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EUROPA-KOMMISSIONEN BØR FREMSÆTTE AMBITIØSE FORSLAG FOR AT ØGE UDSIGTERNE 

TIL, AT DER IGEN KOMMER GANG I ØKONOMIEN, OG GENOPRETTE BORGERNES TILLID  

DEN 16. JUNI 2011  

 
Af Mercedes Bresso, formand for Regionsudvalget og medlem af regionalrådet i Piemonte (IT), 
Ramón Luis Valcárcel Siso, første næstformand for Regionsudvalget og præsident for Murcia-
regionen (Spanien), Frank Jensen, formand for EUROCITIES og overborgmester i København (DK), 
Karl-Heinz Lambertz, formand for Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab (AGEG) og 
ministerpræsident for det tysktalende sprogfællesskab i Belgien (BE), Jean-Yves Le Drian, formand 
for Konferencen af perifere kystregioner i EU (CPMR) og formand for regionalrådet i Bretagne (FR), 
Nazario Pagano, formand for Konferencen af Europæiske Regionale Lovgivende Forsamlinger 
(CALRE) og formand for regionalrådet i Abruzzo (IT), Michèle Sabban, formand for Forsamlingen 
af Regioner i Europa (AER) og næstformand for regionalrådet i Ile-de-France (FR), Annemarie 
JORRITSMA, co-formand for Europæiske Kommuners og Regioners Råd (CEMR) og borgmester i 
Stuttgart (DE), Jean-Luc Vanraes, formand for Konferencen af europæiske regioner med 
lovgivningsbeføjelser (REGLEG) og minister i hovedstadsregionen Bruxelles (BE) 

 

På tærsklen til at forslagene til den fremtidige flerårige finansielle ramme vedtages, er de 
lokale og regionale myndigheder bekymret for, at "krav om mådehold", på trods af de 
samstemmende synspunkter, der kom til udtryk i løbet af debatterne om den femte 
samhørighedsrapport og budgetgennemgangen, vil svække EU-integrationen.   

 
Vi opfordrer kraftigt Kommissionen til at fremlægge ambitiøse forslag, der vil øge udsigterne 
til, at der igen kommer gang i økonomien, og genoprette borgernes tillid til 
EU-institutionerne og de vigtigste EU-politiske værktøjer som det indre marked, euroen og 
samhørighedspolitikken. 
 
Vi mener, at navnlig følgende må gives førsteprioritet: 
 

1) Udformning og gennemførelse af Europa 2020-strategien i et partnerskab med 
lokale og regionale myndigheder 

 
En forudsætning for, at Europa 2020-strategien bliver en succes, er, at alle 
myndighedsniveauer, dvs. ikke blot medlemsstater og regioner, men også byer, føler et 
medansvar herfor.   
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Væsentlige aspekter af de vigtigste prioriteter i Europa 2020 er først og fremmest af lokal og 
regional karakter, bl.a. udviklingen af vedvarende energi, anvendt forskning, fremme af en 
iværksætterkultur og nye virksomheder, udvikling af færdigheder, der passer til de lokale og 
regionale behov, ændring af borgernes adfærd på områder som klima og energi, livslang 
læring og social integration.   
 
Et egentligt partnerskab – baseret på videndeling, fælles planlægning og 
ressourcesammenlægning mellem alle myndighedsniveauer – vil øge politikkernes 
effektivitet og gennemslagskraft på alle niveauer.  
 

2) Bibeholdelse af et "anseligt" budget, om nødvendigt baseret på nye egne 
indtægter med en pæn del afsat til samhørighedspolitikken 

 
Det fremtidige budget må sikre, at vi får mere for pengene. Det må være resultatorienteret, 
baseret på en mere intelligent anvendelse af midlerne for at sikre en kritisk masse, og 
baseret på at resultaterne viser sig hurtigere og er mere effektive og synlige for så mange 
borgere som muligt. 
 
Hvis vi skal nå disse målsætninger og sikre, at vi er på rette vej mod at opfylde Europa 
2020-målene, må EU's budget tilføres de finansielle ressourcer, der skal til for at kunne 
udfylde EU's nye kompetencer. Det må tilrettelægges bedre og på en sådan måde, at de 
lokale og regionale myndigheder gøres medansvarlige og får de midler og ressourcer, der er 
nødvendige.  
 
Merværdien af EU-finansiering bør ligge i fremme af en integreret tilgang, en styrket 
forvaltning på flere myndighedsniveauer, støtte til innovation og sikring af solidaritet. 
Den senere tids forsøg på at sektorinddele EU-budgettet ved at afsætte særskilte midler til 
infrastruktur bør opgives.  
 
Den fremtidige samhørighedspolitik bør fremme princippet om territorial samhørighed under 
hensyntagen til, at Europas regioner og områder er meget forskellige med forskellige behov 
og geografisk størrelse (subregional og makroregional) og karakter (byområde, landdistrikt, 
bjergegn, randområde osv.). Samhørighedspolitikken bør endvidere omfatte alle regioner i 
EU, dog bør de fleste midler gå til konvergensregioner, og samtidig skal der være støtte til 
overgangsregioner og regioner, der er omfattet af målet om konkurrenceevne.   
 
Forvaltningen af strukturfondene må forenkles og gøres mere effektiv. Det er i den 
henseende altafgørende, at den juridiske usikkerhed fjernes, og at beslutningstagningen 
samordnes bedre mellem de forskellige regulerende myndighedsniveauer.  
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Vi opfordrer til, at de kompetente lokale og regionale myndigheder formelt inddrages i 
udformningen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af de operationelle 
programmer og de udviklings- og investeringspartnerskabskontrakter, der er knyttet til 
strukturfondene og de øvrige territoriale fonde (ELFUL, EFF). 
 
3) Udviklingen af nye projekter og stærkere EU-politikker, der især tager hensyn 
til den aktuelle politiske og demokratiske situation i nabolandene 
  
Lissabontraktaten og den nuværende politiske og demokratiske situation i nabolandene er 
en historisk udfordring, som kræver nye og effektive løsninger. De lokale og regionale 
myndigheder er ikke i tvivl om værdien af stærkere fælles politikker, der tager 
udgangspunkt i solidaritet. 
 
Det er derfor helt afgørende, at EU's naboskabspolitik styrkes og frem for alt inddrager alle 
partnere på alle myndighedsniveauer og ikke mindst civilsamfundet og lokale og regionale 
myndigheder. Der er brug for en politik for EU's nabolande, som følger den vellykkede 
model, der er anvendt til samhørighedspolitikken, og sikrer, at et geopolitisk område med 
800 millioner giver Europa en saltvandsindsprøjtning, så det forbliver konkurrencedygtigt på 
verdensplan. 
 
For borgernes – ikke mindst de yngstes – skyld opfordrer vi indtrængende Kommissionen til 
at puste nyt liv i det europæiske projekt. 
 

_____________ 

 


