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Europeiska regionkommittén 

Europas framtid: att våga mer demokrati i EU – för att skapa EU-mervärde 

 

Slutsatser 

från ReK:s 10:e subsidiaritetskonferens den 11 november 2022 i Valencia, Spanien 

 

 Med beaktande av att EU:s medborgare efterlyser en förstärkning av den europeiska 

demokratiska legitimiteten och alla styresnivåers deltagande i EU:s beslutsprocess,  

 med beaktande av att subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna är förankrade i artikel 5 

i fördraget om Europeiska unionen, 

 med beaktande av rekommendationerna från arbetsgruppen för subsidiaritet och proportionalitet 

och ”göra mindre men göra det effektivare”1 samt uppföljningen av dessa, 

 med beaktande av förslagen från konferensen om Europas framtid2, enligt vilka 

 aktiv subsidiaritet och flernivåstyre är centrala principer och grundläggande inslag för EU:s 

funktionssätt och demokratiska ansvarsskyldighet, 

 en systematisk användning av en subsidiaritetsdefinition som alla EU-institutioner gemensamt 

kommit överens om skulle kunna bidra till att klargöra om beslut måste fattas på europeisk, 

nationell eller regional nivå, 

 den mekanism som gör det möjligt för de nationella parlamenten att bedöma huruvida nya 

lagstiftningsförslag på EU-nivå inkräktar på deras rättsliga befogenheter bör ses över, så att 

parlamenten ges möjlighet att lägga fram lagstiftningsinitiativ på EU-nivå, och bör utvidgas till 

att omfatta alla regionala parlament med lagstiftningsbefogenheter, 

 ReK bör ges en större roll i den institutionella strukturen när det handlar om frågor som 

påverkar den lokala och regionala nivån, 

 

uppmanar Europeiska regionkommittén (ReK) och de folkvalda lokala och regionala företrädare som 

samlades i Valencia för den 10:e subsidiaritetskonferensen till att man utnyttjar den drivkraft som 

konferensen om Europas framtid har skapat för att gå vidare och uppfylla medborgarnas förväntningar 

genom att tillämpa principen om aktiv subsidiaritet och genom att stärka de lokala och regionala 

myndigheternas roll inom EU:s institutionella ram. 

 

På grundval av ReK-ledamöternas politiska legitimitet och deras erfarenheter, särskilt när det gäller att 

genomföra stora delar av EU-lagstiftningen, åtar sig kommittén att 

 

 bedöma förslag till EU-lagstiftning med avseende på respekten för subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna och deras konsekvenser för den lokala och regionala nivån – ett arbete 

som inbegriper landsbygdssäkring – inom sina nätverk och utifrån den mall för subsidiaritets-

bedömning som utarbetats, 

                                                           
1 Rapport från arbetsgruppen för subsidiaritet och proportionalitet och ”göra mindre men göra det effektivare”, den 10 juli 2018. 

2 Konferensen om Europas framtid: Rapport om slutresultatet, maj 2022. 
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 främja erkännandet av begreppet aktiv subsidiaritet inom ramen för kommissionens agenda för 

bättre lagstiftning, i synnerhet genom att bedöma EU-lagstiftningens europeiska mervärde och 

bidra till att det förbättras under lagstiftningens hela livscykel ur ett lokalt och regionalt 

perspektiv, 

 samla in synpunkter genom RegHub-nätverket på genomförandet av EU-lagstiftningen, som kan 

tjäna som underlag för översynen av befintlig lagstiftning, 

 delta aktivt i Fit for Future-plattformen med tre ReK-företrädare i regeringsgruppen, och 

samordna RegHub-nätverket som en särskild undergrupp till plattformen, 

 bidra till utformningen av EU:s dagordning och utvecklingen av politiken på grundval av 

fortlöpande dialoger och samråd med lokala och regionala myndigheter, medborgare och andra 

berörda parter, oavsett var i EU de befinner sig,  

 utveckla den lokala och regionala dimensionen av EU-institutionernas framsynsarbete i syfte att 

bidra till lämpliga europeiska svar på framtida utmaningar. 

 

Detta åtagande är också ett led i ReK:s insatser för att uppfylla medborgarnas förväntningar om EU-

reformer och ett EU som åstadkommer konkreta resultat. 

 

Således framhåller deltagarna vikten av följande med avseende på de gällande fördragen: 

 

 Stärkande av det interinstitutionella samarbetet och säkerställande av erkännandet av de lokala 

och regionala myndigheternas roll och bidrag i en framtida översyn av det interinstitutionella 

avtalet om bättre lagstiftning samt inom ramen för de bilaterala samarbetsavtalen med 

kommissionen och Europaparlamentet. Detta erkännande bör omfatta ReK:s deltagande i treparts-

mötena om EU-lagstiftning med en lokal eller regional dimension. 

 Främjande av flernivåstyre inom EU:s politik, en platsbaserad strategi för politiken och 

partnerskapsprincipen, vilket redan varit lyckat inom EU:s sammanhållningspolitik. 

 Integrering av aktiv subsidiaritet, även i EU:s alla relevanta styrningsprocesser, såsom den 

europeiska planeringsterminen. 

 Utnyttjande av ReK:s omfattande erfarenhet från konferensen om Europas framtid, inbegripet de 

lokala, regionala och gränsöverskridande medborgardialogerna, nätverket för lokala och regionala 

fullmäktigeledamöter samt dess delegation av lokala och regionala företrädare, i syfte att bidra till 

arbetet i de medborgarpaneler som kommissionen avser att inrätta. 

 

På längre sikt, inom ramen för den översyn av EU-fördragen som förordades under konferensen om 

Europas framtid som ett led i en ambitiös reform av EU:s funktionssätt, efterlyser deltagarna slutligen 

följande: 

 

 En översyn av artikel 5.3 i fördraget om Europeiska unionen samt av protokoll nr 1 och 

protokoll nr 2, med syftet att ge ReK en mer aktiv roll i den förberedande fasen av utarbetandet 

av EU:s politik, samt en översyn av mekanismen för tidig varning för att stärka de regionala 

parlamenten med lagstiftningsbefogenheter och göra det lättare för dem att bidra till EU:s 

beslutsprocess. 
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 En starkare roll för ReK i EU:s institutionella struktur med en bindande lagstiftande funktion 

när det gäller viktig regionalpolitik, så att den avgörande roll som de lokala och regionala 

styresnivåerna spelar i den europeiska demokratin och i utformningen och genomförandet av EU-

lagstiftningen respekteras. 

 

_____________ 

 


