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”Europa begynder i regioner, byer og landsbyer”
4. marts 2022
Vi, Den Europæiske Unions (EU) lokale og
regionale ledere, ønsker et EU, der tager
bedre hånd om borgernes behov og
forventninger.

1. EU’s demokratiske fundament består
af de 240 regioner, 90.000 kommuner og
mere end 1,2 mio. lokalt og regionalt valgte
politikere, der repræsenterer 450 millioner
borgere. Demokratiet, der blev skabt lokalt
for ca. 2500 år siden i ”polis”, kan kun overleve i EU, hvis det er solidt forankret i lokalområderne og praktiseres dagligt.
2. Demokrati accepteres, hvis det er legitimeret af folkets tillid, og hvis det skaber
resultater på det niveau, der er tættest på
borgerne. Derfor mener vi, at det er nødvendigt at fremme en model for et ”hus for
europæisk demokrati”, der bygger på en
legitimitet med tre dimensioner: de regionale og lokale myndigheder som et solidt
fundament, de 27 medlemsstater som stærke mure og EU som et beskyttende tag.
Med en bottom-up-tilgang til beslutningstagningen i EUinstitutionerne vil borgerne
både føle og med deres fornuft opfatte, at
EU kommer tættere på, og det vil genskabe
tilliden til EU som et demokratisk projekt, der
er baseret på en stærk vælgerrepræsentation, der respekterer ligestilling mellem kønnene.

retlig legitimitet og gøre regioner, provinser,
byer og landsbyer til en uadskillelig del af
sine beslutningsmekanismer inden for rammerne af de nuværende traktatbestemmelser og ved en fremtidig traktatændring.

5.

Vi opfordrer derfor til, at Det Europæiske Regionsudvalg gradvist styrkes, så
det fra sin nuværende rådgivende funktion
bevæger sig i retning af en obligatorisk rolle
på et begrænset antal politikområder med
en klar territorial dimension, men uden at
skabe yderligere kompleksitet i EU. Større
hensyntagen til de lokale og regionale myndigheders ekspertise i forbindelse med udarbejdelse og gennemførelse af EU-lovgivning vil resultere i bedre regulering og større
demokratisk legitimitet i EU.
Denne styrkelse af nærhedsprincippet kan
opnås ved at forbedre Det Europæiske
Regionsudvalgs adgang til forhandlinger
mellem EUinstitutionerne om lovgivningsforslag (trepartsmøder) og ved under behørigt definerede omstændigheder at give
de regionale parlamenter en formel rolle i
forbindelse med fremsættelsen af forslag til
EUlovgivning.

6.

3. Valg er et grundlæggende redskab i
et velfungerende repræsentativt demokrati,
der bygger på de politiske partiers arbejde.
Ud over de valg til Europa-Parlamentet, der
afholdes hvert 5. år, skal vi sikre, at vigtige
emner, der er relevante i EU-sammenhæng,
drøftes forud for nationale, regionale og lokale valg. Dette er vigtigt, eftersom 70 % af
EUlovgivningen gennemføres på lokalt og
regionalt plan.

Vi opfordrer til, at der bygges videre
på erfaringerne fra konferencen om Europas
fremtid med det mål at udvikle en permanent og stedbaseret dialog med borgerne
som en deltagelsesmekanisme, der i højere
grad kan forbinde EU med realiteterne på
lokalt, regionalt og nationalt plan og sikre,
at borgerne får feedback om deres idéer og
bekymringer. I den forbindelse er det især
vigtigt at inddrage de unge. De nationale og
europæiske territoriale sammenslutninger
er sammen med Det Europæiske Regionsudvalg og dets netværk af unge folkevalgte
politikere samt regionale og lokale EU-formidlere parate til at fremme denne proces.

4.

7.

Et mere demokratisk EU skal afhjælpe den eksisterende mangel på politisk og

Vi opfordrer konferencen om Europas
fremtid til at bekræfte ”samhørighed” som

en grundlæggende værdi og et kompas for
alle EU-politikker, der er baseret på respekt
for principperne om partnerskab og flerniveaustyring.

8.

Vi opfordrer kraftigt til at styrke modstandsdygtigheden i EU ved hjælp af en klar
inddragelse af de lokale og regionale myndigheder i udformningen og gennemførelsen af social-, klima-, miljø- og energipolitikker og digitale politikker. Disse myndigheder
bør have direkte adgang til EU-finansiering
på områder, der hører under deres kompetencer.

9. Vi støtter en europæisk sundhedsunion, der giver EU de nødvendige kompetencer til hurtigt at kunne reagere på sundhedskriser, så længe nærhedsprincippet og
proportionalitetsprincippet overholdes.
10. Vi

opfordrer til, at der vedtages en
fremadskuende EU-dagsorden for landdistrikterne, som forbedrer integrationen mellem by og land og fører til en bæredygtig
revitalisering af landbosamfundene.

11. Vi opfordrer EU til at udnytte de stærke
bånd, der gennem årene er skabt med lokale og regionale myndigheder i nabolandene og udvidelseslandene, og til at opbygge
retsstaten og god regeringsførelse nedefra
og op.
12. For at genvinde borgernes tillid er vi
nødt til at forny den måde, som demokratiet og de europæiske værdier fungerer på.
Dette kan ske ved hjælp af uddannelse og
medborgerskab, navnlig blandt unge og i
grænseregioner, samtidig med at respekten
for lige muligheder styrkes.
Lad os arbejde sammen om at få
demokratiet til at levere resultater og
bringe Europa tættere på borgerne.

