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De lokala och regionala myndigheterna, som företräds i EU av Europeiska regionkommittén, har alltid utgjort ryggraden
i den europeiska demokratin. Den senaste tidens covid-19-pandemi har visat att de lokala och regionala ledarna, genom
sina insatser under krisen och sitt ledarskap när det gäller EU:s återhämtning, står för drivkraften i lokalsamhällena. Att föra
EU närmare medborgarna genom dess byar, städer och regioner kommer därför att vara vår kommittés främsta uppgift,
som ska uppnås genom tre huvudprioriteringar.
Alla beslut måste fattas så nära
medborgarna som möjligt, i enlighet
med subsidiaritetsprincipen.
Detta innebär att man måste
synliggöra och stärka de lokala och
regionala myndigheternas roll i EU.
Konferensen om Europas framtid
är ett tillfälle att förbättra EU:s
funktionssätt genom att sprida
och utveckla de framgångsrika
metoder för civilt deltagande som
våra ledamöter har utvecklat i
sina valkretsar, och reformera EU:s
beslutsprocess.
Vi kommer också att fortsätta att
se till att ny EU-lagstiftning leder till
minskade administrativa bördor och
genomförandekostnader för våra
regioner.

Alla beslut på EU-nivå bör fattas
mot bakgrund av vårt åtagande att
hantera de stora samhällsförändringar
som våra byar, städer och regioner
står inför.
Till dessa hör globala pandemier,
den gröna och den digitala
omställningen, demografiska
utmaningar och migrationsströmmar.
Om vi går stärkta genom sådana
omställningar kommer vi att
kunna ta ansvar för vår framtid
och göra lokalsamhällena mer
motståndskraftiga.

Vi kommer att främja
sammanhållning som ett
grundläggande värde inom alla EU:s
politikområden och program.
För att främja sammanhållning i
Europa krävs en ambitiös långsiktig
EU-budget som erbjuder tillräcklig
finansiering från struktur- och
sammanhållningsfonderna och
jordbruksinvesteringar till förmån för
alla regioner och städer.
Men sammanhållning är mer än bara
pengar: det är ett värde som leder
till hållbar ekonomisk tillväxt, skapar
långsiktiga sysselsättningsmöjligheter
för alla och tillhandahåller
platsbaserade strategier som
tillgodoser medborgarnas behov.

Alla våra prioriteringar kommer att avspeglas i moderna och dynamiska kommunikationskampanjer, som kommer att
sända ett tydligt budskap om det verkliga mervärdet av EU samt dess regioner, städer och byar.
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Nederländerna
12 provinser
415 kommuner

Luxemburg
3 distrikt
12 kantoner
106 kommuner

Tyskland
16 delstater
Cirka 12 900 lokala och regionala
myndigheter (295 distrikt, städer med
distriktsrättigheter, övriga städer samt
kommuner)

Danmark
5 regioner
2 regioner med särskild status:
Färöarna och Grönland
98 kommuner

Sverige
20 landsting (varav 4 regioner)
290 kommuner

Belgien
3 regioner
3 språkgemenskaper
10 provinser
589 kommuner

Finland
18 landskapsförbund
1 självstyrande landskap
(Åland, med 16 kommuner)
313 kommuner

Lettland
5 regioner
9 städer
110 kommuner

Canarias

Guyane

Irland
2 regional assemblies
8 regional authorities
29 county councils
5 city councils
80 kommuner

Mayotte

Açores

Guadeloupe
Martinique

Réunion

Madeira

Litauen
60 kommuner
Polen
16 regioner
379 distrikt
2 479 kommuner
(stads- och landskommuner)
65 stadskommuner med
distriktsrättigheter
Staden Warszawa, med särskild status
Tjeckien
14 regioner
6 251 kommuner

Frankrike
13 regioner (varav 5 utomeuropeiska)
102 departement
36 699 kommuner

Slovakien
8 självstyrande regioner
79 förvaltningsdistrikt
2 922 kommuner

Portugal
2 autonoma regioner
(Azorerna och Madeira)
18 distrikt
308 kommuner
4 261 kommundelar
2 storstadsområden
(Lissabon och Porto)

Rumänien
8 utvecklingsregioner
42 distrikt, däribland
huvudstaden Bukarest
103 storstäder, 217 städer
2 853 landskommuner
Bulgarien
6 planeringsregioner
28 förvaltningsdistrikt
264 kommuner
3 850 stads- och kommundelar

Spanien
17 autonoma regioner
2 autonoma städer (Ceuta och Melilla)
50 provinser
8 116 kommuner

Italien
20 regioner (15 “vanliga” regioner och
5 regioner med särskild status)
2 självstyrande provinser
(Bolzano och Trento)
107 provinser
15 storstadsområden
8 091 kommuner

Estland
15 län
226 kommuner
(33 städer och 193 landskommuner)

Ungern
19 distrikt
3 152 kommuner
(3 128 städer och byar,
23 städer med distriktsrättigheter
samt huvudstaden Budapest med
23 kommundelar)

Österrike
9 delstater
99 förvaltningsdistrikt
(varav 15 stadsdistrikt)
2 357 kommuner

Slovenien
58 decentraliserade statliga
förvaltningsenheter
212 kommuner
(varav 11 stadskommuner)

Malta
5 administrativa enheter
– kommungrupperingar
16 administrativa gemenskaper
68 kommuner

Kroatien
21 distrikt
(däribland huvudstaden Zagreb)
127 städer
429 kommuner

Grekland
7 decentraliserade förvaltningar
13 regioner
325 kommuner

Cypern
6 förvaltningsdistrikt
39 städer
478 kommuner
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Vidare måste sammanhållning som ett
grundläggande värde stärkas och bli en
ledstjärna för Europas framtid. I osäkra tider är det
nödvändigt med social, ekonomisk och territoriell
sammanhållning mellan regioner, städer och
människor, inte bara för att säkra den europeiska
ekonomins framtid på lång sikt, utan också för att
visa EU:s styrka. EU måste tillhandahålla tillräcklig
regional finansiering och jordbruksfinansiering,
men det räcker inte med det. Sammanhållning
måste stå i centrum för EU:s prioriteringar, politik
och program för att sammanbinda Europas
samhällen.

Den ekonomiska krisen, migrationskrisen och
covid-19-krisen har visat att Europa måste slå
samman resurser och samarbeta för att bäst tjäna
sina medborgares intressen. Varje gång EU stått
inför nya utmaningar har unionen förlitat sig på att
dess lokala och regionala myndigheter ska vidta
åtgärder och hitta lösningar för våra samhällen.
Det är likadant i dag. Denna kris utan tidigare
motstycke kräver att Europa visar enighet och
solidaritet genom att stödja sina 1 miljon lokala och
regionala myndigheter. De lokala och regionala
ledarnas bidrag är och kommer att vara avgörande
för att stoppa pandemin, fortsätta att tillhandahålla
offentliga tjänster, skydda arbetstillfällen, stödja
små och medelstora företag och lägga grunden
för återhämtningen. Vi räddar både liv och vår
ekonomi genom att stödja alla lokalsamhällen.
Att bygga ett sammanhållet,
motståndskraftigt och hållbart EU som är
närmare medborgarna kommer att vara vår
huvudprioritering under de kommande fem
åren.

För att uppnå detta kommer vi att fokusera på att
stärka och skydda demokratin. Den europeiska
demokratin måste moderniseras så att den bättre
motsvarar medborgarnas behov. Konferensen om
Europas framtid är en möjlighet att åstadkomma
förändringar genom att ge de lokala och regionala
myndigheterna en starkare roll i EU. Vi kommer
att fortsätta att på lokal nivå lyfta fram Europa
och dess grundläggande värden – till dessa hör
yttrandefrihet, jämlikhet, mänskliga rättigheter och
fri rörlighet – som är av avgörande betydelse för
demokratins framtid.
Vi behöver även fokusera på EU:s insatser för
att stödja alla städers och regioners insatser
inför de genomgripande förändringar som
de står inför i dag. Det handlar bland annat
om att se till att EU understöder deras insatser
och återhämtning i samband med pandemin.
EU får inte heller glömma klimatnödläget, de
demografiska förändringarna, migrationen och
digitaliseringen. Alla dessa förändringar behöver en
sammanhängande, integrerad och lokal europeisk
strategi som stöder alla medborgare. Hur Europa
reagerar på dessa omvandlingar och hämtar sig
efter pandemin kommer att vara avgörande för
EU:s framtid.

Det trängande behovet av att Europa står enat,
vidtar åtgärder och investerar i alla regioner
och städer är av största vikt för att trygga våra
medborgares framtid. EU måste nu, mer än
någonsin tidigare, använda alla sina resurser,
modernisera sin demokratiska och institutionella
struktur och visa att unionen står till alla
lokalsamhällens och alla medborgares tjänst.

Apostolos Tzitzikostas
Europeiska regionkommitténs ordförande
Regionpresident i Mellersta Makedonien, Grekland
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Vasco Alves Cordeiro

Europeiska regionkommitténs
första vice ordförande

@VascoCordeiro3
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Efter en lång och svår återhämtning från
finanskrisen har den nya kampen mot covid-19
och dess övergripande effekter gett upphov
till en ny tankeställare som påminner EU:s
ledare om behovet av ett starkare och rättvisare
Europa, ett stabilare EU och andra sätt att arbeta
för att uppnå bättre resultat. Endast solidaritet
mellan alla nivåer och gemensamt agerande
gör det möjligt för oss att övervinna utmaningar
som medlemsstater och regioner inte kan
lösa på egen hand. För hela det europeiska
projektets skull är det av största vikt att komma
ihåg att människor inte bara förväntar sig att
EU agerar å deras vägnar. När man står inför
en så oerhörd utmaning är jag övertygad om
att människor också förväntar sig att EU leder
oss till handling och hittar effektiva, snabba
och konkreta svar på alla de problem som har
uppkommit på grund av pandemin.
Det finns ingen union utan sammanhållning.
Utvecklingsskillnaderna mellan regioner
och mellan medlemsstater är fortfarande
betydande och kommer att synas än tydligare
allt eftersom vi hanterar pandemins effekter. EU

tillsammans med mer än en miljon lokala
och regionala politiker som är valda av EU:s
medborgare. Vid varje kris står dessa politiker i
främsta ledet för att stötta sina medborgare och
bör därför till fullo vara delaktiga i EU:s dagliga
arbete.

behöver stödja regional utveckling för att kunna
bekämpa sociala, ekonomiska och territoriella
ojämlikheter och skillnader, samt ge det stöd
som dess medborgare är i behov av och kräver.
Därför förespråkar vi, som lokala och regionala
politiker, en robust och decentraliserad
EU-budget, med ytterligare resurser till de
nya och framväxande prioriteringarna på
områdena hälso- och sjukvård, klimatpolitik
och migration. Vi vädjar också om reviderade
finanspolitiska bestämmelser i syfte att främja
kraftfulla offentliga investeringar och effektiva
offentliga tjänster på lokal och regional nivå.
Sammanhållningspolitiken utgör en perfekt
ram för att uppnå den sociala och ekonomiska
återhämtning som Europa behöver för att återta
sin ledarroll i världen. Detta kommer att göra det
möjligt för oss att skapa ett mer progressivt och
hållbart EU som tar hand om sina medborgare
och sin miljö.
Oavsett geografiskt läge, storlek eller välstånd
bör varje region eller stad på kontinenten
eller i de mest avlägsna delarna vara en del
av det europeiska projektet, eftersom varje
medborgare räknas. Dessa städer och regioner
utgör det demokratiska fundament som
EU:s ledare måste återuppbygga Europa på,

Under de kommande fem åren kommer
ReK att visa vägen och befästa städernas och
regionernas prioriteringar för unionens framtid.
Vi kommer att arbeta tillsammans med EU:s
övriga institutioner, liksom med våra europeiska,
nationella och lokala partner. Vår uppgift
är att föra EU närmare städerna och
regionerna: där medborgarna bor.

Vasco Alves Cordeiro
Europeiska regionkommitténs första vice
ordförande
Regionpresident, Azorerna, Portugal
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Föra EU närmare medborgarna:
Demokrati och EU:s framtid

14

1

PRIORITERING

Ompröva hur demokratin fungerar i dag
Vår främsta prioritering är att föra EU närmare medborgarna och stärka den europeiska demokratin på alla förvaltningsnivåer.
Syftet är att förbättra EU:s funktionssätt
och se till att dess politik och program tillgodoser medborgarnas verkliga behov. Vi
behöver modernisera EU så att det på ett
mer effektivt sätt svarar mot människors
behov.
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Förbättra EU:s
demokratiska struktur

1

PRIORITERING
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Hantera genomgripande
samhällsförändringar:
Skapa motståndskraftiga regionala
och lokala samhällen
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PRIORITERING

Hantera de stora förändringar som våra regioner,
städer och byar står inför i dag
Globala pandemier, digitala omvandlingar och klimatrelaterade och demografiska
förändringar samt migrationsströmmar
har en djupgående verkan på alla europeiska regioner, städer och byar. Med FN:s
mål för hållbar utveckling som ledstjärna
kommer vi att hitta lösningar för att se till
att EU stöder lokala och regionala myndigheter i tillräcklig grad i framtida nödsituationer och i hantering av de samhällsförändringar som sker i deras samhällen.
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Ikoner skapade av Freepik, från www.flaticon.com

Nollförorening
Energieffektivitet

Klimatneutralt EU
senast 2050

Grön utv

Den cirkulära
ekonomin
Ren rörlighet
Skydda den biologiska
mångfalden

Den europeiska gröna
given

Landsbygdsutveckling

Förbättrad
samordning
inom EU

Hållbar återhämtning
för alla samhällen i EU
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Stärka lokalsamhällenas
motståndskraft

Hantera katastrofer i
regioner och städer

Övergripande,
humanitär och rättvis

Migration

Stödja integration

Bekämpa illegal
människohandel

Demografiska

Hållbar tillväxt
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PRIORITERING

veckling

a förändringar

Globalt arbete för biologisk
mångfald och mot
klimatförändringarna

Hantera genomgripande samhällsförändringar:
Skapa motståndskraftiga regionala och lokala samhällen
Digitala regioner
och städer i EU

Utbildning
och kompetens

Ta itu med
den digitala klyftan
FN:s mål för hållbar utveckling

Hantera en åldrande befolkning,
befolkningsminskning och
avfolkning

Infrastruktur och
konnektivitet

Kompetensflykt

Digitala offentliga
tjänster och
incitament för lokala
företag

Sysselsättning av god kvalitet,
sociala rättigheter och balans
mellan arbetsliv och privatliv

5G-utbyggnad på
lokal och regional nivå
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Sammanhållning, vårt grundläggande
värde:
Platsbaserad EU-politik

22
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PRIORITERING

Se till att EU tjänar medborgarna
och de platser där de är bosatta

Vår tredje prioritering är att se till att ekonomisk, social och territoriell sammanhållning främjas och vidmakthålls i all
EU-politik som påverkar medborgarna
och de platser där de bor (vad vi kallar
platsbaserad politik). Detta kommer att
lyfta fram sammanhållningens mervärde
inte bara som ett politikområde, utan som
ett grundläggande värde som måste underbygga all EU-politik. Sammanhållning
är inte pengar, det är vårt grundläggande
värde.
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#CohesionAlliance
Smart mobilitet
För alla regioner
och städer

Gränsöverskridande samarbete

Ta itu med klyftan
mellan stad
och landsbygd
Solidaritet, ansvar
och ändamålsenlighet

Förnyad europeisk
ekonomisk styrning

Sammanhållnings
politik
Landsbygdsutveckling
Adekvata EU-investeringar
EU-medel

Innovation och
företagande
24

Investera i hållbara
transporter i hela EU

Anpassa den lokala
ekonomin

Visa på samma
mervärde i männi

3

PRIORITERING
Locka privata investeringar

anhållningens
niskors vardagsliv

Sammanhållning, vårt grundläggande värde:
Platsbaserad EU-politik

Bekämpa ojämlikheter i EU

Flernivåstyrning
och partnerskap

Förenkling av EU:s politik

25

Europeiska regionkommittén

Vad är Europeiska
regionkommittén?
Vi är ett av Europeiska unionens institutionella
organ. Våra ledamöter är regionpresidenter,
regionala fullmäktigeledamöter, borgmästare och
lokala fullmäktigeledamöter som är demokratiskt
ansvarsskyldiga inför medborgarna.
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medlemsstater

2

Flernivåstyre

3

Subsidiaritet

Ordförande

Apostolos Tzitzikostas
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Att bygga ett sammanhållet, motståndskraftigt
och hållbart EU som är närmare medborgarna
kommer att vara vår huvudprioritering under
de kommande fem åren.

Första vice ordförande

Vasco Alves Cordeiro

Vår uppgift är att föra EU närmare
städerna och regionerna:
där medborgarna bor.

politiska
grupper

SOM
REPRESENTERAR

1miljon

±
lokala och regionala politiker

UTSKOTTEN

Miljö,
klimatförändringar
och energi
(ENVE)

Territoriell
sammanhållningspolitik
och EU:s budget
(COTER)

Medborgarskap,
styresformer, institutionella
frågor och yttre
förbindelser (CIVEX)
Socialpolitik, utbildning,
sysselsättning, forskning
och kultur (SEDEC)

Naturresurser
(NAT)
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90 000

±
lokala myndigheter

447miljoner

±

EU-medborgare

PLATTFORMAR OCH NÄTVERK

6 utskott (grupper av ledamöter) utarbetar utkast till yttranden
och resolutioner som ska läggas fram för plenarförsamlingen.

Ekonomisk politik
(ECON)

300

±
regioner

PLENARSESSIONER

Det östliga partnerskapet

Övervakningsplattformen för Europa
2020-strategin

Flerpartsplattformen för
målen för hållbar utveckling

Nätverket för övervakning
av subsidiaritetsprincipen
Atlas över det
decentraliserade
utvecklingssamarbetet
Nätverket av
regionala nav

Församlingen för unionen
för Medelhavsområdet

Borgmästaravtalet

Europeiska grupperingar för
territoriellt samarbete
Städer och regioner
för integration

ReK:s ledamöter samlas vid plenarsessionerna
i Bryssel för att rösta och anta yttranden.

Olgierd Geblewicz

Ordförande för EPP-gruppen

@EPP_CoR
eppcor.eu
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De kommande fem åren kommer att bli en
mycket dynamisk period för EU:s regioner och för den europeiska demokratin.
EPP-gruppen i ReK kommer att stödja ordförandeskapet i dess arbete för att leverera
konkreta resultat beträffande de prioriteringar som vi fastställer i dag samt för de nya
utmaningar som ReK och dess ledamöter
med tiden kan komma att ställas inför.
Vår vision för de kommande fem åren
är att göra EU:s medborgare till kärnan i den europeiska demokratin. För
att lyckas med detta skulle vi behöva
utveckla bestående mekanismer i
syfte att rådfråga människor lokalt och
samtidigt stärka subsidiariteten i EU, så
att vi kan omvandla deras synpunkter
till beslutsfattande befogenheter. Under
mandatperiodens två första år bör vi dra

arna med coronaviruset och de oerhörda
konsekvenser det har haft på de nationella,
europeiska och internationella ekonomierna
visade också vilken viktig roll fungerande
och effektiva lokalsamhällen spelar när det
gäller att tillgodose vardagslivets behov och
säkerställa primärvård och tillförlitlig lokal
infrastruktur. Vi kan uppnå detta genom att
intensifiera samråden och samarbetena med
andra likasinnade proeuropeiska politiska
grupper och med andra EU-institutioner.
nytta av genomslagskraften i konferensen
om Europas framtid för att främja våra städers
och regioners långsiktiga prioriteringar.
Lokala medborgardialoger med strukturerad
återkoppling och bättre interaktion med
regionala parlament och lokala myndigheter
kommer att hjälpa oss att utforma en EU-politik baserad på fakta som återspeglar den
faktiska lokala situationen.

Som valda regionala och lokala politiker har
vi också ansvar för att förmedla en realistisk
bild av EU:s politik, såväl på hemmaplan som
utanför våra egna valkretsar. För att vårt arbete ska lyckas är det ytterst viktigt att dra regionala och lokala mediers uppmärksamhet till
EU:s framgångar och att främja solidaritet och
ömsesidigt stöd mellan EU:s regioner.

Vårt bidrag till lagstiftningsarbetet kommer
att fokusera på de största utmaningarna som
EU:s regioner står inför i dag – att uppnå
klimatneutralitet, göra det bästa av den
digitala omställningen, hantera globala pandemier samt bygga upp motståndskraft mot
bakgrund av den demografiska nedgången.
Men för att se till att vi främjar ett EU som
förbättrar människors liv, stöder våra lokala
ekonomier och skapar nya arbetstillfällen
när tiderna förändras behöver vi flexibilitet i
våra politiska agendor och flexibilitet i EU:s
sammanhållningspolitik. De stora utmaning-

Olgierd Geblewicz
Ordförande för Europeiska folkpartiet (EPP)
regionpresident i Västpommern, Polen
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Christophe Rouillon

Ordförande för PES-gruppen

@PES_CoR
pescor.eu
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Den kris vi nu står inför kan bli till en
möjlighet om vi har modet att skapa en
ny framtid för våra samhällen. För att
uppnå detta kommer en ”grön giv” som
fullt ut involverar lokala och regionala
myndigheter att vara avgörande. Deras
kompetens och tillgångar är av största vikt
för att uppnå en rättvis omställning.

Många av EU:s 120 000 städer och regioner
leds av progressiva, socialistiska och
socialdemokratiska borgmästare och ledare.
Tänk bara på huvudstäder som Berlin, Bryssel
och Budapest. Tänk på alla regionerna i Tyskland,
Spanien och Frankrike, och ännu längre bort
som Azorerna i Portugal. Tänk på de små
kommunerna nära städer eller på landsbygden,
som min egen. Vår roll som Europeiska
socialdemokratiska partiets grupp är att ge dessa
en röst och arbeta tillsammans med dem för att
skapa ett mer hållbart, rättvist och inkluderande
EU som inte lämnar några människor eller några
platser utanför.
Vi står inför utmanande tider. Coronakrisen har
än mer förstärkt redan brådskande problem
som nödsituationen för klimatet och miljön,
de ökande sociala skillnaderna, förändringarna
på arbetsmarknaden, digitaliseringen, bristen
på möjligheter för den stora massan och den
utbredda känslan av att medborgarna står

maktlösa. Städer och regioner har en mycket
viktig roll att spela när det gäller att ta itu med
dessa utmaningar. Med vårt motto ”Tänk
globalt, agera lokalt” står vår grupp med sina
nästan 200 valda representanter för en politik
som är inspirerad av FN:s 17 hållbarhetsmål.
Vårt mål är att Europeiska regionkommittén
ska utforma konkreta förslag under denna
mandatperiod, i synnerhet i fråga om hållbarhet,
sammanhållningspolitiken, bostadssituationen,
energiomställningen, skyddet för arbetstagare,
den digitala omställningen och digitala
rättigheter, i syfte att hjälpa lokala och regionala
myndigheter och EU på vägen mot hållbar
utveckling. Detta innebär också att vi måste vara
djärva när det gäller det femte målet för hållbar
utveckling, att uppnå jämställdhet mellan könen
och ge kvinnor och flickor egenmakt.

Vi kommer också att stå upp för en mer politisk
roll för Europeiska regionkommittén. Kommittén
måste nu mer än någonsin vara ett språkrör för
EU:s regioner bland EU:s institutioner och bidra
till att forma EU:s framtid, särskilt via konferensen
om Europas framtid och medborgardialoger.
Men oavsett den situation eller den kris som
vi står inför kommer vår ständiga linje vara
att stå upp för en mer djupgående europeisk
integration baserad på subsidiaritet, solidaritet
och en villkorslös tilltro till EU:s grundläggande
värden och friheter.

Christophe Rouillon
Ordförande för Europeiska Socialdemokraters
Parti (PES)
borgmästare i Coulaines, Frankrike
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Ordförande för gruppen Renew Europé

@RenewEuropeCoR
reneweurope-cor.eu
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Covid-19-pandemin har avslöjat luckor i
hur våra samhällen och vår union fungerar.
Samtidigt innebär den en möjlighet för oss.
Vi måste se till att varje steg vi tar
leder oss till ett starkare och mer enat
samhälle. För att göra detta kommer
vi att fokusera på att skapa det rätta
ramverket för en återhämtning som är
miljövänlig, smart och omfattar alla.
En återhämtning som går i riktning mot
klimatneutralitet genom genomförandet
av den gröna given på ett rättvist och
ekonomiskt stödjande sätt. En grön
omställning i riktning mot en fossilfri
ekonomi som kommer att skapa nya
företagsmöjligheter och arbetstillfällen. En
omställning som bör fastställa villkoren för en
ny sorts marknadsekonomi baserad på fossilfri
energi, lika möjligheter och rättvis konkurrens
som förhindrar och bekämpar alla slags
monopol (offentliga eller privata, principiella

eller faktiska), med lämplig lagstiftning för att
skydda de mest sårbara. En omställning som
främjar en platsbaserad industripolitik, stöder
strategiska industrier, omfattar fortbildning
av arbetstagare vars arbeten håller på att
försvinna, skapar hållbara lokala arbetstillfällen,
särskilt för våra unga, och som stimulerar små
och medelstora företag. En omställning som
säkerställer en balanserad biologisk mångfald
och skydd och god hantering av vår miljö,
våra stads- och landsbygdsområden samt
våra skogar. En omställning som gör det
möjligt för oss att uppleva alla våra europeiska
turistmål på ett hållbart sätt.

En återhämtning som drar nytta av de stora
framsteg som gjorts inom digitaliseringen
av den offentliga och privata sektorn och
som driver den framåt ytterligare genom
att se till att bredband av hög kvalitet
når fram till alla hushåll och till de minsta
företagen, och att alla medborgare oavsett
ålder och kön ges de rätta färdigheterna för
att kunna dra nytta av dem för att få bättre
tillgång till offentliga och privata tjänster. En
återhämtning baserad på rättsstatsprincipen,
stärkandet av lokal demokrati, både i fråga om
medborgardeltagande via digitala verktyg,
och i fråga om kvaliteten på den lokala
demokratin, som är fri från korruption och
inkluderande i sitt beslutsfattande, med fria
lokala medier och ett aktivt civilsamhälle, där
medborgarna till fullo nyttjar de möjligheter
som EU-medlemskapet ger dem.

François Decoster
Ordförande för gruppen Renew Europe
borgmästare i Saint Omer
Ledamot i Hauts de Frances regionala
parlament, Frankrike

En återhämtning som beaktar förändringar i
befolkningsstrukturen och ser till att framtida
beslut är skräddarsydda för lokala behov
och särdrag, som betraktar produktionen av
nödvändig hälso- och sjukvårdsutrustning
som strategisk och folkhälsa som ett verkligt
och effektivt partnerskap mellan lokala,
regionala, nationella och europeiska ledare.
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Władysław Ortyl

Ordförande för ECR-gruppen

@ECR_CoR
web.cor.europa.eu/ecr
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I ECR-gruppen arbetar vi för ett mer
välmående, säkert och decentraliserat
EU som leds av lokala samhällen i
partnerskap med nationella regeringar.
En regering regerar bäst när den lyssnar
på sina medborgare och spenderar
skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt
sätt, och det är därför vi betonar
principerna realism, subsidiaritet och
demokrati.

Medlemsstaterna och regionerna är kapabla
att hitta den modell som bäst passar dem för
att ta itu med allt från finanspolitik till att skapa
arbetstillfällen som gör det möjligt för unga
att stanna kvar i sina hemtrakter och bilda
familj. Beträffande andra problem som kräver
samarbete på EU-nivå ser vi ett tydligt behov
av ett starkare EU på områden såsom territoriell
sammanhållning, vetenskaplig forskning och den
inre marknaden.

I svåra tider som dessa behöver vi sätta
pragmatismen i första rummet. ECR-gruppen
representerar en konservativ rörelse som anser
att vi genom europeiskt samarbete på vissa
nyckelområden kan hitta verkliga lösningar för
att ta itu med verkliga problem. Det är genom
en politik som grundar sig på sunt förnuft och
respekt för våra medborgares önskemål som
vi kan hitta lösningar som hjälper till att skapa
arbetstillfällen och göra EU till en säkrare plats att
leva på.

Vi erbjuder en djärv, alternativ vision av ett
reformerat EU som en gemenskap av nationer
och regioner som samarbetar på områden där vi
har gemensamma intressen, och som utvecklas
bäst genom effektivt arbete. Kärnan i varje
beslut som tas av våra politiker är beaktandet
av huruvida det innebär ett mervärde för hårt
arbetande skattebetalare i hela unionen.

En av de mest utdragna utmaningarna
som EU står inför i dag är den ekonomiska
återhämtningen efter covid-19-pandemins
utbrott. Vår grupp har förespråkat krafttag i
solidaritetens anda: ekonomiskt stöd till regioner
med svårigheter, flexiblare användning av EUmedel och upphävande av importtullarna på
medicinsk utrustning. Vi har också understrukit
att all ny politik bör ta hänsyn till lokala och
regionala omständigheter och se till att inga EUåtgärder inkräktar på vare sig nationalstaters eller
lokala myndigheters suveränitet.

Władysław Ortyl
Ordförande för gruppen Europeiska konservativa
och reformister (ECR)
Regionpresident i Podkarpackie, Polen

I grund och botten skiljer sig EU:s länder och
regioner från varandra på en mängd sätt: språk,
nationalitet, ekonomisk utveckling, naturresurser,
den lokala utbildningsnivån, geografi och
inkomst. Det är därför vi anser att endast ett EU
som respekterar denna mångfald och litar på
sina länder och regioner kan skapa en starkare
framtid, en framtid som förbättrar människors liv.
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EA-gruppens ordförande

@EA_CoR
web.cor.europa.eu/ea
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Slutligen bör vi inte glömma bort vilka vi är. Ja,
vi är medlemmar i en europeisk union, som
ger oss alla stora fördelar, men vi har alla våra
skilda kulturer, traditioner och språk. Behovet
av att arbeta för och på EU-invånarnas vägnar
och samtidigt respektera våra skilda regioner
är av stor vikt när vi fortsätter framåt för att ta
itu med vår tids utmaningar.

Vår tids sociala och ekonomiska utmaningar
är många. Regioner och städer i hela EU
står fortfarande i frontlinjen när det gäller
att hantera dessa utmaningar – de agerar
utifrån dem, hittar lösningar och fortsätter
samtidigt framåt på ett målmedvetet och
hållbart sätt. Den nuvarande coronapandemin
har dessutom än en gång visat hur viktiga
lokala och regionala myndigheter är för EUinvånarnas liv.
Regionpresidenter, borgmästare och
kommunfullmäktigeledamöter i hela EU har
en stor mängd kunskaper och erfarenheter
som kan delas – sådana kunskaper och
erfarenheter bör användas som underlag
inom nutida och framtida EU-politikområden.
I 25 år har ReK bidragit till att förverkliga EU:s
vision och samtidigt ställt de tuffa frågorna,
sökt lösningar genom partnerskap och varit
en förkämpe för EU:s etiska grundsyn.

Kieran McCarthy
Ordförande för gruppen Europeiska alliansen
(EA)
ledamot i Corks kommunfullmäktige, Irland
ReK är en oumbärlig del av Team EU. Genom
samarbete med de andra EU-institutionerna
har ReK skapat en förbindelselänk med
människor i EU:s alla hörn. Trots det
behöver ReK ändå fortsätta att utveckla
sina mekanismer för att se till att lokala,
regionala och nationella myndigheters röst
och befogenheter tas i beaktande i EU:s
lagstiftning.
Europeiska alliansen anser att EU behöver
en kraftfull vision som kopplar samman
politik och gynnar våra städer, småstäder,
landsbygdsområden och avlägsna områden
i hela EU. Kunskapsutbyte, ekonomiska
investeringar och inrättande av flexibel
lagstiftning är avgörande för att utforma
innovativa och tvärgående strategier för att
stödja en rättvis och miljömässigt hållbar
EU-ekonomi.
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Bernd Voß
Satu Haapanen

Medordförande för gruppen De gröna

@Greens_CoR

web.cor.europa.eu/greens
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arbetar för att skapa arbetstillfällen som tar
hänsyn inte bara till människors behov utan
också till miljöns sårbarhet.

Aktiva medborgare och deras demokratiska
deltagande är grundläggande både för EU
och regionerna, städerna och kommunerna
när det gäller utformningen av vår
gemensamma framtid.
Bara en europeisk grön giv där alla
politikområden är sammanhängande
– jordbruk såväl som industri, transport,
bostäder, utbildning och social delaktighet –
kommer att bli en hållbar tillväxtstrategi för
EU. Ju mer tid vi förlorar på vägen mot 100
% förnybar energi, desto högre kommer de
ekonomiska kostnaderna att bli. Den rättvisa
omställningen måste ske nu – det är det enda
sättet för oss att säkerställa vårt välbefinnande,
skapa anständiga arbetstillfällen och bibehålla
rörligheten. Därför behöver vi bindande
delmål i EU för de kommande åren i syfte att
uppnå klimat- och energimålen.
Regioner, städer och kommuner behöver
hållbara investeringsmöjligheter, eftersom

EU-politik i hög grad genomförs på regional
och lokal nivå. EU måste tillhandahålla
lämpligt finansiellt stöd, och EU-medel
måste i betydande grad bidra till att uppnå
Parisavtalets klimatmål och samtidigt
stärka den sociala rättvisan. Europeiska
regionkommittén kan spela en nyckelroll
när det gäller att omsätta den gröna
given i praktiken.
De Gröna vill att EU säkerställer lika
möjligheter för alla sina medborgare. Vi
vill ge våra barn utbildning av hög kvalitet
oavsett var de växer upp, och garantera att
de får en framtid med hopp och möjligheter.
Vi vill säkerställa biologisk mångfald i
våra skogar och hav, och vi vill stoppa
klimatförändringarna.

Vi betraktar medmänsklighet som en
universell mänsklig rättighet som inte är
förhandlingsbar och som utgör värdegrunden
för allt vårt agerande. Därför efterlyser
vi eftertryckligen en rättvis och human
behandling av människor i utsatta situationer,
såsom flyktingar och asylsökande. EU
måste hitta sätt att hjälpa utvecklingsländer
att utveckla demokratin, bekämpa
klimatförändringarna och uppfylla sina
åtaganden vad gäller mänskliga rättigheter.

Satu Haapanen
Medordförande för gruppen De Gröna
ledamot av stadsfullmäktige i Uleåborg,
Finland

Bernd VOß
Medordförande för gruppen De Gröna
ledamot i Schleswig-Holsteins
delstatsparlament, Tyskland

Vi arbetar för inkluderande samhällen
där människor kan förlita sig på att deras
röster kommer att höras och att deras
medborgerliga rättigheter respekteras. Vi
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Hem för
alla byar,
samhällen, städer
och regioner
i Europeiska unionen.
Kontaktuppgifter
Europeiska regionkommittén (ReK) är EU:s politiska ledamotsförsamling med 329 regionala och lokala företrädare från EU:s alla 27 medlemsstater. Våra ledamöter är folkvalda
regionpresidenter, regionfullmäktigeledamöter, borgmästare och kommunfullmäktigeledamöter, som är demokratiskt ansvariga inför över 446 miljoner EU-medborgare. ReK:s
huvudsakliga mål är att involvera de regionala och lokala myndigheterna och de grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess och att informera dem om EU:s politik. Europeiska
kommissionen, Europaparlamentet och rådet måste rådfråga kommittén på politikområden som berör kommuner och regioner. Kommittén kan väcka talan vid Europeiska
unionens domstol som ett sätt att upprätthålla EU-lagstiftningen när subsidiaritetsprincipen eller regionala eller lokala myndigheters rättigheter inte respekteras.
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