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Det Europæiske Regionsudvalg (RU) er EU's politiske forsamling af 329 regionale og lokale repræsentanter fra alle 27 medlemsstater. Vores medlemmer er folkevalgte 
regionsformænd, borgmestre og lokale og regionale politikere – som er demokratisk ansvarlige over for mere end 446 millioner europæiske borgere. RU's primære opgave er at 
inddrage de lokale og regionale myndigheder og de lokalsamfund, som de repræsenterer, i EU's beslutningsproces og informere dem om EU's politikker. Kommissionen, 
Europa-Parlamentet og Rådet skal høre udvalget på politikområder, der berører regioner og byer. Udvalget kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol for at sikre 
overholdelse af EU-retten, hvis nærhedsprincippet eller de lokale og regionale myndigheders rettigheder ikke respekteres.
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De lokale og regionale myndigheder, som i EU repræsenteres af Det Europæiske Regionsudvalg, har altid udgjort 
rygraden i det europæiske demokrati. Den nylige covid-19-pandemi har vist, at de lokale og regionale ledere med deres 
indsats under krisen og nu som primus motor for genopretningen er drivkraften bag lokalsamfundene. Det bliver derfor 
udvalgets vigtigste mål at bringe Europa tættere på borgerne gennem landsbyer, byer og regioner med fokus på tre 
hovedprioriteter.

Alle beslutninger skal træffes 
så tæt på borgerne som muligt 
i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet.

Heri ligger, at de lokale og regionale 
myndigheders rolle i EU skal 
fremhæves og styrkes.

Konferencen om Europas fremtid 
er en lejlighed til at forbedre den 
måde, EU arbejder på, idet vellykkede 
eksempler på borgerdeltagelse 
udviklet af vores medlemmer i 
deres bagland vil kunne deles og 
opskaleres, og EU’s beslutningsproces 
reformeres.

Vi vil også fortsætte arbejdet 
for at sikre, at ny EU-lovgivning 
indebærer en mindskelse af 
den administrative byrde og 
gennemførelsesomkostningerne for 
vores regioner.

Alle europæiske beslutninger bør 
træffes i lyset af vores tilsagn om at 
tackle de store samfundsmæssige 
omvæltninger, som vores landsbyer, 
byer og regioner står over for.

Det er bl.a. globale pandemier, den 
grønne og den digitale omstilling, 
demografiske udfordringer og 
migrationsstrømme.

Hvis vi sammen kommer stærkere 
ud på den anden side af disse 
omstillinger, vil det være os, der tager 
ansvaret for vores fremtid, og vi vil 
kunne skabe modstandsdygtige 
lokalsamfund.

Vi vil fremme samhørighed som en 
grundlæggende værdi i alle EU-
politikker og -programmer.

Hvis samhørigheden skal fremmes 
i Europa, kræver det et ambitiøst 
langsigtet EU-budget, hvor der er 
tilstrækkelige midler til struktur- 
og samhørighedsfinansiering 
og landbrugsinvesteringer til alle 
regioner og byer.

Men samhørighed handler ikke 
kun om penge. Det er en værdi, der 
fremmer bæredygtig økonomisk 
vækst, skaber langsigtede 
beskæftigelsesmuligheder for alle og 
leverer stedbaserede politikker, der 
opfylder borgernes behov.

 

Alle vores prioriteter vil blive afspejlet i moderne og dynamiske kommunikationskampagner, som vil sende et stærkt 
budskab om den reelle merværdi af EU og EU’s regioner, byer og landsbyer.
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Luxembourg

Letland

Nederlandene SverigeTyskland FinlandDanmark Estland

Belgien
3 regioner 

3 sprogfællesskaber 
10 provinser

589 kommuner Litauen

Irland
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Frankrig

Slovakiet

Portugal
Rumænien
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Bulgarien

Ungarn

CypernKroatien GrækenlandSlovenien Malta

Italien

Østrig

Polen

3 distrikter
12 kantoner

106 kommuner

5 regioner
9 byer

110 kommuner

12 provinser
415 kommuner

20 landsting (herunder 4 regioner) 
290 kommuner

16 delstater
Ca. 12.900 regionale og lokale 

myndigheder (295 landdistrikter, 
bydistrikter, byer, kommuner)

18 regionalråd
1 selvstyrende provins (Ålandsøerne 

med 16 kommuner)
313 kommuner

5 regioner
2 regioner med særstatus (Færøerne 

og Grønland)
98 kommuner

60 kommuner

2 regionale forsamlinger
8 regionale myndigheder

29 distrikter
5 byer

80 kommuner

14 regioner
6.251 kommuner

13 regioner 
(og 5 oversøiske)

102 departementer
36.699 kommuner

8 selvstyrende regioner 
79 administrative distrikter

2.922 kommuner 

2 selvstyrende regioner (Azorerne og 
Madeira)

18 distrikter
308 kommuner

4.261 sogne
2 storbyområder (Lissabon og Porto)

8 udviklingsregioner
42 departementer, herunder 
hovedstaden Bukarest

103 byområder, 217 byer
2.853 landkommuner

17 selvstyrende regioner
2 selvstyrende byer (Ceuta og Melilla)

50 provinser
8.116 kommuner

6 planlægningsregioner
28 distrikter

264 kommuner
3.850 landsbyer og bykommuner

19 distrikter
3.152 kommuner (3.128 byer 

og landsbyer, 23 byer med 
distriktsstatus og hovedstaten 

Budapest med 23 bydelskommuner)

6 distrikter
39 byer

478 kommuner

21 regioner (herunder hovedstaden 
Zagreb)
127 byer

429 landkommuner

7 decentraliserede forvaltninger
13 regioner

325 kommuner

58 decentrale statsforvaltningsenheder
212 kommuner (herunder 

11 bykommuner)

5 administrative regioner bestående 
af lokalrådene

16 administrative fællesskaber
68 lokalråd

20 regioner (15 almindelige og 5 med 
særstatus)

2 autonome provinser (Bolzano og 
Trento)

107 provinser
15 storbyområder
8.091 kommuner

9 delstater
99 distrikter (heraf 15 selvstyrende 

byer)
2.357 kommuner

16 regioner
379 distrikter

2.479 kommuner 
(bykommuner og landkommuner)
654 kommuner med distriktsstatus

Warszawa med særstatus

15 provinser
226 kommuner (33 bykommuner og 

193 landkommuner)

Canarias

Guyane Guadeloupe
Martinique

Açores Madeira

Réunion
Mayotte
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Den økonomiske krise, migrationskrisen og covid-
19-krisen har vist, at kun ved at samle ressourcerne 
og arbejde sammen tjener Europa sine borgeres 
interesser bedst. Hver gang Europa har stået over 
for nye udfordringer, har det haft tillid til, at de lokale 
og regionale myndigheder ville reagere og finde 
løsninger for vores lokalsamfund.
 
I dag er ikke anderledes. Den hidtil usete karakter af 
krisen gør det nødvendigt, at Europa står sammen 
og udviser solidaritet ved at støtte de 1 million 
lokale og regionale politikeres indsats. Bidraget fra 
lokale og regionale ledere er og vil være afgørende 
for at standse pandemien, fortsat at kunne levere 
offentlige tjenester, beskytte arbejdspladser, støtte 
SMV’er og bane vejen for genopretningen. Vi 
redder kun liv og vores økonomier ved at støtte alle 
lokalsamfund.

Opbygningen af et sammenhængende, 
modstandsdygtigt og bæredygtigt Europa, 
som er tættere på borgerne, bliver vores 
vigtigste prioritet i løbet af de næste fem år. 

Med det for øje vil vi fokusere på at styrke og 
beskytte demokratiet. Det europæiske demokrati 
skal moderniseres, så det bliver bedre til at reagere 
på borgernes behov. Konferencen om Europas 
fremtid er en mulighed for at skabe forandringer 
ved at give de lokale og regionale myndigheder en 
mere fremtrædende rolle i EU. På lokalt plan vil vi 
fortsat kæmpe for Europa og dets grundlæggende 
værdier, herunder ytringsfriheden, ligestilling, 
menneskerettigheder og den fri bevægelighed, da 
de er afgørende for demokratiets fremtid.
 
Dernæst er vi nødt til at omlægge fokus for EU’s 
bestræbelser, så alle byer og regioner støttes i de 
store omstillinger, de i dag står over for. Det handler 
bl.a. om at sikre, at EU bistår dem i indsatsen 
over for og genopretningen efter pandemien. 
Europa må heller ikke miste fokus på klimakrisen, 
de demografiske forandringer, migration og 
digitaliseringen. Til alle disse udfordringer er der 
behov for en sammenhængende, integreret og 
lokal europæisk tilgang, der støtter alle borgere. 
Hvordan Europa reagerer på disse forandringer 
og kommer ud på den anden side af pandemien, 
bliver afgørende for Den Europæiske Unions 
fremtid.

Endelig skal samhørighed som en grundlæggende 
værdi styrkes og udgøre kompasset for Europas 
fremtid. I usikre tider er social, økonomisk og 
territorial samhørighed mellem regioner, byer og 
mennesker nødvendig ikke blot som sikkerhed 
for den europæiske økonomis fremtid på lang 
sigt, men også for at vise Den Europæiske Unions 
styrke. EU skal afsætte tilstrækkelig regional- og 
landbrugsstøtte, men det er ikke nok. Samhørighed 
må være omdrejningspunktet for EU’s prioriteter, 
politikker og programmer, så Europas lokalsamfund 
bindes sammen.

For at sikre vores borgeres fremtid er det helt 

afgørende, at Europa omgående står sammen, 
reagerer og investerer i alle regioner og byer. Mere 
end nogensinde før er det nu, at Den Europæiske 
Union skal bruge alle sine ressourcer, modernisere 
sin demokratiske og institutionelle struktur og vise, 
at den arbejder i hvert eneste lokalsamfunds og 
hver eneste borgers interesse.

Apostolos Tzitzikostas
Formand for Det Europæiske Regionsudvalg
Guvernør for regionen Centralmakedonien, 
Grækenland
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Vasco Alves Cordeiro
Første næstformand for Det  
Europæiske Regionsudvalg

  @VascoCordeiro3
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Efter en lang og vanskelig genopretning efter 
finanskrisen er bekæmpelsen af covid-19 
og dens vidtrækkende konsekvenser et nyt 
wakeupcall, som minder EU’s ledere om, 
at der er behov for et stærkere og mere 
retfærdigt Europa, et mere robust EU og en 
anden måde at arbejde på for at sikre bedre 
resultater. Kun gennem solidaritet mellem alle 
niveauer og fælles handling kan vi overvinde 
de udfordringer, som medlemsstaterne og 
regionerne ikke kan klare alene. Af hensyn til 
selve det europæiske projekt er det vigtigt at 
huske, at borgerne ikke kun forventer af EU, 
at Unionen handler på deres vegne. Jeg er 
overbevist om, at når vi har at gøre med en så 
overvældende udfordring, forventer borgerne 
også af EU, at Unionen går forrest og kommer 
med effektive, hurtige og synlige svar på de 
mange forskellige problemer, der følger af 
denne pandemi.

Der findes ikke nogen Union uden 
samhørighed. Der er stadig store forskelle 
på udviklingen mellem regioner og mellem 

medlemsstater, og de vil træde endnu 
tydeligere frem, efterhånden som vi ser 
virkningerne af pandemien. Det er nødvendigt, 
at EU støtter den regionale udvikling for at 
bekæmpe sociale, økonomiske og territoriale 
uligheder og forskelle og for at yde den støtte, 
som borgerne behøver og efterspørger. Derfor 
er vi som lokale og regionale politikere fortalere 
for et robust og decentraliseret EU-budget, 
hvor der afsættes ekstra midler til de nye 
prioriteter inden for sundhedssektoren, klima 
og migration. Vi går også ind for reviderede 
skatteregler med henblik på at støtte stærke 
offentlige investeringer og effektive offentlige 
tjenesteydelser på lokalt og regionalt niveau. 
Samhørighedspolitikken er den ideelle 
ramme til at opnå den sociale og økonomiske 
genopretning, som Europa behøver for at 
genindtage sin ledende rolle i verden. Dette 
vil give os mulighed for at opbygge et mere 
progressivt og bæredygtigt Europa, som tager 
sig af sine borgere og sit miljø.

Uanset deres geografiske beliggenhed, størrelse 
eller velstand bør enhver region og by på 
kontinentet og i de mest fjerntliggende egne 
være en del af det europæiske projekt, for hver 
eneste borger tæller. Disse byer og regioner 

repræsenterer det demokratiske grundlag, 
som EU’s ledere skal genopbygge Europa 
på sammen med over en million lokale og 
regionale politikere, som er valgt af EU’s borgere. 

De står i forreste linje i enhver krise for at støtte 
borgerne, og de bør derfor involveres fuldt ud i 
EU’s daglige arbejde.

De næste fem år vil Regionsudvalget vise 
vejen og bekræfte byernes og regionernes 
prioriteter for EU’s fremtid. Vi vil arbejde sammen 
med de øvrige EU-institutioner og med vores 
europæiske, nationale og lokale partnere.. 
Vores opgave bliver at gøre EU mere 
relevant i byer og regioner, dvs. bringe EU 
tættere på borgerne. 

Vasco Alves Cordeiro
Første næstformand for Det Europæiske 
Regionsudvalg
Leder af Azorernes regionalregering, Portugal
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Prioriteter

Samhørighed,  

vores grundlæggende værdi:

Stedbaserede EU-politikker
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Europa skal tættere på borgerne:

Demokrati og EU’s fremtid
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g 
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Europa skal tættere på borgerne:
Demokrati og EU’s fremtid
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Vores vigtigste prioritet er at bringe Euro-
pa tættere på borgerne og styrke det euro-
pæiske demokrati på alle forvaltningsni-
veauer. Målet er at forbedre den måde, 
EU arbejder på, så det sikres, at politikker 
og programmer opfylder borgernes reelle 
behov. Vi skal modernisere EU, så Unionen 
opfylder borgernes behov på mere effek-
tiv vis.

Nytænkning af,  
hvordan demokratiet fungerer i dag

1PRIORITET  
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EU’s grundlæggende  
værdier og identiteterFrihed

Relationer 
med regionale/
lokale netværk, 

organisationer og 
kontorer i Bruxelles

Arbejde hånd i hånd 
inden for EU’s store 

politiske familier

Samarbejde med 
udvidelseslandene og 

EU’s naboer

Forbedring af EU’s demokratiske 
arkitektur

Synergier mellem regionale  
og nationale parlamenter og 

Europa-Parlamentet

Konferencen om Europas 
fremtid

Interinstitutionelle  
forbindelser i EU

Lokalt demokrati

Borgernes tillid til  
en million lokale og regionale 

ledere i EU
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EU’s grundlæggende  
værdier og identiteter

Lokale dialoger

Bedre lovgivning i EU:  
Fit for Future Nærhedsprincippet 

Lytte til borgerne og 
give svar

Række ud til 
græsrødderne

Evidensbaseret

Overvåge det lokale 
demokrati

Det årlige lokale og 
regionale barometer

Øge kvinders  
deltagelse i politik

Unge lokalt valgte 
politikere

Retsstatsprincippet Menneskerettigheder 
og ligestilling

Demokrati i tre dimensioner: 
Europæisk, nationalt  

og regionalt/lokalt

Dialog med lokale og regionale 
politikere

1PRIORITET

Europa skal tættere på borgerne: 
Demokrati og EU’s fremtid
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Forvaltning af grundlæggende 
samfundsmæssige forandringer:
Opbygning af modstandsdygtige  
regional- og lokalsamfund

18



Globale pandemier, klimaet, den digitale 
omstilling, de demografiske forandringer 
og migrationsstrømmen har gennemgri-
bende virkninger i hver eneste europæi-
ske region, storby, provinsby og landsby. 
Med FN’s verdensmål for bæredygtig ud-
vikling som ledetråd vil vi finde løsninger, 
der sikrer, at EU yder tilstrækkelig støtte til 
de lokale og regionale myndigheders ind-
sats for at være beredt til fremtidige kriser 
og kunne håndtere de samfundsmæssige 
forandringer, der foregår i deres lokalsam-
fund.

Reagere på de store forandringer,  
som vores regioner, storbyer, provinsbyer  

og landsbyer står over for i dag

2PRIORITET 
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Ikoner lavet af Freepik fra www.flaticon.com

Grøn udvikling

Styrkelse af lokalsamfundenes 
modstandsdygtighed

Demografiske ændringer

Migration

Håndtering af katastrofer  
i regioner og byer

Bæredygtig EU-
genopretning for alle 

lokalsamfund

Bedre koordinering  
i EU

Den europæiske 
grønne pagt

Et klimaneutralt  
EU senest i 2050

Udvikling af 
landdistrikter

Beskytte 
biodiversiteten

Cirkulær økonomi

Nulforurening

Miljøvenlig mobilitet

Bekæmpelse af 
menneskehandel

Energieffektivitet

Støtte til integration

Omfattende, humanitær 
og retfærdig
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Grøn udvikling

FN’s mål for bæredygtig udvikling.

Demografiske ændringer

Bæredygtig vækst

Global indsats vedrørende 
biodiversitet og 

klimaforandringer

Håndtering af en aldrende 
befolkning, et faldende 

befolkningstal og affolkning

Hjerneflugt

Kvalitetsbeskæftigelse, sociale 
rettigheder og balance mellem 

arbejds- og privatliv

Digitale regioner og byer i EU
Uddannelse, 

erhvervsuddannelse 
og kvalifikationer

Slå bro over den 
digitale kløft

Infrastruktur og 
konnektivitet

Digitale offentlige 
tjenester og 

incitamenter for det 
lokale erhvervsliv

5G-udrulning på 
lokalt og regionalt 

niveau

2
Forvaltning af grundlæggende samfundsmæssige forandringer:
Opbygning af modstandsdygtige regional- og lokalsamfund

PRIORITET 
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Samhørighed, vores grundlæggende værdi:
Stedbaserede EU-politikker
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Vores tredje prioritet vil være at sikre, at 
økonomisk, social og territorial samhørig-
hed fremmes og respekteres i alle EU-po-
litikker, som berører mennesker og de 
steder, de bor (det vi kalder stedbasere-
de politikker). Den skal vise merværdien 
af samhørighed, ikke blot som en politik, 
men som en grundlæggende værdi, som 
alle EU-politikker tager udgangspunkt i. 
Samhørighed er ikke penge. Det er vores 
grundlæggende værdi.

EU skal tjene
borgerne og deres lokalområder

3PRIORITET 
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Innovation og 
iværksætteri

Investeringer i 
bæredygtig transport  

i hele EU

Tilpasning af lokale 
økonomier

Intelligent mobilitet

En indsats for alle 
regioner og byer

Nedbryde skellet 
mellem land og by

Solidaritet, 
ansvarlighed og 

effektivitet

EU-ressourcer

Samhørighedspolitik

Udvikling af 
landdistrikter

Tilstrækkelige europæiske 
investeringer

Vise samhørighedens merværdi i 
borgernes daglige liv

Samarbejde på tværs 
af grænserne

Samhørighedsalliancen 
#CohesionAlliance 

Fornyet europæisk 
 økonomisk styring
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Tiltrække private investeringer

Vise samhørighedens merværdi i 
borgernes daglige liv Forenkling af EU-politikker

Flerniveaustyring og partnerskab

Modvirkning af ulighed i Europa

3PRIORITET 

Samhørighed, vores grundlæggende værdi:
Stedbaserede EU-politikker
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Det Europæiske Regionsudvalg





Hvad er Det Europæiske
Regionsudvalg?

lokalt demokrati, 
nærhedsprincippet

mobilitet og transport,
transeuropæiske net

miljø, energi
og klimaforandringer

økonomisk, 
social og territorial 
samhørighed

folkesundhed, 
beskæftigelse og 
sociale anliggender

uddannelse, ungdom,
kultur og sport

ANSVARSOMRÅDER

6 underudvalg (grupper af medlemmer) udarbejder forslag til udtalelser 
og resolutioner, som forelægges for plenarforsamlingen. 

Økonomisk Politik 
(ECON)

Territorial Samhørighed 
og EU's budget 
(COTER)

Naturressourcer 
(NAT)

Miljø, Klimaforandring 
og Energi 

(ENVE)

Borgerrettigheder, 
Styreformer og 

Institutionelle og Eksterne 
Forbindelser (CIVEX)

Social- og 
Arbejdsmarkedspolitik, 

Uddannelse, Beskæftigelse, 
Forskning og Kultur (SEDEC)

Vi er et institutionelt organ i Den Europæiske 
Union. Vores medlemmer er folkevalgte regions-

formænd, borgmestre og lokale og regionale 
politikere, som er demokratisk ansvarlige 

over for borgerne. 

ANSVARSOMRÅDER

3 MAIN PRINCIPLESHOVEDPRINCIPPER
Flerniveaustyring Nærhedsprincippet
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Tæt på borgerne

1

UNDERUDVALG

MEDLEMSKAB
medlemmer 
329 27

medlemsstater

3

politiske
grupper6

Formand
Apostolos Tzitzikostas Vores opgave bliver at gøre EU mere 

relevant i byer og regioner, dvs. bringe 
EU tættere på borgerne.

Første næstformand
Vasco Alves Cordeiro

 

RU's medlemmer mødes i plenum i Bruxelles for at 
stemme om og vedtage udtalelser.PLENARFORSAMLINGER6

lokale og regionale 
politikere   

1 mio. ± ± ± ±
lokale myndigheder

90.000
regioner   
300

EU-borgere
447 mio. 
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Olgierd Geblewicz
Formand for EPP-gruppen

  @EPP_CoR

eppcor.eu
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De næste fem år bliver en meget dynamisk 
periode for Europas regioner og for det euro-
pæiske demokrati. EPP i Regionsudvalget vil 
støtte formandskabet i dets arbejde for at 
levere håndgribelige resultater på de priorite-
ter, vi fastsætter i dag, og de nye udfordringer, 
som Regionsudvalget og dets medlemmer 
vil stå over for i fremtiden. 

Vores vision for de næste fem år er at 
gøre borgerne til hjørnestenen i det 
europæiske demokrati. Det kræver, at vi 
udvikler permanente mekanismer til at 
rådføre os med borgerne lokalt og sam-
tidig styrker nærhedsprincippet i EU, så 
deres input bliver hørt i beslutningspro-
cessen. I de første to år af mandatperioden 
bør vi udnytte momentum fra Konferencen 
om Europas fremtid til at fremme langsigtede 
prioriterer for vores byer og regioner. Lokale 
borgerdialoger med struktureret feedback 
og stærkere interaktion med regionale par-

lamenter og lokale myndigheder vil hjælpe 
os med at udforme EU-politikker, som er 
baseret på kendsgerninger og afstemt med 
virkeligheden.

I vores bidrag til lovgivningsarbejdet vil vi 
fokusere på de største udfordringer, EU’s 
regioner står over for i dag, nemlig at opnå 
klimaneutralitet, få det bedste ud af den digi-
tale omstilling, håndtere globale pandemier 
og opbygge modstandsdygtighed i lyset af 
et faldende befolkningstal. For at sikre, at vi 
fremmer et EU, som forbedrer borgernes liv, 
støtter vores lokale økonomier og skaber nye 
beskæftigelsesmuligheder i en omskiftelig 
tid, har vi brug for fleksibilitet i vores politiske 

dagsordener og fleksibilitet i EU’s samhø-
righedspolitik. Udfordringerne i forbindelse 
med coronavirusset, der har haft en enorm 
indvirkning på den nationale, europæiske 
og internationale økonomi, viste også, hvor 
vigtigt det er at have velfungerende og 
effektive lokalsamfund, der kan sikre vores 
daglige behov, den primære pleje og en 
pålidelig lokal infrastruktur. Det kan vi opnå 
ved at intensivere vores dialog og satse på 
fælles tiltag med andre ligesindede proeuro-
pæiske politiske grupper og med de øvrige 
EU-institutioner.
Som folkevalgte regional- og lokalpolitikere 
har vi også ansvaret for at formidle et reali-
stisk billede af EU’s politikker både hjemme 
og ud over vores valgkredse. Det er helt 
afgørende for, at vores arbejde kan lykkes, 
at vi får gjort regionale og lokale medier 
opmærksomme på EU’s succeser og fremmer 
solidaritet og gensidig støtte mellem EU’s 
regioner. 

Olgierd Geblewicz
Formand for Det Europæiske Folkeparti (EPP)
Formand for regionalrådet i Vestpommern, 
Polen
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Christophe Rouillon
Formand for PES-gruppen

 @PES_CoR

pescor.eu
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Mange af de 120.000 byer og regioner i Den 
Europæiske Union bliver ledet af progressive, 
socialistiske og socialdemokratiske borgmestre 
og regionalrådsformænd. Tænk blot på 
hovedstæder som Berlin, Bruxelles og Budapest. 
Tænk på de mange regioner i Tyskland, Spanien 
eller Frankrig og længere væk som på Azorerne 
i Portugal. Tænk på små kommuner i byområder 
eller på landet, som min egen. Vores rolle i De 
Europæiske Socialdemokraters Gruppe er at give 
dem en stemme og at samarbejde med dem 
om at skabe et mere bæredygtigt, retfærdigt og 
inkluderende EU, som ikke lader nogen borgere 
eller lokalområder i stikken.

Vi står over for udfordrende tider. Coronaviruskrisen 
har blot skærpet allerede eksisterende højaktuelle 
udfordringer såsom nødsituationen inden for klima 
og økologi, voksende social ulighed, omstillingen 
af arbejdsmarkedet og digitaliseringen, manglende 
muligheder for de mange og en udbredt oplevelse 
af, at borgerne mister indflydelse. Byer og regioner 

spiller en meget vigtig rolle med hensyn til at 
håndtere disse udfordringer. Med vores motto 
”Tænk globalt, handl lokalt” står vores gruppe 
– som står stærkt med næsten 200 folkevalgte 
repræsentanter – for en politisk dagsorden, som er 
inspireret af FN’s 17 udviklingsmål for bæredygtig 
udvikling. Vores mål er, at Det Europæiske 
Regionsudvalg under dette mandat skal formulere 
velfunderede forslag, navnlig vedrørende 
bæredygtighed, samhørighedspolitik, boliger, 
energiomstilling, beskyttelse af arbejdstagere, 
den digitale omstilling og digitale rettigheder, 
med henblik på at støtte de lokale og regionale 
myndigheder og EU på deres vej mod bæredygtig 
udvikling. Dette indebærer også, at vi skal være 
modige i forbindelse med SDG 5 om at opnå 
ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og 
pigers position.

Den krise, vi står over for nu, kan 
omdannes til en mulighed, hvis vi har 
modet til at opbygge en ny fremtid for 
vores lokalsamfund. I den forbindelse er 
det afgørende med en europæisk grøn 
pagt, som fuldt ud inddrager de lokale og 
regionale myndigheder. Deres færdigheder 
og ressourcer er afgørende for at levere en 
retfærdig omstilling. 

Vi vil også forsvare idéen om en mere politisk 
rolle til Det Europæiske Regionsudvalg. Det er 
vigtigere end nogensinde, at Det Europæiske 
Regionsudvalg er territoriernes stemme i 
EU-institutionerne og bidrager til at forme 
EU’s fremtid, navnlig gennem Konferencen 
om Europas fremtid og borgerdialoger. Men 
uanset hvilken kontekst eller krise vi befinder 
os i, vil vores faste linje være at stå for en mere 
vidtgående europæisk integration baseret på 
nærhedsprincippet, solidaritet og ubetinget 
overholdelse af Europas grundlæggende værdier 
og frihedsrettigheder.

Christophe Rouillon
Formand for De Europæiske Socialdemokraters 
Parti (PES) 
Borgmester i Coulaines, Frankrig
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François Decoster
Formand for Renew Europe-gruppen

  @RenewEuropeCoR

reneweurope-cor.eu
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Covid-19-pandemien har sat spotlight på 
mangler i den måde, vores samfund og vores 
Union fungerer på. Samtidig giver den os en 
mulighed. Vi skal sikre, at hvert skridt, vi 
tager, fører os til et stærkere og mere 
forenet samfund. For at opnå dette vil 
vi fokusere på at skabe de rette rammer 
for en genopretning, som er grøn, 
intelligent og inkluderende. 

En genopretning, som holder 
klimaneutraliteten på sporet og gennemfører 
den grønne pagt på en retfærdig og 
økonomisk gavnlig måde. En grøn 
omstilling hen mod en dekarboniseret 
økonomi, som vil skabe nye erhvervs- og 
beskæftigelsesmuligheder. En omstilling, 
som bør fastlægge rammevilkårene for en 
ny form for markedsøkonomi baseret på 
kulstoffri energi, lige muligheder og fair 
konkurrence. En omstilling, som forebygger 
og bekæmper monopoler af enhver art 

(offentlige eller private, tilsyneladende eller 
faktiske), med passende regulering til at 
beskytte de mest udsatte. En omstilling, som 
fremmer en stedbaseret industripolitik, bistår 
strategiske brancher, omfatter omskoling 
af arbejdstagere, hvis job forsvinder, skaber 
bæredygtige lokale job, især til vores unge, 
og booster SMV’er. En omstilling, som sikrer 
en afbalanceret biodiversitet og beskyttelse 
og god forvaltning af vores miljø, vores 
byområder og landdistrikter samt vores skove. 
En omstilling, som giver os mulighed for at 
opleve alle vores europæiske turistmål på en 
bæredygtig måde.
En genopretning, som evaluerer de 
demografiske forandringer og sikrer, at 
fremtidige beslutninger er skræddersyet til 
lokale behov og særlige forhold, som anser 
fremstilling af nødvendigt sundheds- og 
sanitetsudstyr for strategisk og som sikrer, 
at den offentlige sundhed bliver et reelt og 
effektivt partnerskab mellem lokale, regionale, 
nationale og europæiske ledere.

En genopretning, som udnytter de 
store fremskridt, der er gjort inden for 
digitaliseringen af den offentlige og den 
private sektor, som viderefører denne 
udvikling ved at sikre bredbånd af høj 
kvalitet til alle husholdninger og til de 
mindste virksomheder, og som sikrer, at 
alle borgere uanset alder og køn opnår 
de rette færdigheder, så de får bedre 
adgang til offentlige og private tjenester. 
En genopretning, som er baseret på 
retsstatsprincippet, og som styrker det 
lokale demokrati både med hensyn til 
borgerdeltagelse via digitale redskaber 
og med hensyn til kvaliteten af det lokale 
demokrati, fri for korruption, inkluderende i 
beslutningstagningen, med frie lokale medier 
og et aktivt civilsamfund, og hvor borgerne 
udnytter de muligheder fuldt ud, som EU-
medlemskabet giver.

François Decoster
Formand for Renew Europe-gruppen 
Borgmester i Saint Omer
Medlem af regionalparlamentet Hauts de 
France, Frankrig
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Władysław Ortyl
Formand for ECR-gruppen

  @ECR_CoR 

web.cor.europa.eu/ecr
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Her i ECR-gruppen arbejder vi for et mere 
velstående, sikkert og decentraliseret 
Europa, som ledes af lokalsamfund i 
partnerskab med nationale regeringer. 
En regering regerer bedst, når den lytter 
til borgerne og bruger skatteydernes 
penge ansvarligt, og det er grunden til, at 
vi fremhæver principperne om realisme, 
nærhed og demokrati. 

I vanskelige tider, som dem vi går igennem 
i øjeblikket, må vi først og fremmest være 
pragmatiske. ECR-gruppen repræsenterer 
en konservativ bevægelse, som mener, at vi 
gennem et europæisk samarbejde på centrale 
områder kan finde reelle løsninger, der kan løse 
reelle problemer. Gennem en politik, som følger 
sund fornuft og respekterer borgernes ønsker, 
kan vi finde løsninger, som bidrager til at skabe 
job og gøre Europa til et mere sikkert sted at leve.
 

En af de mest vedvarende udfordringer, EU står 
over for i dag, er den økonomiske genopretning 
efter udbruddet af covid-19-pandemien. Vores 
gruppe har talt for reelle tiltag i solidaritetens ånd: 
økonomisk støtte til regioner i vanskeligheder, 
større fleksibilitet i brugen af EU-midler og 
fjernelse af importtold på medicinsk udstyr. Vi 
har også understreget, at alle nye politikker skal 
tage hensyn til de lokale og regionale forhold 
og sikre, at EU-foranstaltninger hverken krænker 
nationalstatens eller de lokale myndigheders 
suverænitet.
Grundlæggende er de europæiske lande og 
regioner forskellige på mange forskellige måder 
– sprog, nationalitet, økonomisk udvikling, 
naturressourcer, uddannelsesniveau, geografi 
og indkomst. Derfor mener vi, at kun et EU, som 
respekterer denne diversitet, og som stoler på 
sine lande og regioner, kan opbygge en stærkere 
fremtid, en fremtid, som forbedrer borgernes liv.
Medlemsstaterne og regionerne kan finde den 
model, der passer bedst til dem, når det gælder 
om at håndtere alt fra skattepolitik til at skabe 

job, som giver unge mulighed for at blive i deres 
hjemegn og stifte familie. Hvad angår andre 
emner, som kræver samarbejde på EU-niveau, ser 
vi et klart behov for et stærkt Europa på områder 
som territorial samhørighed, forskning, landbrug 
og det indre marked.
Vi tilbyder en modig, alternativ vision om et 
reformeret EU som et fællesskab af nationer og 
regioner, der samarbejder på områder, hvor vi 
har fælles interesser, som bedst kan udvikles 
gennem effektivt samarbejde. Kernen i enhver 
beslutning, som træffes af vores politikere, 
bør være, om den skaber merværdi for 
hårdtarbejdende skatteydere i hele EU.

Władysław Ortyl
Formand for gruppen af De Europæiske 
Konservative og Reformister (ECR) 
Formand for regionen Podkarpackie, Polen
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Kieran McCarthy
Formand for EA-gruppen

  @EA_CoR
web.cor.europa.eu/ea
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Der er mange sociale og økonomiske 
udfordringer i vores tid. Regioner og byer 
overalt i Europa er på forkant, når det gælder 
om at tackle disse udfordringer – handle, finde 
løsninger og samtidige bevæge sig fremad på 
en ambitiøs og bæredygtig måde. Den nylige 
coronaviruspandemi har også endnu en gang 
vist, hvor vigtig en rolle de lokale og regionale 
myndigheder spiller i EU-borgernes liv.

I hele Europa har regionsformænd, 
borgmestre og regionale og lokale politikere 
masser af viden og erfaringer, som kan 
deles – viden og erfaringer, som kan indgå 
i nuværende og kommende EU politikker. 
Det Europæiske Regionsudvalg har i 25 
år bidraget til at gøre visionen om EU til 
virkelighed, samtidig med at man har stillet de 
vanskelige spørgsmål, søgt løsninger gennem 
partnerskaber og kæmpet for EU’s etiske 
værdier.
 

Regionsudvalget er en central del af Team 
EU. Gennem samarbejde med de andre EU-
institutioner har Regionsudvalget opbygget 
en fælles grænseflade med de mennesker, 
der bor i EU’s fire verdenshjørner. Ikke desto 
mindre er det vigtigt, at Regionsudvalget 
fortsætter med at udvikle sine mekanismer, 
så det sikres, at der tages behørigt hensyn til 
lokale, regionale og nationale myndigheders 
stemme og kompetencer i den europæiske 
lovgivning.

Gruppen Europæisk Alliance mener, at 
EU har behov for en stærk vision, som 
forbinder politikkerne, og som er til gavn 

for vores storbyer, vores provinsbyer, vores 
landdistrikter og de fjerntliggende egne i hele 
EU. Videndeling, finansielle investeringer og 
en fleksibel lovgivning er afgørende for at 
skabe innovative og tværgående tilgange, der 
kan støtte en retfærdig EU-økonomi, som er 
miljømæssigt bæredygtig.

Endelig bør vi ikke glemme, hvem vi er. Ja, vi er 
medlemmer af Den Europæiske Union, hvilket 
indebærer enorme fordele for os alle, men vi 
har alle vores forskellige kulturer, traditioner 
og sprog. Det er vigtigt at arbejde for og på 
vegne af EU’s borgere under hensyntagen 
til vores forskelligartede regioner, mens vi 
bevæger os fremad og tager fat på vor tids 
udfordringer.

Kieran McCarthy
Formand for Gruppen Europæisk Alliance (EA) 
Medlem af byrådet i Cork,
Irland
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  @Greens_CoR

web.cor.europa.eu/greens

Bernd Voß
Satu Haapanen
Medformænd for gruppen De Grønne
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Aktive borgere, som involverer sig 
demokratisk, har afgørende betydning for 
såvel Den Europæiske Union som regionerne, 
byerne og kommunerne, når det gælder om 
at forme den fælles fremtid.
Kun en europæisk grøn pagt, som integrerer 
alle politikområder – landbrug, industri, 
transport, boliger, uddannelse og social 
inklusion – på en konsekvent måde, kan 
blive en bæredygtig vækststrategi for 
Europa. Jo mere tid vi spilder på vejen mod 
100 % vedvarende energi, jo højere vil 
de økonomiske omkostninger blive. Den 
retfærdige omstilling skal ske nu – det er 
den eneste måde, hvorpå vi kan sikre vores 
velfærd, have anstændige job og bevare 
mobiliteten. Derfor har vi brug for bindende 
EU-mål i de kommende år, hvis klima- og 
energimålene skal opfyldes.
Regioner, byer og kommuner har brug for 
bæredygtige investeringsmuligheder, idet 
EU-politikker i vidt omfang bliver gennemført 

på regionalt og lokalt niveau. EU skal sørge 
for passende økonomisk støtte, og EU-
midlerne skal yde et markant bidrag til at nå 
klimamålene i Parisaftalen og samtidig styrke 
den sociale retfærdighed. Det Europæiske 
Regionsudvalg kan spille en central rolle 
med hensyn til at omsætte den grønne 
pagt i praksis.

De Grønne ønsker et Europa, som sikrer lige 
muligheder for alle sine borgere. Vi ønsker at 
tilbyde vores børn uddannelse af høj kvalitet, 
uanset hvor de vokser op, og sikre dem en 
fremtid med håb og muligheder. Vi ønsker at 
sikre biodiversiteten i vores skove og have, og 
vi ønsker at standse klimaændringerne.

Vi ønsker inkluderende lokalsamfund, 
hvor mennesker kan være sikre på, at 
deres stemme bliver hørt, og at deres 
borgerrettigheder bliver overholdt. Vi stræber 
efter at skabe job, som ikke kun tager hensyn 
til menneskers behov, men også til miljøets 
sårbarhed.
Vi opfatter medmenneskelighed som 
en universel menneskerettighed, som 
ikke er til forhandling, og som udgør 
værdigrundlaget for alle vores handlinger. 
Derfor plæderer vi for en retfærdig og 
menneskelig behandling af mennesker i 
sårbare situationer, herunder flygtninge 
og asylansøgere. EU må finde midler til 
at hjælpe udviklingslande med at udvikle 
demokrati, bekæmpe klimaændringerne og 
opfylde deres forpligtelser med hensyn til 
menneskerettigheder. 

Satu Haapanen
Medformand for gruppen De Grønne 
Medlem af byrådet i Oulu, Finland

Bernd VOß
Medformand for gruppen De Grønne  
Medlem af delstatsparlamentet i Schleswig-
Holstein
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Det Europæiske Regionsudvalg (RU) er EU's politiske forsamling af 329 regionale og lokale repræsentanter fra alle 27 medlemsstater. Vores medlemmer er folkevalgte 
regionsformænd, borgmestre og lokale og regionale politikere – som er demokratisk ansvarlige over for mere end 446 millioner europæiske borgere. RU's primære opgave er at 
inddrage de lokale og regionale myndigheder og de lokalsamfund, som de repræsenterer, i EU's beslutningsproces og informere dem om EU's politikker. Kommissionen, 
Europa-Parlamentet og Rådet skal høre udvalget på politikområder, der berører regioner og byer. Udvalget kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol for at sikre 
overholdelse af EU-retten, hvis nærhedsprincippet eller de lokale og regionale myndigheders rettigheder ikke respekteres.

Hjemsted for 
alle landsbyer, 

provinsbyer, storbyer 
og regioner i EU.

Kontakt os!


