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Hensigtserklæring 
 
Regionsudvalget er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter.  
 
Vi er en politisk forsamling, der består af regionalt og lokalt folkevalgte, som arbejder for at 
fremme den europæiske integration. Samtlige territorier, regioner, byer og kommuner i Den 
Europæiske Union er sikret institutionel repræsentation i vores politiske forsamling i kraft af 
vores politiske legitimitet. 
 
Vores opgave går ud på at inddrage de regionale og lokale myndigheder og dermed også 
borgerne i den europæiske beslutningsproces.  
 
Vores politiske virksomhed bygger på den overbevisning, at samarbejde mellem det 
europæiske, nationale, regionale og lokale niveau er nødvendigt for at opbygge en stadig mere 
integreret og solidarisk union mellem Europas folk og for at imødegå globaliseringens 
udfordringer. Til den ende arbejder vi snævert sammen med Europa-Kommissionen, Europa-
Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union, men også med institutioner på de forskellige 
myndighedsniveauer i medlemsstaterne for bl.a. at fremme forvaltning på flere 
myndighedsniveauer. 
 
Vi vedtager politiske anbefalinger til europæiske strategier og deltager i udarbejdelsen af 
EU-lovgivning. Allerede på et tidligt stadium i processen fremsætter vi forslag til politiske 
strategier og retningslinjer, der bygger på de regionale og lokale myndigheders erfaringer og 
sagkundskab. Det er oftest disse myndigheder, der har ansvaret for gennemførelsen af 
lovgivningen. 
 
Vi ønsker, at et Europa, der er "forenet i sin mangfoldighed", fuldt ud kan drage nytte af den 
territoriale, kulturelle og sproglige mangfoldighed, som udgør dets styrke og rigdom, og som 
ligger til grund for dets borgeres identitet. Vi bidrager til at fremme demokratiet og 
medborgerdeltagelsen i EU og de hermed forbundne værdier og deltager i sikringen af de 
grundlæggende rettigheder og beskyttelsen af mindretal. 
 
Vi værner om subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet for at sikre, at beslutningerne i EU 
træffes og gennemføres så tæt på borgerne som muligt og på det mest hensigtsmæssige niveau. 
På den måde bidrager vi til at opnå større effektivitet og nærhed i gennemførelsen af de fælles 
politikker.  
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Vi arbejder for en harmonisk og bæredygtig udvikling af samtlige territorier. I retfærdighedens 
og solidaritetens navn forsvarer vi herigennem Den Europæiske Unions mål om økonomisk, 
social og territorial samhørighed  
 
Vi slår til lyd for autonomi til de regionale og lokale myndigheder og for sikringen af disses ret 
til passende finansielle midler til udførelsen af deres opgaver. Vi fremmer hermed principperne 
og metoderne for god forvaltningsskik og opfordrer til mere decentralisering.  
 
Vi går ind for samarbejde mellem medlemsstaternes regionale og lokale myndigheder, men 
også, som led i udvidelsesstrategien, naboskabspolitikken og udviklingspolitikken, med de 
regionale og lokale myndigheder i kandidatlande, potentielle kandidatlande og tredjelande. 
 
Vi opretter platforme og netværk, afholder fora for at lette samarbejdet og 
erfaringsudvekslingen mellem regioner, byer og kommuner og udvikler partnerskaber med 
disses repræsentative organisationer. 
 
Vi er EU's ambassadører i regioner, byer og kommuner og disses talerør i den europæiske 
debat. Vi opretholder en direkte dialog med vores medborgere om EU's resultater og fremtidige 
udfordringer og bidrager til at forklare og redegøre for gennemførelsen og de territoriale 
virkninger af fællesskabspolitikkerne.  
 
Lad os opbygge Europa i partnerskab! 
 

Bruxelles, den 21. april 2009 
 

_____________ 
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