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Vi, Europeiska unionens (EU) lokala och
regionala ledare, vill se ett EU som bättre
tillgodoser medborgarnas behov och
ambitioner.

1.

Grunden för demokratin i EU ligger i
dess 240 regioner, 90 000 kommuner och
över 1,2 miljoner lokalt och regionalt folkvalda politiker, som företräder 450 miljoner
människor. Demokratin, som föddes på lokal
nivå för omkring 2 500 år sedan i den grekiska stadsstaten (”polis”), kan bara överleva
i EU om den är välförankrad på fältet och
utövas varje dag.

2.

Demokratin godtas om den är legitimerad genom människornas förtroende
och om den ger resultat på den nivå som
befinner sig närmast medborgarna. Därför
anser vi att man måste främja modellen
med den ”europeiska demokratins hus”,
som bygger på en tredimensionell legitimitet: en stabil grund i de regionala och lokala
myndigheterna, starka murar i form av de 27
medlemsstaterna och EU:s skyddande tak.
En nedifrån-och-upp-strategi för beslutsfattandet i EU-institutionerna kommer att
ge EU en mer framträdande plats i människornas hjärta och sinne och återupprätta
förtroendet för EU som ett demokratiskt
projekt som bygger på ett starkt folkvalt
mandat och som respekterar jämställdhet
mellan könen.

3. Val är ett grundläggande verktyg för
att den representativa demokratin ska kunna fungera via politiska partier och deras arbete. Vi måste se till att viktiga frågor av europeisk betydelse diskuteras även vid sidan
om de val till Europaparlamentet som hålls
vart femte år och inför nationella, regionala
och lokala val, med tanke på att 70 % av EU:s
lagstiftning genomförs på lokal och regional
nivå.

4. Ett mer demokratiskt EU måste ta itu
med det rådande underskottet på politisk
och rättslig legitimitet och göra sina regioner, provinser, städer och byar till en odelbar
del av sina beslutsmekanismer inom ramen
för de nuvarande fördragsbestämmelserna
eller i händelse av en framtida fördragsändring.
5.

Vi uppmanar därför till en gradvis uppgradering av Europeiska regionkommittén
(ReK) från dess nuvarande rådgivande funktion till att den får en bindande roll inom ett
begränsat antal politikområden med en tydlig territoriell dimension, samtidigt som man
undviker ytterligare komplexitet i EU. Att i
högre grad beakta de lokala och regionala
myndigheternas sakkunskap vid utarbetandet och genomförandet av EU-lagstiftningen kommer att leda till bättre lagstiftning
och större demokratisk legitimitet i EU.
Denna förstärkning av subsidiaritetsprincipen kan uppnås genom att man ger ReK
bättre tillträde till förhandlingarna mellan
EU-institutionerna om lagstiftningsförslag
(trepartsmötena) och genom att man, under vederbörligen fastställda former, ger de
regionala parlamenten en formell roll när
det gäller att föreslå EU-lagstiftning.

6. Vi uppmanar till att bygga vidare på erfarenheterna från konferensen om Europas
framtid i syfte att utveckla en permanent
och platsbaserad dialog med medborgarna
som en deltagandemekanism som bättre
skulle koppla EU till verkligheten på lokal, regional och nationell nivå och se till att medborgarna får återkoppling på sina idéer och
farhågor och där i synnerhet ungdomar görs
delaktiga. De nationella och europeiska territoriella sammanslutningarna, tillsammans
med ReK och dess nätverk av unga folkvalda
politiker samt regionala och lokala fullmäktige¬ledamöter med ansvar för EU-frågor, är
beredda att underlätta denna process.

7. Vi uppmanar konferensen om Europas
framtid att bekräfta ”samman¬hållning” som
ett grundläggande värde och som en kompass för all EU-politik utifrån respekt för partnerskap och flernivåstyre.
8. Vi efterlyser en förstärkt resiliens i EU,
med ett tydligt deltagande av de lokala och
regionala myndigheterna i utformningen
och genomförandet av social-, klimat-, miljö-, energi- och it-politiken, samt direkt tillgång till EU-medel på områden som ligger
inom deras behörighet.
9. Vi stöder en europeisk hälsounion
som ger EU de befogenheter som krävs
för att kunna reagera snabbt på hälsokriser
samtidigt som subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna respekteras.
10. Vi anser att man bör anta en framåtblickande europeisk landsbygds¬agenda
som förbättrar integrationen mellan stad
och landsbygd och leder till en hållbar
förnyelse av landsbygdssamhällena.
11. Vi uppmanar EU att utnyttja de starka
band som under årens lopp knutits med de
lokala och regionala myndigheterna i grannskaps- och utvidgningsländerna och att
bygga rättsstaten och goda styrelseformer
nedifrån och upp.
12. För att vinna tillbaka medborgarnas
förtroende måste vi förnya det sätt på vilket
demokratin och de europeiska värdena
fungerar genom utbildning och medborgaranda, särskilt hos ungdomar och i gränsregioner, och samtidigt främja respekten för
lika möjligheter.
Låt oss arbeta tillsammans för att få
demokratin att ge resultat och föra EU
närmare medborgarna.

