásokra. A legjobb aggregációs 

gyakorlatot próbálják alkalmazni az európai hálózaton belüli legjobb eredmények elérése 

érdekében. 

7. Ezen a hálózaton belül a helyi önkormányzatok a legmegfelelőbb intézmények a szabad verseny 

és a piac számára, és abban is ők tudnak leginkább döntést hozni, hogy mikor van szükségük az 

embereknek állami segítségre, biztosítva az állampolgárok központi szerepét. 

8. A „megállapodott koncesszió” a helyi önkormányzatok és a vállalatok közötti hasznos partnerségi 

eszköz. Ennek révén a helyi közigazgatás biztosítani tudja állampolgárai részére a szolgáltatásokat 

(határidők, díjak, formák), míg a szerződő vállalatok magát a tevékenységet folytatják. 

9. Az európai gazdaságok szempontjából a közszolgáltatások a produktív újraszervezés első lépését 

jelentik az önkormányzati és megyei szintű, új, szociálisan felelős liberalizmusban, ahol szükség 

van: - a megfelelő aggregációs gyakorlatot elérő új vállalatokra – a verseny és a technológiai 

innováció ösztönzésére – egy olyan „minőségi szolgáltató charta” elősegítésére, ami tájékoztatást 

nyújt a felhasználóknak, biztosítja a paraméterek monitoringját, a szerződések időszaki 

ellenőrzését a fogyasztói szövetségekkel való együttműködésben. 

10. Ebben az összefüggésben a munkavégzést és a lakosság számára nyújtott közszolgáltatásokat 

leállító vagy akadályozó bürokratikus struktúrákat az EU-ban és a tagországokban is kerülni kell. 

A programtervezéssel és a fejlesztéssel megbízott technokratákat szintén mellőzni kell, mivel 

nagyon gyakran távol áll tőlük a polgárok mindennapi élete. Nyilvánvaló, hogy a politika 

visszaszerzi másnak át nem adható funkcióját a társadalmi és fejlesztési modellek 

meghatározásában, főleg egy teljesen és állandó fejlődésben lévő globális kontextusban. 

11. Egy európai hálózat, amely különböző és fontos helyi közösségeket köt össze, növelni fogja a 

funkciójuk teljes körű ellátásáért felelős helyi intézmények szerepét a közművek új irányításától és 

menedzsmentjétől kezdve, az állami és magánszféra közötti együttműködés elősegítésében. 

 

Bergamo, 2008. május 27. 
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