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EA's politiske prioriteter 2015-2020 

Anbefalinger vedrørende den nye mandatperiode  

 

 

EU spænder med sine 28 medlemsstater over en enorm geografisk og kulturel mangfoldighed. Der er i 

EU's lande, regioner og lokalsamfund ideer og muligheder, som kan sikre den fremtidige udvikling af 

medlemsstaterne og den brede ramme, som udgøres af EU-institutionerne. Gruppen Europæiske 

Alliance har fælles holdninger til centrale emner, men tager samtidig hensyn til medlemsstaternes 

nationale eller regionale identitet. Vi går ind for en konsensusbaseret politik, der respekterer de enkelte 

medlemmers synspunkter. Gruppens mål er at give sine medlemmer mulighed for at deltage i alle 

aspekter af RU's arbejde til fordel for deres lande, regioner, lokale myndigheder og de aktører, som 

vores medlemmer repræsenterer. For at nå dette mål er EU nødt til at blive mere demokratisk, komme 

tættere på sine borgere og blive mere gennemsigtigt. Klarhed, tilgængelighed og effektivitet er, hvad 

vi ønsker os af Den Europæiske Union. Klarhed skal gøre det muligt for borgerne at forstå vores 

arbejdsmetoder og de målsætninger, vi stræber efter at nå. Tilgængelighed skal gennemføres ved, at vi 

åbner vores døre for vores befolkninger, og effektivitet skal opnås gennem en institutionel struktur, der 

er demokratisk, men samtidig effektiv.  

 

Gruppen vil fortsat tage hensyn til alle aspekter af de nuværende politiske og økonomiske tendenser 

og bidrage til udviklingen af sammenhængende strategier i overensstemmelse hermed. Vi mener, at en 

væsentlig måde at tage hensyn til disse tendenser på er at give de lokale og regionale myndigheder 

mulighed for at blive hørt i EU, og vi mener derfor, at Regionsudvalget og de lokale og regionale 

myndigheder bør spille en vigtig rolle som en afgørende aktør i udarbejdelsen af EU-politikker. 

Gruppen forsvarer nærhedsprincippet, der sikrer, at beslutninger tages så tæt på borgene som muligt, 

og styrker deres deltagelse i det politiske liv. Gruppen anerkender samtidig, at unge mennesker har en 

vigtig rolle at spille i debatten om EU's fremtid.  

 

Det er vigtigt, at Regionsudvalget bidrager med sin merværdi til EU's beslutningsproces ved at yde 

støtte, skabe kontakter og stille sin knowhow til rådighed på lokalt plan. Gruppen vil opfordre 

EU-institutionerne til i nært samarbejde med de lokale og regionale myndigheder og civilsamfundet at 

fremme bedre kommunikation med EU's borgere og støtte oplysningskampagner på lokalt og regionalt 

plan såvel i medlemsstater og ansøgerlande som i potentielle ansøgerlande. Vi skal genskabe 

kontakten mellem EU og borgerne, så det sikres, at disse udvikler en følelse af at høre til i EU, og at 

deres kendskab til de forskellige politikker, som påvirker deres dagligdag, styrkes. 

 

Det bør ikke være en envejsproces, hvor EU fra oven øver indflydelse på den konkrete, lokale politik. 

RU bør arbejde for at formidle de regionale og lokale myndigheders behov til Kommissionen. Med 

dette in mente bør der udforskes og implementeres nye mekanismer for effektivt at bringe RU's 

udtalelser gennem EU-institutionerne, så de kan bære frugt og resultere i handling. 

 

Gruppen vil bestræbe sig på at opstille vores vigtigste målsætninger for året i begyndelsen af hvert år 

i den kommende mandatperiode. 
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1. Investering i Europas fremtid 

 

Gruppen vil fremhæve følgende punkter: 

 

Efter Europa 2020: udvikling og beskæftigelse i alle regioner 

 

Denne mandatperiode vil være afgørende for, at Europa 2020-strategien og investeringsplanen kan 

blive en reel succes, der fører til reel udvikling og virkelige arbejdspladser. Gruppen mener, at 

strategien skal genovervejes for at udbedre manglerne. 

 

EU, der er ramt af en hidtil uset finansiel krise, bliver nødt til at forny sit engagement i at sikre 

bæredygtig vækst, ikke blot fra et økonomisk synspunkt, men også i social og miljømæssig henseende. 

 

Desuden bør denne strategi fastholde fokus på indfrielsen af målsætningen om territorial samhørighed 

med opretholdelse af et EU bestående af nationer og regioner, hvor eventuelle ideer og muligheder i 

disse regioner respekteres, forhandles og næres. 

 

Der skal designes nye energiske tilgange for at stimulere en varig vækst og fremme skabelse af reelle 

arbejdspladser på lokalt hold. Visse medlemsstater har haft mere held med at skabe beskæftigelse end 

andre. Beskæftigelsesmodeller fra forskellige dele af EU bør evalueres, og vellykkede modeller skal 

stilles til rådighed for EU's medlemsstater.  

 

EU skal vise reelt engagement i styrket investering i uddannelse, innovation og forskning, som er 

afgørende for at opnå konkurrencefordele. EU bør tilstræbe at mobilisere private og offentlige 

investeringer for at genskabe den økonomiske vækst og styrke EU's konkurrenceevne i centrale 

højteknologiske sektorer såsom ikt, biovidenskab og renere energikilder, samtidig med at der sikres en 

afbalanceret udvikling i alle regioner. 

 

Vi har en særlig interesse i nøje at overvåge gennemførelsen af den reviderede strategi på såvel 

medlemsstatsplan som på det regionale og lokale plan for at kunne bidrage til opfyldelsen af den nye 

prioritet, som EU har sat for sig selv for de kommende år.  

 

Rette op på de offentlige finanser og understøttende investeringer 

 

Gruppen støtter et bedre økonomisk samarbejde og en revision af EU's økonomiske styring med det 

formål at sikre sunde og stabile offentlige finanser, samtidig med at der opretholdes fleksibilitet for 

udviklingsstyrkende investeringer. 

 

Økonomisk nedgang må ikke udøve en negativ påvirkning af borgernes dagligliv, de lokale og 

regionale autoriteters finansielle selvbestemmelse og deres rolle som udbyder af serviceydelser. 

 

Gruppen mener, at EU-programmer og -støtte bør komme oven i den finansiering, der allerede stilles 

til rådighed for regionerne og de lokale myndigheder. 
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Gruppen opfordrer lokale og regionale myndigheder til at anvende til rådighed stående midler og 

innovative finansieringsinstrumenter til at mobilisere yderligere investeringer og foretage ambitiøse og 

langsigtede investeringer i uddannelse, livslang læring, forskning og innovation, infrastruktur af høj 

kvalitet, bæredygtig offentlig transport og energieffektive teknologier. 

 

Gruppen mener, at støtte til iværksætteri, SMV'er og socialøkonomiske virksomheder på lokalt og 

regionalt plan er afgørende for at fremme en varig økonomisk genopretning. 

 

Investering i mennesker  

 

Gruppen vil give højeste prioritet til uddannelse, livslang læring og videreuddannelse, der er nøglen til 

at øge arbejdsmarkedsdeltagelsen, og til håndteringen af Europas kroniske 

ungdomsarbejdsløshedsproblem. Universel adgang til uddannelse skal være en central prioritet for 

Den Europæiske Union. Gennem investeringer i skoler, universiteter og højere 

uddannelsesinstitutioner kan vi styrke og opretholde den intellektuelle og økonomiske velstand 

gennem uddannelse. Den aldrende befolkning og de lave fødselsrater sætter vores velfærds- og 

pensionssystemer på spil og gør det svært for de unge at komme ind på arbejdsmarkedet. Gruppen 

understreger vigtigheden af Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Fond for Tilpasning til 

Globaliseringen, Den Europæiske fond for Regionaludvikling samt Den Europæiske Fond for 

Strategiske Investeringer, når det kommer til støtte til de lokale og regionale myndigheders indsats 

mod arbejdsløshed, samtidig med at borgerne – uanset alder – bibringes de fornødne nye 

kvalifikationer. Gruppen lægger særlig vægt på anerkendelsen af kvalifikationer og enhver politik, der 

er rettet mod at fremme mobilitet og investeringer i iværksætterkultur. 

 

Forskning, innovation, grøn og digital vækst 

 

Gruppen vil forsat arbejde på at sikre, at alle europæere tager del i det videnbaserede samfund. For at 

lægge grunden til et europæisk forskningsrum vil vi lægge vægt på at skabe infrastruktur og på den 

rolle, som forskning og innovation spiller. Gruppen er fast overbevist om, at der skal sættes klare, 

realistiske og om nødvendigt bindende målsætninger for at tackle den innovationskløft, EU står over 

for. 

 

Gruppen understreger betydningen af, at der investeres i grøn vækst og grønne teknologier rettet mod 

at fremme en kulstoffattig økonomi og forbedre energieffektiviteten. Innovation og forskning skal ikke 

alene være industridrevet, men i højere grad rettes mere mod forbedring af borgernes velstand og mod 

beskyttelse af miljøet og naturressourcerne. 

 

Desuden anerkender gruppen de fordele og muligheder, der følger med udviklingen af den digitale 

økonomi og vidensamfundet, specielt for så vidt angår den samfundsøkonomiske struktur i vores land- 

og bjergområder og fjerntliggende områder. Gruppen så gerne, at byerne og regionerne blev omdannet 

gennem flere og bedre tilslutningsmuligheder, idet der sikres universel adgang til bredbånd og 

internet, således at borgere, uanset om de bor i by-, land- eller randområder, har lige adgang og 

muligheder. 
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Vi vil fortsætte med at yde et væsentligt bidrag til udviklingen af eForvaltning på lokalt og regionalt 

plan og understreger, at det er nødvendigt at reducere de digitale og teknologiske uligheder mellem 

by- og landområder om mellem de forskellige generationer. Lokale og regionale tiltag er den mest 

effektive måde at opnå resultater på. 

 

Kulturel og sproglig mangfoldighed 

 

Gruppen mener, at Europa har sin styrke i kulturarven og den kulturelle mangfoldighed. 

EU udspringer historisk af nogle af verdens ældste civilisationer. Overordnet er EU endvidere 

begunstiget af en alsidig arv og smukke landskaber og regioner. EA mener, at højtideligholdelse og 

ihukommelse af kulturarven bringer EU's borgere sammen, hjælper det internationale diplomati, 

skaber identitet og kreativitet, giver næring til princippet om aktivt medborgerskab og er et af de 

vigtige fundamenter, som understøtter fremtidige regionale strategier for udvikling af by- og 

landområder.  

 

Gruppen støtter princippet om folkenes selvbestemmelse, hvilket betyder, at EU også skal være åben 

for en "indre udvidelse" i form af nye medlemsstater, forudsat at disse stater er et resultat af en fredelig 

og demokratisk proces.  

 

Vi vil arbejde for at støtte den nationale og regionale identitet, idet det sikres, at respekten for kulturel 

og sproglig mangfoldighed er et af de grundlæggende principper for den europæiske 

integrationsproces, som ikke går ud på at udjævne forskelle eller at skabe ensartede identiteter, men på 

at fremme et bredere samarbejde og større forståelse mellem EU-landenes befolkninger. Gruppen vil 

fortsat fremme og beskytte EU's mindre udbredte sprog og regionale sprog. 

 

2. Solidaritet til opnåelse af velfærd og et bæredygtigt miljø 

 

Gruppen vil fremhæve følgende punkter: 

 

Territorial samhørighed og grænseoverskridende samarbejde 

 

Gruppen understreger, at den nye mangfoldighed, der kendetegner en globaliseret verden, er en kilde 

til økonomisk styrke og kulturel rigdom, som vil bidrage til at øge disse fællesskabers samhørighed 

gennem konkurrence og solidaritet. 

 

Der skal ydes regional og strukturel finansiering for at sikre en afbalanceret udvikling på tværs af alle 

EU's regioner. EU's samhørighedspolitik skal udvikle sig i takt med regionernes behov og fokusere på 

at mindske kløften mellem rige og fattige regioner. Det er vigtigt, at der udvikles en sammenhængende 

union, som anerkender fælles ansvar og udviser solidaritet. Desuden bør EU's samhørighedspolitik 

fokusere på den vigtige målsætning om at styrke beskæftigelsesmulighederne og samtidig mindske de 

sociale uligheder. 

 

Gruppen efterlyser en egentlig kulturændring i forbindelse med gennemførelsen af den reviderede 

samhørighedspolitik og agter at holde øje med de lokale og regionale myndigheders involvering og en 

fuldstændig gennemførelse af partnerskabsprincippet, som nu er en del af EU's lovgivning 

(med den europæiske adfærdskodeks for partnerskab).  
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Vi efterlyser større støtte til kapacitetsopbygning, uddannelsesmuligheder for kommunale 

medarbejdere, som har med projekter at gøre, og strømlinede procedurer. 

 

Det er vigtigt, at der investeres i infrastruktur, men gruppen mener, at udvikling ikke kan opnås uden 

fokus på mennesker. 

 

Vi anser det for centralt, at der sker en bedre koordinering af finansieringsinstrumenter og synergier 

mellem nationale og lokale budgetter i Europa. 

 

Med udgangspunkt i de positive erfaringer med Østersø-, Donau- og den adriatisk-joniske 

makroregion støtter gruppen den nye strategi for Alperegionen (EUSALP), da den vil bidrage til at 

forbedre den politiske konsistens og føre til bedre samarbejde mellem de forskellige 

myndighedsniveauer med henblik på at tackle fælles udfordringer såsom en harmonisering af 

miljøbeskyttelsen og den økonomiske udvikling. 

 

Gruppen vil følge op på implementeringen af den nye alpestrategi og sikre, at strategien nok lægger 

hovedvægten på de centrale alpine bjergområders interesser, men samtidig tager behørigt hensyn til de 

omkringliggende områder og byer, således at forbindelserne mellem disse regioner kan blive til 

gensidig gavn. 

 

Mod en afbalanceret politik for by- og landområder 

 

Gruppen anerkender de ægte og håndgribelige fordele, der er opnået for EU's befolkning takket være 

medlemsstaternes og Kommissionens engagement i at opretholde en langsigtet, stærk og 

sammenhængende struktur- og samhørighedspolitik. 

 

Selv om byfornyelse er et særdeles vigtigt arbejdsområde, er det vigtigt, at vi anerkender betydningen 

af alle Europas regioner og lokalsamfund og den rolle, de skal spille i opbygningen af en stærk 

økonomi. Gruppen vil kraftigt anbefale, at de fremtidige programmer, der finansieres af 

strukturfondene, dækker emner såsom fornyelse af byer og landdistrikter, social forarmelse, konkrete 

boliginitiativer, økonomisk reform og offentlig transport, og revitalisering af land- og bjergområder. 

 

Gruppen efterlyser tydelig handling med henblik på fornyelse af byerne, navnlig en fornyet udvikling 

af bycentre, som er blevet negligeret i forbindelse med fremkomsten af de meget store butikscentre i 

udkanten af byerne.  

 

Gruppen anerkender betydningen af alle EU's regioner og vigtigheden af at sikre en balance mellem 

by og land i de fremtidige programmer. Landkommuner er en vigtig del af Europa, som giver byerne 

den nødvendige energiindsprøjtning, og institutionerne må derfor sikre en afbalanceret indfaldsvinkel i 

alle deres aktiviteter. Gruppen fastholder, at landdistrikter, landbrugsområder og bjergområder er 

afgørende aktiver for lokal økonomisk og social udvikling, og opfordrer institutionerne til i højere 

grad at tage hensyn til landdistrikternes behov og finde den rette balance mellem politikker for 

udvikling af henholdsvis byområder og landdistrikter. Gruppen tror på en landbrugspolitik, som 

dækker alle aspekter "fra jord til bord", idet det sikres, at der er rigelig adgang til sporbare 

landbrugsprodukter af høj kvalitet, samtidig med at natur- og miljøressourcer på tværs af regioner 

beskyttes. 
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Bæredygtig turisme 

 

Gruppen ønsker at pointere, at turisme er et globalt fænomen, der udmøntes på lokalt plan, men som 

skal finde en niche i betragtning af den yderst mangefacetterede konkurrence. Gruppen mener således, 

at udviklingen af en sammenhængende politik for bæredygtig turisme vil have mærkbare fordele for 

lokalsamfundene, både økonomisk og miljømæssigt. Turisme er en vigtig faktor for BNP og 

beskæftigelse på alle niveauer – lokalt, regionalt, nationalt og europæisk. Gruppen anerkender den 

centrale rolle, turismen spiller for fremme af regional udvikling og territorial samhørighed, og 

opfordrer Kommissionen til fortsat at lægge vægt på turismens tværgående natur og at stille passende 

og tilgængelige finansielle instrumenter til rådighed for medlemsstaterne og de lokale og regionale 

myndigheder, således at initiativer i denne sektor kan fremmes og støttes. Gruppen opfordrer navnlig 

Kommissionen til fortsat at fremme tiltag til støtte for bæredygtig turisme. 

 

Miljø og klimaændringer 

 

EA-gruppen vil se på udviklingen af Kommissionens initiativer, som vil hjælpe EU i retning af en 

kulstoffattig og ressourceeffektiv økonomi og samtidig tackle udfordringerne vedrørende 

klimaændringer, miljøforringelse og tab af biodiversitet samt skabe en mere bæredygtig mobilitet. 

 

Gruppen går ind for en styrkelse af opmærksomheden og hjælp til, at lokale og regionale myndigheder 

kan reducere deres CO2-fodaftryk, samtidig med at der tages behørigt hensyn til de forskellige 

energimiks og forskellige lokale forhold rundt omkring i EU. 

 

Vi ønsker ambitiøse globale aftaler, som tilskynder alle regioner til at deltage i en nedbringelse af 

emissionerne og sikring af en miljømæssigt bæredygtig fremtid for Europa. 

 

Gruppen vil arbejde for at sikre, at fokus placeres på grønne investeringer til sikring af bæredygtig 

mobilitet og effektiv anvendelse af naturressourcerne i forbindelse med implementeringen af 

Europa 2020-strategien. 

 

Cirkulær økonomi og affald 

 

Gruppen understreger vigtigheden af, at man bevæger sig i retning af en mere ressourceeffektiv 

økonomi med en mere forstandig anvendelse af naturressourcer, materialer og affald, som så vidt 

muligt bør genanvendes og genbruges. 

 

I denne henseende opfordrer vi stærkt Kommissionen til hurtigt at vedtage nye initiativer til fremme af 

den cirkulære økonomi, hvorved EU bliver i stand til at forebygge spildet af værdifulde materialer som 

f.eks. plastik, styrke genbruget og reducere emissionerne og miljøvirkningerne, samtidig med at der 

skabes nye job og økonomiske udviklingsmuligheder. 
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Bioøkonomi 

 

Biodiversitet er en væsentlig miljøprioritet for EU. 

 

Vi mener, at det er absolut nødvendigt fortsat at føre en bæredygtig skovpolitik, og at der skal gøres 

bestræbelser på i væsentligt omfang at forøge skovbiomassens andel i produktionen af vedvarende 

energi. 

 

Gruppen støtter udmøntningen af de regionale biodiversitetsstrategier og -handlingsplaner med 

henblik på at bidrage til at sikre energikildernes fremtid og deres økonomiske potentiale. Vi søger at 

bygge konsensus om at gøre Europa mindre afhængig af fossile brændstoffer og udvikle en biobaseret 

økonomi. 

 

Energi 

 

Energi er en af de væsentligste kilder til velstand i alle samfund. Der vil skulle træffes en række 

afgørende beslutninger og valg på EU-plan for at forbedre energiforsyningen og promovere 

vedvarende energi og energieffektivitet. Gruppen opfordrer til, at det indre energimarked fuldføres, og 

at der etableres en egentlig energiunion med sammenkoblede energinet, og efterlyser nye tiltag og 

økonomiske incitamenter til styrkelse af energieffektiviteten. Gruppen ønsker navnlig tiltag, som kan 

hjælpe EU til at udnytte det enorme potentiale, der ligger i vedvarende energikilder såsom tidevand, 

bølger, geotermisk energi, vind, sol, vand og bæredygtig biomasse. EU skal gøre mere for at fremme 

renere energikilder og energieffektivitet og hjælpe lokalområder med at styrke deres 

naturressourcepotentiale, samtidig med at det sikres, at borgerne kan få energi til overkommelig pris. 

 

Gruppen vil opfordre Kommissionen til at støtte byer og regioner, der deltager i Borgmesteraftalen, så 

disse kan opfylde aftalens målsætninger. 

 

3. En stærk stemme i verden 

 

Gruppen vil fremhæve følgende punkter: 

 

EU som global partner  

 

Den europæiske integrationsproces er først og fremmest et fredsprojekt. En udvidelse af området med 

frihed og fred, navnlig så det kommer til at omfatte EU's naboskabsområde i bred forstand, bør være 

en overordnet målsætning for EU. 

 

Gruppen gentager, at EU over for resten af verden i sin udenrigspolitik skal optræde med en stærk 

stemme. 

 

Gruppen opfordrer EU-institutionerne til at gøre udvidelsespolitikken mere effektiv, fortsat at 

forhandle med de lande, der søger om medlemskab, og at føre en robust naboskabspolitik. EU's 

nabolande bør modtage substantiel støtte til at udvikle demokrati og velstand i deres respektive lande.  

 

Vi mener, at samarbejdet med nabolandene skal styrkes.  
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Migration 

 

Gruppen går ind for immigrations- og migrationspolitikker, som er i overensstemmelse med de 

grundlæggende rettigheder, samtidig med at der tages hensyn til regionernes og de lokale 

myndigheders behov og udfordringer.  

 

Samtidig efterlyser gruppen mere solidaritet og samarbejde mellem medlemsstaterne om 

implementering af en kohærent immigrationslovgivning, kontrol med de ydre grænser og bekæmpelse 

af ulovlig indvandring og menneskehandel. Vi ønsker at øge opmærksomheden i EU om de særlige 

vanskeligheder, grænseregionerne står over for i forbindelse med håndtering af humanitære kriser. 

 

Sikkerhed og fred 

 

Gruppen fordømmer enhver form for aggression og vil gøre fælles sag med andre partnere om at 

fremme fred, solidaritet, stabilitet og sikkerhed i EU og langs EU's grænser, samtidig med at 

nabolandene støttes i at fremme lokalt demokrati og lokal udvikling. 

 

Gruppen vil fortsat presse på, for at Kommissionen lever op til sin forpligtelse til at yde støtte og 

bistand til Ukraine, og opfordrer til lokalt samarbejde mellem lokale og regionale myndigheder i EU 

og Ukraine. 

 

Gruppen finder det vigtigt, at lokale og regionale myndigheder inddrages i bekæmpelsen af organiseret 

kriminalitet, terrorisme og radikalisering med henblik på at opretholde sikkerhed for borgerne i byer 

og landområder. 

 

Med afsæt i disse tidligere opstillede målsætninger og de kommende begivenheder, som omtales 

ovenfor, vil gruppen ligeledes fremhæve følgende punkter: 

 

4. Styreformer i EU og interinstitutionelle aspekter 

 

Vi gentager vores støtte til bedre styreformer i EU via betydelige forbedringer i EU's funktion, 

enkelhed og gennemsigtighed i forhold til de eksisterende traktater. Gruppen er enig med 

Kommissionen i, at EU kun kan nå sine målsætninger, hvis EU-institutionerne, de nationale, regionale 

og lokale myndigheder såvel som alle borgerne arbejder i samme retning. Gruppen vil arbejde på at 

intensivere høringsprocessen såvel som vurderingen af lovgivningens virkning, sådan som 

Kommissionen har foreslået i forbindelse med målsætningen om bedre lovgivning. Gruppen vil 

desuden yderligere styrke sit samarbejde med de øvrige EU-institutioner, herunder navnlig 

Europa-Parlamentet og Rådet, for at sikre, at RU's synspunkter og anbefalinger kan få reel 

gennemslagskraft. 

 

Alle disse prioriteter vil blive gennemført under hensyntagen til principperne om nærhed, 

proportionalitet og administrativ forenkling. 
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Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 

 

EA's sekretariat 

Regionsudvalget 

 

Rue Belliard/Belliardstraat 99-101 

B – 1040 Bruxelles 

Tlf.: +32 – 2 – 282 - 2245 

Fax: +32 – 2 – 282 – 2334 

E-mail: micheal.oconchuir@cor.europa.eu 
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