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Vitboken avspeglar viljan att "Bygga Europa i partnerskap" och fastställer två viktiga strategiska mål: att främja 
deltagandet i den europeiska processen och öka effektiviteten i de gemensamma åtgärderna. Den 
omständigheten att medborgarnas intresse för Europaparlamentsvalet har sjunkit samtidigt som EU-
medlemskapet huvudsakligen uppfattas som en tillgång med tanke på de utmaningar som globaliseringen 
medför, innebär att de politiska åtgärderna på nytt måste grundas på principerna och mekanismerna för ett 
flernivåstyre.  
REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT 
− Regionkommittén uppfattar flernivåstyre som samordnade insatser från EU, medlemsstaterna och de 

lokala och regionala myndigheterna grundade på partnerskap i syfte att utforma och genomföra EU:s 
politik. Flernivåstyre innebär att ansvaret delas mellan de olika berörda myndighetsnivåerna och stöds av de 
olika medverkande aktörernas demokratiska legitimitet och representativitet. 

− ReK rekommenderar att varje strategisk gemenskapsreform av betydelse förses med en territoriell 
handlingsplan, som Europeiska kommissionen och Regionkommittén kommer överens om och som 
innehåller förslag till politiska mekanismer för att underlätta godkännande, genomförande och utvärdering av 
de politiska åtgärderna samt en decentraliserad kommunikationsplan. 

− Regionkommittén rekommenderar att lämpliga verktyg skapas för att stödja deltagandedemokrati, 
särskilt inom ramen för Lissabonstrategin, den sociala agendan och Göteborgsstrategin samt att mekanismer 
av typen "lokal agenda 21" utvecklas, dvs. integrerade mekanismer för medverkan i utformningen av 
långsiktiga strategier. 

− Vi rekommenderar att partnerskapsmetoden konsolideras såväl vertikalt mellan "regionala och lokala 
myndigheter – nationella regeringar och Europeiska unionen" som horisontellt mellan "regionala och lokala 
myndigheter – det civila samhället", framför allt inom ramen för den sociala dialogen. 

− Regionkommittén uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att reformera den öppna 
samordningsmetoden så att den blir mer inkluderande genom att tillsammans med de regionala och 
lokala myndigheterna utveckla effektivare indikatorer för styresformer som är öppna för medverkan och 
territoriella indikatorer. 

− Vi rekommenderar att den territoriella konsekvensbedömningen systematiseras genom att de berörda 
aktörerna görs delaktiga innan det politiska beslutet fattas, så att det går att förutse de ekonomiska, sociala 
och miljömässiga konsekvenserna för territorierna av lagstiftningsförslag och andra förslag från 
gemenskapen. 

− Regionkommittén förbinder sig att lägga fram förslag till stöd för användningen av experiment på lokal och 
regional nivå inom vissa av EU:s insatsområden, som strategin för tillväxt och sysselsättning, den sociala 
agendan, integrationspolitiken, innovationspolitiken, sammanhållningspolitiken, politiken för hållbar 
utveckling eller räddningstjänst. 

− Regionkommittén rekommenderar att det inrättas europeiska territoriella pakter som på frivillig grund 
kan förena de olika behöriga styresnivåerna i syfte att anpassa genomförandet av EU:s stora mål och politiska 
prioriteringar på grundval av ett partnerskap med regionala och lokala myndigheter och uppmanar de 
territoriella myndigheter som är intresserade av att delta i en sådan process att visa sitt intresse inom 
ramen för det samråd som har inletts om genomförandet av vitboken. 
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"Det finns många målsättningar som vi inte kan 
uppnå på egen hand utan endast tillsammans. 
Uppgifterna är fördelade mellan Europeiska 
unionen, medlemsländerna, regionerna och de 
lokala myndigheterna."1 

 
1. Inledning 
 
Styresformerna är en av de viktigaste frågorna för en framgångsrik europeisk integration.  
Om EU:s styresformer garanterar att de olika förvaltningsnivåerna samarbetar för att genomföra en 
gemensam dagordning och reagera på de globala utmaningarna kommer EU att bli starkt,  
EU-institutionerna att legitimeras, EU:s politik att effektiviseras och EU-medborgarna att bli delaktiga 
och engagerade. 
 
Detta konstaterade stats- och regeringscheferna i Berlinförklaringen av den 25 mars 2007. Genom att 
erkänna värdet av flernivåstyre stadfäste de den vision och föreställning om EU som Region-
kommittén några dagar tidigare hade formulerat i sin Romförklaring.2 
 
Inom EU finns det i dag nästan 95 000 regionala och lokala förvaltningar som har betydande 
befogenheter inom viktiga områden som utbildning, miljö, ekonomisk utveckling, fysisk planering, 
transporter, allmännyttiga tjänster och socialpolitik och som bidrar till den demokratiska processen 
och utövandet av de medborgerliga rättigheterna inom EU.3  
 
Såväl närheten till medborgarna som förekomsten av olika styrelseformer på lokal och regional nivå 
är en stor tillgång för unionen. Trots de stora framstegen under senare år när det gäller att erkänna de 
regionala och lokala förvaltningarnas roll i den europeiska processen återstår fortfarande mycket att 
göra på gemenskapsnivå och i medlemsstaterna. Det är en successiv utveckling men nu krävs verkliga 
ansträngningar för att undanröja sådana administrationskulturer som hindrar den pågående 
decentraliseringsprocessen. 

                                                 
1

 Förklaring i Berlin med anledning av 50-årsdagen av undertecknandet av Romfördragen den 25 mars 2007. 

2
 Regionkommitténs förklaring om Europa. DI/CdR 55/2007 fin. 

3
 De lokala och regionala förvaltningarna står för 

 16 procent av BNP för EU-27  
 1/3 av de offentliga utgifterna  
 2/3 av de totala offentliga investeringarna  
 56 procent av de offentliganställda  
 (siffror från Dexia: http://www.dexia.be/fr/particulier/press/pressrelease20090205-localauthorities.htm). 
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Den nuvarande globala krisen understryker vikten av god styrning, i synnerhet på EU-nivå, och vikten 
av att man gör de lokala och regionala myndigheterna aktivt delaktiga i arbetet med att utforma och 
genomföra gemenskapens strategier. Dessa står nämligen för genomförandet av närmare 70 % av 
gemenskapslagstiftningen, vilket ger dem en central roll i genomförandet av återhämtningsplanen för 
ekonomin. En situation med ett alltmer krympande utrymme för de offentliga finanserna kan leda till 
att man försöker åternationalisera den gemensamma politiken och centralisera medlen, trots att 
globaliseringen tvärtom gör flernivåstyre mer relevant. 
 
EU:s kapacitet att anpassa sig till de nya förhållandena i omvärlden baseras i stor utsträckning på hur 
dess förvaltningar på lägre nivåer kan reagera, agera och samverka. Det är därför viktigt att se till att 
EU förfogar över förvaltningsformer som  
 

• dels svarar mot globaliseringen och framväxten av en multipolär värld som skapar de 
utmaningar EU måste anta, 

• dels vidareutvecklar den europeiska integrationen – som suddar ut gränserna, förenar 
marknaderna och för medborgarna närmare varandra med respekt för den nationella 
suveräniteten och bevarandet av identiteten. 

 
För att garantera och utveckla den europeiska modellen är det nödvändigt att avvärja två av 
globaliseringens största risker:  
 

• Risken för likriktning i våra samhällen: Mångfald är ett värde som bör främjas. 
• Risken för ökande ojämlikheter i medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna: 

Solidaritet är ett värde att värna om. 
 
Regionkommitténs politiska initiativ sker i en tid av ombyte och förändring i den europeiska 
integrationsprocessen. De nya mandatperioderna för Europaparlamentet och Europeiska kommissionen, 
övergången till ett nytt institutionellt regelverk, omläggningen av EU:s budget samt de direkta och 
indirekta effekterna av världskrisen utgör bakgrunden till kommande års EU-dagordning. 
 
Under de närmaste månaderna ska EU fastställa, revidera och anpassa gemenskapsstrategierna till de 
stora, globala utmaningarna och samtidigt införa nya instrument för att genomföra dem. Den 
kommande perioden bör leda till en ny strategi för EU:s styresformer såväl i fråga om metoder och 
innehåll i förslagen som när det gäller effekterna av gemenskapens åtgärder.  
 
Flernivåstyre gagnar faktiskt EU:s viktigaste politiska mål: ett medborgarnas Europa, ekonomisk 
tillväxt och sociala framsteg, en hållbar utveckling och EU:s roll som global aktör. Det förstärker 
EU:s demokratiska dimension och effektiviserar dess processer. Flernivåstyre är dock inte tillämpligt 
på alla EU:s politikområden, och när det är tillämpligt är det sällan på ett symmetriskt och enhetligt sätt.  
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Regionkommitténs synsätt och de rekommendationer som kommittén formulerar bygger på befintliga 
fördrag men baseras också på förhoppningen om att Lissabonfördraget ska träda i kraft, eftersom det 
erkänner den territoriella dimensionen – framför allt den territoriella sammanhållningen – i den 
europeiska integrationsprocessen och stärker mekanismerna för flernivåstyre. 
 
Införandet av verkligt flernivåstyre i EU har alltid varit en prioriterad fråga för Regionkommittén. 
Flernivåstyre har i dag blivit en förutsättning för gott styre inom EU.4 Vitboken är ett uttryck för denna 
prioritering. I den föreslår Regionkommittén tydliga politiska alternativ för att förbättra EU:s styre och 
rekommenderar särskilda mekanismer och instrument som kan användas i alla faser av EU:s 
beslutsprocesser. Regionkommittén föreslår handlingsvägar och överväganden för att i medborgarnas 
intresse underlätta utformningen och genomförandet av gemensamma politiska åtgärder.5 Kommittén  
åtar sig att utveckla dessa vidare och presenterar exempel på delat styre. Vitboken utgör dessutom  
ett första bidrag från Regionkommittén till arbetet i den reflektionsgrupp som av Europeiska rådet har  
fått i uppdrag att "hjälpa unionen att effektivare föregripa och möta utmaningar på längre sikt 
(tidsperspektivet 2020–2030)" med utgångspunkt i Berlinförklaringen av den 25 mars 2007. 
 
Vitboken ingår i ett frivilligt politiskt initiativ för att "bygga Europa i partnerskap" och slår fast  
två viktiga strategiska mål: att främja deltagandet i den europeiska processen och öka effektiviteten  
i de gemensamma åtgärderna. Den omständigheten att medborgarnas intresse för Europaparlaments-
valet har sjunkit samtidigt som EU-medlemskapet huvudsakligen uppfattas som en tillgång med tanke 
på de utmaningar som globaliseringen medför, innebär att de politiska åtgärderna på nytt måste 
grundas på principerna och mekanismerna för ett flernivåstyre. 
 
2. Bygga Europa i partnerskap 

 
EU:s förmåga att fullgöra sina uppdrag och uppnå de gemensamma målen beror i viss mån på dess 
institutionella organisation, men framför allt på dess styresformer. EU:s legitimitet, effektivitet och 
synlighet är beroende av att samtliga aktörer bidrar. För att garantera dessa bidrag måste de regionala 
och lokala myndigheterna ha status som verkliga "partner", inte bara som mellanled. Partnerskap 
innebär så mycket mer än deltagande och samråd. Partnerskap främjar ett starkare engagemang och ett 
ökat ansvarstagande från de olika aktörerna. Den stora utmaningen i samband med flernivåstyre består 
följaktligen i att hitta den rätta balansen mellan institutionella styresformer och ett styre som bygger 
på partnerskap6. En utveckling av den politiska och administrativa kulturen inom EU bör således 
främjas och stimuleras. Detta tycks vara vad EU:s medborgare önskar sig. 

                                                 
4

 I Europaparlamentets betänkande av den 17 september 2008 om "styrelseformer och partnerskap på nationell och regional 
grundval samt på projektbasis inom regionalpolitiken" (A6-0356/2008) uppmanar parlamentet "Regionkommittén att öka sina 
åtgärder för att utveckla det sätt på vilket styrelsen utövas, både kvantitativt och kvalitativt". 

5
 Företrädare för forskarsamhället har bidragit till utarbetandet av vitboken genom sitt deltagande i Regionkommitténs workshopar 

(www.cor.europa.eu/ateliers) och ett inledande samråd har hållits med de viktigaste europeiska sammanslutningarna för 
regionala och lokala förvaltningar.  

6
 Europaparlamentets betänkande om "styrelseformer och partnerskap på nationell och regional grundval samt på projektbasis 

inom regionalpolitiken" (A6-0356/2008). 
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I. Medborgarna och delat beslutsfattande: resultaten från Eurobarometern7 
 

• Europabarometerns specialrapport 307 om de regionala och lokala myndigheternas roll 
och inflytande i EU, som offentliggjordes i februari 2009, ger belägg för att ett delat 
beslutsfattande förefaller naturligt för européerna. Resultaten av denna undersökning som 
genomfördes bland 27 000 europeiska medborgare i de 27 medlemsstaterna under 
hösten 2008 visar att medborgarna anser att de nationella politiska representanterna, 
EU-parlamentarikerna och de regionala och lokala politiska representanterna i lika hög 
grad är kapabla att försvara deras intressen på EU-nivå. (29 procent har i det avseendet 
förtroende för sina nationella politiska representanter, 26 procent för sina ledamöter 
i Europaparlamentet och 21 procent för sina regionala och lokala representanter.) 

• Detta bekräftar medborgarnas förväntan om ett EU som är mer i samklang med deras 
vardagsliv och som stöder sig på den verksamhet som bedrivs av deras regionala och 
lokala folkvalda. 59 procent anser att de regionala och lokala myndigheterna inte 
tillräckligt beaktas i den europeiska beslutsprocessen. 

• Detta vittnar om den vikt medborgarna fäster vid den lokala och regionala demokratin, 
vilket framgår av det förtroende som de har för sina lokala och regionala folkvalda 
(50 procent) jämfört med förtroendet för regeringen i deras länder (34 procent) och för 
Europeiska unionen (47 procent). 

• Eurobarometern ger incitament till att införa decentraliserade kommunikationsstrategier: 
26 procent av européerna anser att de lokala och regionala folkvalda är mest lämpade att 
förklara vilka konsekvenser de gemenskapspolitiska åtgärderna har för deras liv 
(28 procent för de nationella politiska representanterna och 21 procent för ledamöterna 
i Europaparlamentet). 

 
Regionkommittén uppfattar flernivåstyre som samordnade insatser från EU, medlemsstaterna 
och de lokala och regionala myndigheterna grundade på partnerskap i syfte att utforma och 
genomföra EU:s politik. Flernivåstyre innebär att ansvaret delas mellan de olika berörda 
myndighetsnivåerna och stöds av de olika medverkande aktörernas demokratiska legitimitet och 
representativitet. Det främjar, genom ett samordnat förfarande, att förvaltningar på olika nivåer deltar 
i utformningen av politiken och gemenskapslagstiftningen med hjälp av olika mekanismer (samråd, 
lokala och regionala konsekvensanalyser m.m.). 
 
Flernivåstyre är en dynamisk process med en såväl horisontell som vertikal dimension som inte på 
något vis förminskar det politiska ansvaret utan snarare främjar en gemensam tillämpning av beslut 
och genomförande, förutsatt att mekanismerna och instrumenten är relevanta och korrekt tillämpade. 
Flernivåstyre är följaktligen snarare en politisk handlingsram än ett rättsligt instrument, och det är  
ett mycket vidare begrepp än befogenhetsfördelning. 

                                                 
7

 Eurobarometern: Regionkommittén: http://www.cor.europa.eu/ 
och Europeiska kommissionen: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm. 
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I vitboken om styrelseformerna8 fastställde kommissionen fem principer som grund för goda 
styresformer: öppenhet, delaktighet, tydlig ansvarsfördelning, effektivitet och konsekvens. 
Flernivåstyre säkerställer att dessa principer efterlevs, samt breddar och kompletterar dem.  
 
Genomförandet av flernivåstyre förutsätter respekt för subsidiaritetsprincipen, som förhindrar att 
besluten koncentreras på en maktnivå och garanterar att politiken utformas och tillämpas på den  
mest lämpliga nivån. Respekten för subsidiaritetsprincipen och flernivåstyre är oskiljaktiga:  
Den ena beskriver de olika förvaltningsnivåernas befogenheter, och den andra betonar deras 
samverkan. 
 
Europeiska unionen vilar på en grundval av gemensamma värden och grundläggande rättigheter som 
utgör själva förutsättningen för uppkomsten av en gemensam politisk kultur på EU-nivå. Subsidiaritet, 
proportionalitet, närhet, partnerskap, medverkan, solidaritet och ömsesidig lojalitet är strukturerande 
principer som inspirerar och vägleder gemenskapens insatser. De spelar en avgörande roll i den 
europeiska modellen för skydd av de grundläggande rättigheterna, som bland annat omfattar 
regionalt och lokalt självstyre och respekt för mångfalden. För att denna modell ska kunna 
främjas och försvaras krävs ett delat ansvar mellan samtliga förvaltningsnivåer. 
 
Regionkommittén medverkar dessutom till att få till stånd ett samarbetsavtal mellan Europeiska 
unionen och Europarådet för att upprätta ett alleuropeiskt samförstånd om flernivåstyre som 
bygger på demokratiska värden och principer och med de grundläggande rättigheterna som grundval.9 
 
Flernivåstyre kan inte sammanfattas endast som att de europeiska och nationella målen ska 
genomföras på lokal eller regional nivå, utan bör snarare förstås som en process för att integrera de 
regionala och lokala förvaltningarnas mål i EU:s strategier. Flernivåstyre bör bland annat 
förstärka och forma de regionala och lokala myndigheternas behörighet på nationell nivå och 
stimulera deras medverkan i samordningen av den europeiska politiken, för att därigenom underlätta 
utarbetandet och genomförandet av gemenskapens politik.  
 
Förutsättningarna för ett gott flernivåstyre finns i själva verket i medlemsstaterna själva.  
Det finns en tydlig tendens till decentralisering i Europa, som visserligen inte är lika påtaglig överallt 
men ändå generell. Trots detta är förutsättningarna för detta slags ansvarsfördelning inte till fullo 
uppfyllda. De principer och mekanismer för samråd, samordning, samarbete och utveckling som 
förespråkas på gemenskapsnivå bör först och främst tillämpas i medlemsstaterna. 

                                                 
8

 Europeiska kommissionens vitbok. KOM(2001) 428 slutlig. 

9
 Regionkommittén och Europarådets kommunalkongress samarbetar för detta ändamål inom ramen för ett samarbetsavtal. 
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Det europeiska samhällets övergång från ett produktionsbaserat till ett kunskapsbaserat samhälle 
kräver motsvarande förändring av styresformerna, som i framtiden bör gynna ett globalt, inkluderande 
och mer övergripande synsätt som leder till mer målinriktade gemenskapsstrategier och genomförande 
av en samordnad och integrerad gemenskapspolitik. Unionens budget bör avspegla utvecklingen mot 
en integration som grundas på utformning och finansiering av gemensamma politikinsatser och 
gemenskapsåtgärder av ett experimentellt slag. 
 
Gemenskapsmetoden bör fortsätta att vara en hörnsten i det europeiska styret.10 Den har i själva 
verket fram till i dag garanterat den europeiska integrationens framgång men bör ändå kunna anpassas 
för att förbli en förebild för en effektiv och öppen politisk organisation. 
 
För att förverkliga flernivåstyre  
 
förbinder sig Regionkommittén att 
− inleda ett samråd i syfte att utarbeta en EU-stadga om flernivåstyre, där det fastställs principer 

och metoder i syfte att uppnå samförstånd om EU:s styresformer, grundat på respekt för 
subsidiaritetsprincipen, till stöd för lokal och regional förvaltning och för 
decentraliseringsprocessen i medlemsstaterna, kandidatländerna och grannstaterna. Stadgan ska 
stå som garant för den politiska viljan att respektera de regionala och lokala myndigheternas 
självständighet och deras medverkan i den europeiska beslutsprocessen, 

 
− värna om skyddet av de grundläggande rättigheterna på flera nivåer och samarbeta med 

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för att främja och sprida kännedom om 
de bästa lösningar som utvecklats på regional och lokal nivå11, 

 
− delta i gemenskapsdebatten och de framtida förhandlingarna för att försvara en ambitiös 

gemenskapsbudget, med tillräckliga medel för att möta de globala utmaningarna och 
genomföra integrerade och samordnade strategier, och som både är förankrad i och fungerar som 
hävstång för partnerskapsavtal mellan de olika nivåerna av den offentliga förvaltningen. 

 
rekommenderar Regionkommittén att 
− varje strategisk gemenskapsreform av betydelse förses med en territoriell handlingsplan, som 

Europeiska kommissionen och Regionkommittén kommer överens om och som innehåller 
förslag till politiska mekanismer för att underlätta godkännande, genomförande och utvärdering 
av de politiska åtgärderna samt en decentraliserad kommunikationsplan. Detta skulle göra det 
möjligt att vända det nuvarande förfarandet där de regionala och lokala myndigheterna alltför 
ofta inte tillåts medverka förrän efter det att gemenskapsåtgärderna är utformade, 

 
− man i de tillväxt- och stabilitetspakter som medlemsstaterna utarbetat, liksom i Europeiska 

kommissionens utvärdering av dessa, fullt ut beaktar de regionala och lokala finanserna 
i kvalitativt och kvantitativt hänseende och dessutom i högre grad engagerar de regionala och 
lokala myndigheterna i kontrollen av de offentliga utgifterna. 

                                                 
10

 I sin vitbok om styrelseformerna i EU föreslog Europeiska kommissionen en förnyad gemenskapsmetod som modell för 
framtiden som innebär "att man ser till att kommissionen lägger förslag och genomför dem, att rådet och Europaparlamentet 
fattar beslut och att nationella och regionala aktörer deltar i EU:s politiska process". KOM(2001) 428 slutlig. 
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3. Främja delaktighet i den europeiska processen 
 
Medborgarnas stöd för den europeiska processen är av avgörande betydelse för den europeiska 
demokratins trovärdighet. Delaktighet är grundvalen för utformning av EU-medborgarskapet 
och organisering av EU:s styre. Delaktigheten har två dimensioner: den representativa demokratin 
som är dess grund och deltagandedemokratin som kompletterar den. Ett gott europeiskt styre 
förutsätter att de valda myndigheterna och aktörerna i civilsamhället samarbetar för det gemensamma 
bästa. De regionala och lokala myndigheterna har en odiskutabel demokratisk legitimitet. De är direkt 
ansvariga inför medborgarna, de står för en avgörande del av EU:s demokratiska legitimitet och de 
utövar en betydande del av den politiska makten. Flernivåstyre kräver därför att det institutionella 
erkännandet av olika förvaltningsnivåer i EU på lämpligt sätt kombineras med ett organiserat politiskt 
samarbete och främjande av den offentliga europeiska sfären. 
 
Konsolidera den institutionella representationen 
 
De regionala och lokala myndigheternas institutionella representation har varit garanterad ända 
sedan Maastrichtfördraget, och den har förstärkts vid samtliga påföljande institutionella 
reformer. Lissabonfördragets ikraftträdande är ett betydelsefullt steg när det gäller institutionernas 
erkännande av flernivåstyre i EU:s verksamhet. Därvid bör stärkandet av de regionala och lokala 
myndigheternas representation och inflytande i gemenskapens beslutsprocess prioriteras i Region 
kommittén och de verksamheter som bedrivs av Europeiska unionens råd. Fördragen ger sedan 1994 
regionerna möjlighet att delta i Europeiska unionens råds verksamhet i enlighet med respektive 
nationella konstitutioner. Genom detta direkta deltagande kan representanter för berörda regioner ingå 
i medlemsstaternas delegationer, ha behörighet att leda den nationella delegationen och i förekommande 
fall utöva ordförandeskapet för rådet.  
 
För att förverkliga flernivåstyre 
 
förbinder sig Regionkommittén att 
− i enlighet med sin uppdragsbeskrivning konsolidera sin ställning som politisk församling och 

fullfölja de uppgifter som följer av den, bland annat i samband med beslutsprocessen 
vid utformningen av EU:s strategier och gemenskapslagstiftningen, övervakningen av 
subsidiaritetsprincipen enligt Lissabonfördragets anda och bokstav, utvärderingen av de lokala 
och regionala konsekvenserna av de gemenskapspolitiska åtgärderna samt i sin roll som 
förmedlare av deltagandedemokratin i Europa, 

 
 
 

                                                                                                                                                        
11

 I en rapport om förverkligandet av stadgan om de grundläggande rättigheterna ("Faire de la Charte des droits fondamentaux une 
réalité"), som Regionkommittén beställt av universitetet i Birmingham, presenteras inledande förslag om hur medborgarna kan 
göras medvetna om sina rättigheter samt exempel på goda metoder som tillämpats av lokala och regionala myndigheter. 
CdR 776/2008. 
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− för detta ändamål utveckla sina interinstitutionella förbindelser med Europeiska 

kommissionen i samband med översynen av samarbetsavtal, med Europaparlamentet i samband 
med det politiska programmet för kommande valperiod och slutligen med Europeiska unionens 
råd för att närma den mellanstatliga politiska dynamiken till de folkvalda på regional och lokal 
nivå vid utformningen och genomförandet av de europeiska besluten, 

 
− fortsätta sin strävan efter ett närmande till de nationella parlamentariska församlingarna 

och de regionala lagstiftande församlingarna, särskilt inom ramen för övervakningen av 
subsidiariteten, 

 
uppmanar Regionkommittén medlemsstaterna att 
− systematiskt involvera kommittén i formella och informella samråd om 

gemenskapspolitiska åtgärder som hänför sig till de obligatoriska samrådsområdena eller som 
särskilt berör de regionala och lokala myndigheterna inom ramen för deras behörigheter,  

 
− ge Regionkommittén vederbörlig tillgång till rådets handlingar i samma utsträckning som 

övriga EU-institutioner som deltar i utformningen av gemenskapslagstiftningen, 
 
− i de fall när de lokala och regionala myndigheterna inte har möjlighet att representeras formellt 

i rådet eller i dess förberedande kommittéer, införa interna förfaranden för samråd och 
samordning med de lokala och regionala myndigheterna och skapa möjligheter för dem att 
få elektronisk tillgång till medlemsstatens system för uppföljning av utkast till EU-
rättsakter under utarbetande, dels för att beakta deras sakkunskap när den nationella 
ståndpunkten utarbetas, dels för att ge dem möjlighet att delta i övervakningen av 
subsidiariteten, 

 
− stärka och utveckla de redan befintliga mekanismerna för att utforma den nationella 

ståndpunkten och säkra att denna ståndpunkt är formellt representerad i rådet, så att dessa 
mekanismer till fullo överrensstämmer med behörighetsfördelningen i de respektive nationella 
författningarna. 

 
Organisera det politiska samarbetet 
 
Flernivåstyre förutsätter ömsesidig lojalitet mellan alla förvaltningsnivåer och mellan 
institutionerna om de gemensamma målen ska kunna uppnås. Den institutionella ramen är 
väsentlig men inte tillräcklig för att garantera ett gott styre. Det behövs också bra samarbete mellan de 
olika politiska förvaltningsnivåerna och institutionerna – ett samarbete som grundas på förtroende, 
inte konfrontation mellan olika legitima politiska och demokratiska intressen. 
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Den europeiska demokratin skulle förstärkas av ett mer allomfattande och flexibelt interinstitutionellt 
samarbete och ett ökat politiskt samarbete mellan de olika förvaltningsnivåerna. De europeiska 
politiska partierna är för övrigt en särskilt viktig faktor vad gäller att förstärka den politiska sfären  
i EU och därmed bidra till att utveckla den politiska kulturen för flernivåstyre. 
 
Regionkommitténs och Europaparlamentets politiska karaktär gör det lämpligt för dem att samarbeta 
direkt för att förstärka den demokratiska legitimiteten för den europeiska integrationen, både i de 
europeiska politiska partierna och grupperna och inom ramen för de olika beslutsorganen.12 
 
Det interparlamentariska samarbetet gör sig alltmer gällande som ett väsentligt inslag  
i den demokratiska legitimiteten och i utarbetandet av EU-lagstiftningen. Flernivåstyrningen är en 
metod att även inkludera alla lokala och regionala myndigheter tydligare i processen. Regionala 
parlament och lagstiftande församlingar kommer i synnerhet genom Lissabonfördragets förslag om en 
mekanism för tidig varning att medverka i utvärderingen av subsidiaritetsprincipen. 
 
Förslaget i Lissabonfördraget är tillämpligt på alla medlemsstater, men det kan ändå genomföras på 
olika sätt. ReK uppmanar därför de medlemsstater där det nationella parlamentet inte har en kammare 
som företräder de lokala och regionala myndigheterna att se till att de kan delta i övervakningen av 
subsidiaritetsprincipen.  
 
För att förverkliga flernivåstyre 
 
förbinder sig Regionkommittén att 
− förstärka det politiska och institutionella samarbetet med Europaparlamentet för att främja 

att medborgarnas intressen och synpunkter beaktas vid utformningen av gemenskapspolitiken, 
 
− stöder pilotinitiativet "Erasmus för lokala och regionala förtroendevalda" och i detta syfte 

samarbeta med Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen vid utformningen och 
genomförandet av initiativet samt främja genomförandet av utbildningsprogram, erfarenhets-
utbyte och bra lösningar med inriktning på lokala och regionala folkvalda, 

 
uppmanar Regionkommittén 
− de regionala och lokala folkvalda församlingarna att ägna särskilda sammanträden åt den 

europeiska integrationen och Europapolitiken, och att till sina diskussioner inbjuda företrädare 
för de olika europeiska institutioner som medverkar i det demokratiska beslutsfattandet. 

 
Borgmästaravtalet är en förebild för hur städer och regioner aktivt kan engageras i genomförandet av 
EU:s strategiska mål som förtjänar att spridas till andra områden såsom sysselsättning, integrations-
politik eller för att motverka socialt utanförskap.  

                                                 
12

 I sitt yttrande om "parlamentets nya roll och ansvar vid genomförandet av Lissabonfördraget" understryker Europaparlamentets 
utskott för regional utveckling betydelsen av förbindelserna med Regionkommittén. PE 404.556 v02-00 (30.05.2008). 
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II. Borgmästaravtalet: engagemang och samarbete för att bekämpa klimat-

förändringen 
 
• Borgmästaravtalet är ett politiskt initiativ som syftar till att samla borgmästarna i Europas 

städer kring det gemensamma målet att minska koldioxidutsläppen fram till 2020: minska 
utsläppen av växthusgaser med 20 procent, förbättra energieffektiviteten med 20 procent och 
öka den förnybara energins andel av energiförbrukningen till 20 procent. 

• Städerna och regionerna ansvarar för över hälften av de utsläpp av växthusgaser som 
uppkommer genom energiutnyttjande för mänskliga aktiviteter. Det är därför väsentligt att 
skapa en lämplig ram för att göra städerna, regionerna och medlemsstaterna ansvariga för att 
bekämpa klimatförändringen. 

• Genom att underteckna avtalet åtar sig borgmästarna frivilligt att genomföra en handlingsplan 
för hållbar energi i sina kommuner. Avtalet gör det möjligt att skapa ett nätverk för inledande 
erfarenheter, underlätta utbytet av goda lösningar och öka medborgarnas och de lokala 
socioekonomiska aktörernas medvetenhet om hållbar energianvändning. 

• Regionkommittén försöker tillsammans med Europeiska kommissionen att utveckla detta 
initiativ och föreslår att det utvidgas till att innefatta de regionala myndigheterna. Städernas 
handlingsplaner måste sättas i samband med de regionala och nationella handlingsplanerna. 

• För att förstärka borgmästaravtalets effektivitet är det också viktigt att det politiska initiativet 
på regionalt och lokalt plan får konkreta gensvar i den europeiska politiken och finansieringen. 
Lån från Europeiska investeringsbanken bör vara lätt tillgängliga för de lokala och regionala 
förvaltningar som vill investera i program för energieffektivisering och för utnyttjande av 
förnybara energikällor. 

 
Observera att i mars 2009 hade nästan 470 europeiska städer undertecknat avtalet och många andra 
städer har meddelat att de också ämnar göra det. 
 
De regionala och lokala myndigheterna har successivt blivit odiskutabla aktörer i EU:s utrikespolitik 
och utvidgningsstrategi. Utan att kopiera mekanismerna på gemenskapsnivå har tillvägagångssättet  
i praktiken lett till att de regionala och lokala myndigheterna utvecklat internationella förbindelser och 
i dag utgör globala aktörer. 
 
Mervärdet av att de regionala och lokala förvaltningarna deltar i utvidgningsprocessen har 
framkommit i samband med tidigare utvidgningar och bör utgöra en referens vid genomförandet av 
den nuvarande strategin för att skapa drivkrafter i riktning mot en hållbar demokrati på lokalt 
och regionalt plan.13 14 
 

                                                 
13

 Regionkommitténs yttrande om "Mervärdet av att involvera lokala och regionala förvaltningar i utvidgningsprocessen". 
CdR 93/2008 fin. 

14
 Den globala organisationen CGLU (förenade städer och lokala myndigeter) ger regelbundet ut rapporter om decentralisering och 

lokal demokrati i världen. 
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Det finns övertygande exempel på flernivåstyre också i det regionala arbetssättet i den europeiska 
grannskapspolitiken (Medelhavsdimensionen, det östliga partnerskapet, Svartahavssynergin och den 
nordliga dimensionen), samt EU:s politik för ett utvidgat grannskap (regional integration av de 
yttersta randområdena), som behöver stödjas genom ett effektivt samarbete på regional och lokal nivå. 
Grannskapspolitiken kan tillföras operativ drivkraft och integration genom den församling för 
regionala och lokala EU-Medelhavsmyndigheter (ARLEM) som ingår i styret för Medelhavsunionen, 
och den församling för regionala och lokala myndigheter i Östeuropa och Sydkaukasien för det östliga 
partnerskapet som Europeiska kommissionen föreslagit eller ett permanent lokalt och regionalt forum 
för den nordliga dimensionen som Regionkommittén efterlyst. 
 

III. De regionala och lokala myndigheterna i EU:s partnerländer i Medelhavsområdet 
 
• För att förnya partnerskapet mellan EU och Medelhavsländerna genom en lokal och regional 

dimension och ge det en regional och lokal politisk representation har Regionkommittén 
beslutat att inrätta församlingen för regionala och lokala EU–Medelhavsmyndigheter 
(ARLEM). 

• Stats- och regeringscheferna i EU- och Medelhavsländerna församlade i Paris den 13 juli 2008 
gav sitt stöd till Regionkommitténs politiska initiativ. Syftet med ARLEM är just att 
komplettera partnerskapet med en regional och lokal dimension och därigenom garantera en 
lämplig representation för de regionala och lokala förvaltningarna och deras aktiva deltagande 
i dess styre. Det ger de regionala och lokala myndigheterna möjlighet att åstadkomma 
påtagliga resultat och göra partnerskapet till en konkret realitet för medborgarna. 

• ARLEM består av ett lika stort antal regionala och lokala företrädare för EU och dess 
partnerländer i Medelhavsområdet och väntas komma att erkännas som rådgivande församling 
för det nya styret för Medelhavsunionen. Syftet är även att de regionala och lokala 
myndigheterna ska medverka i konkreta projekt på ett stort antal områden så som utveckling 
av företagande, miljö, energi, transporter, undervisning, kultur, migration, hälsa och 
decentraliserat samarbete. Genom att verka för ett utbyte av goda lösningar främjar 
församlingen det lokala och regionala samarbetet genom att erbjuda nya vägar till dialog. 

 
Multilateralism, som traditionellt brukar kännetecknas av samarbete mellan nationella regeringar och 
FN, utvecklas och berikas genom ett systematiskt samarbete mellan olika regionala och lokala 
myndigheter. Därför har FN:s utvecklingsprogram (UNDP) inrättat "en plattform för nya former av 
partnerskap"15. 
 
Flernivåstyre tillför ett regionalt och lokalt och mindre sektoriellt arbetssätt till utvecklingsstrategierna 
för att uppnå millennieutvecklingsmålen, mot bakgrund av begränsningarna i det alltför centraliserade, 
sektoriella och vertikala arbetssätt som sedan länge har präglat utvecklingsbiståndet.16 Stadsdiplomati 
utgör en annan möjlighet till politiskt samarbete inom ramen för EU:s yttre verksamhet som inte bör 
förbises, eftersom den gör det möjligt att övervinna betydande diplomatiska och politiska hinder.  
                                                 
15

 ART GOLD är ett internationellt samarbetsinitiativ som knyter samman programmen och verksamheterna inom olika FN-organ 
(UNDP, Unesco, Unifem, FENU, WHO, UNORS m.fl.) för att främja en ny form av multilateralism. 

16
 Fogar (globalt forum av regionsammanslutningar i världen) och FAO har undertecknat ett samarbetsavtal. 
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Vänortssamarbete och program för samarbete mellan gränsregioner har blivit ett viktigt verktyg i de 
förberedande processerna inför anslutning och inom grannskapspolitiken. Samarbetet för vidare 
värdet av den europeiska integrationen genom att utveckla nya former av solidaritet i en omvärld med 
tilltagande globalisering.17 
 
Genom att erkänna värdet av de regionala och lokala förvaltningarnas styre och av decentraliserat 
samarbete har de internationella och europeiska institutionerna under de senaste åren förstärkt de 
regionala och lokala myndigheternas roll i det globala styret.18 
 
För att förverkliga flernivåstyre 
 
förbinder sig Regionkommittén att 
− utvärdera de lokala och regionala förvaltningarnas erfarenheter av tidigare utvidgningar, 

med beaktande av verksamheten i arbetsgrupperna för länderna på västra Balkan, Turkiet och 
Kroatien, liksom i den gemensamma rådgivande kommittén för f.d. jugoslaviska republiken 
Makedonien, 

 
− utveckla de lokala och regionala församlingarnas politiska och operationella potential till 

stöd för den europeiska grannskapspolitiken. Regionkommittén framhåller härvid vikten av 
interinstitutionellt samarbete och samordning med övriga befintliga mekanismer, 

 
− i samarbete med Europeiska kommissionen återuppliva "informationsbörsen om 

decentraliserat samarbete" i form av en internetportal för att ge virtuella medel för 
informationsutbytet mellan de lokala och regionala förvaltningar i EU som är verksamma inom 
samarbete och utveckling, och därigenom underlätta samstämmigheten mellan dessa 
myndigheters projekt och projekten i utvecklingsländerna19, 

 
− förstärka sin institutionella ställning som EU-organ med behörighet när det gäller utvecklingen 

av den lokala och regionala demokratin inom ramen för unionens utrikespolitik under 
valobservatörsuppdrag i Europa och i tredjeländer och därvid öka sitt samarbete med 
Europeiska kommissionen och Europarådets kommunkongress, 

 
uppmanar Regionkommittén Europeiska kommissionen att 
− planera antagandet av en frivillig politisk stadga för de regionala och lokala förvaltningarnas 

medverkan i utvidgningsprocessen, som ska fungera som en gemensam referensram för att 
utveckla instrument för att stödja lokala och regionala förvaltningar inför anslutningen och 
förstärka det gränsöverskridandet samarbetet samt den institutionella och administrativa 
regionala och lokala strukturen i kandidatländer och potentiella kandidatländer.20 

                                                 
17

 Europeiska samarbetsorganisationen för kommunala och regionala myndigheter har skapat en internetportal för att främja 
vänortssamarbete: www.twinning.org.  

18
 Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: 

"Lokala myndigheter: utvecklingsaktörer". SEC(2008) 2570. 
19

 Utkast till yttrande från Regionkommittén om "Lokala myndigheter: utvecklingsaktörer". CdR 312/2008 rév. 1. 
20

 Regionkommitténs yttrande om "Mervärdet av att involvera lokala och regionala förvaltningar i utvidgningsprocessen". 
CdR 93/2008 fin. 
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Stimulera deltagandedemokrati 
 
Styresformerna struktureras alltmer i nätverk vilket främjar ett aktivt horisontellt samarbete. Denna 
utveckling gör det motiverat att beakta de många aktiva nätverken på lokal och regional nivå i Europa 
och världen. Att knyta samman dessa opinionsbildande nätverk med de europeiska processerna för att 
bidra till att göra den gemensamma politiken framgångsrik och anpassad till medborgarna är en 
uppgift som tillkommer Regionkommittén. 
 

IV. Open Days: den europeiska veckan för regioner och städer 
 
• Varje år arrangerar Regionkommittén och Europeiska kommissionens generaldirektorat för 

regionalpolitik "de europeiska regionernas och städernas dag" i Bryssel. Inom ramen för ett 
interinstitutionellt samarbete som breddats till EU:s ordförandeskap och Europaparlamentet 
samlar evenemanget över 7 000 deltagare och nästan 250 partner. Officiella partner i Open 
Days är å ena sidan regionerna och deras sambandskontor i Bryssel och å andra sidan ett 
flertal lokala partner, exempelvis lokala föreningar och forskningsinrättningar. Dessa partner 
är huvudarrangörer för de många seminarier och workshops som äger rum, och för en stor del 
av ramprogrammet för Open Days. 

• Under ett tema som är kopplat till gemenskapens politiska dagordning och de regionala 
och lokala myndigheternas prioriterade EU-frågor arrangeras manifestationer, seminarier, 
workshopar, medieaktiviteter och utställningar som samlar politiskt aktiva kvinnor och män på 
det nationella, regionala och europeiska planet, sakkunniga och företrädare för näringslivet, 
fackföreningar, finansinstitut och civilsamhället. 

• Evenemanget i Bryssel åtföljs av evenemang i de medverkande städerna och regionerna som 
underlättar utbyte av erfarenheter och idéer samt kontakter mellan olika nätverk.21 

 
 

                                                 
21

 http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2009/index.cfm  
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De regionala och lokala förvaltningarnas nätverk, organisationer och sammanslutningar bidrar till att 
engagera de regionala och lokala myndigheterna i den europeiska processen och till deras medverkan 
i samarbetsmekanismerna för genomförande på regional och lokal nivå22. Efter inrättandet av 
Regionkommittén har det samarbete som inletts med de viktigaste europeiska och nationella 
sammanslutningarna av regionala och lokala förvaltningar och vissa tematiska nätverk möjliggjort en 
komplementaritet mellan Regionkommitténs och dessa organisationers roll. I sitt engagemang och 
främjande av de målsättningar och åtgärder som fastställs i vitboken kommer Regionkommittén att 
sträva efter att arbeta i partnerskap med europeiska sammanslutningar av lokala och regionala 
myndigheter. 
 
Flernivåstyret förefaller för övrigt mycket relevant när det gäller att främja ett aktivt medborgarskap, 
och det säkerställer en decentraliserad kommunikationspolitik som är bättre i fas med medborgarnas 
konkreta och omedelbara behov genom att det successivt bidrar till att minska gapet mellan 
gemenskapsinstitutionerna och de politiskt ansvariga. 
 
Huvudsyftet med decentraliserad information om EU är att främja införlivandet av den europeiska 
dimensionen i den politiska styrningen på lokal och regional nivå, att underlätta samverkan med 
lokala och regionala medier samt användandet av ny, innovativ kommunikationsteknik, särskilt 
resurserna inom ramen för Web 2.0 på lokal och regional nivå. Decentraliserad information ger bland 
annat impulser till att anordna politiska diskussioner och offentliga möten om Europa på lokalt och 
regionalt plan, och främjar därigenom ett aktivt medborgarskap som uppmuntrar till deltagande i de 
europeiska frågorna.  

                                                 
22

  

− Europeiska regionförsamlingen har inrättat ett interregionalt samarbetsprogram som har till syfte att utveckla en europeisk känsla, 
främja Europas regioner och engagera de regionala företagen i att ta emot praktikanter. 

− Europeiska sammanslutningen för folkvalda i bergsregioner (AEM) utvecklar ett projekt för interregionalt samarbete i bergs-
områden inom ramen för programmet för gränsöverskridande samarbete. 

− Europeiska sammanslutningen för gränsregioner har inrättat ett gränsöverskridande nätverk för utbyte av goda metoder för att 
utveckla konkreta förslag som kan förverkligas inom ramen för gemenskapsprogrammen. 
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För att förverkliga flernivåstyre 
 
förbinder sig Regionkommittén att 
− utveckla stödåtgärder för samarbete med de nätverk på regional och lokal nivå som ökar 

kontakterna och samverkan i det europeiska samhället mellan de politiska och ekonomiska 
sfärerna, föreningslivet och kultursektorn och att beakta de bästa metoderna för deltagande på 
lokal och regional nivå, 

 
− bidra till att genomföra en verkligt decentraliserad politisk kommunikation vars betydelse 

har erkänts i Europaparlamentets, Europeiska kommissionens och rådets förklaring "Samarbete 
för kommunikation om Europa"23 och som grundas på de institutionella aktörernas politiska 
engagemang för att på ett permanent sätt återuppliva den europeiska diskussionen i europeiska 
städer och regioner och beakta de beslut som fattats på gemenskapsnivå, 

 
− fastställa en handlingsplan som särskiljer informationsverktygen utifrån de fastställda målen 

och de berörda politiska områdena i syfte att skapa en samverkan mellan informationen om 
strategin och de gemenskapspolitiska åtgärderna och deras betydelse för medborgarna på lokal 
och regional nivå samt lägga fram rekommendationer för den interinstitutionella gruppen för 
information,24 

 
− föreslå metoder och medel att användas på lokal och regional nivå för att minska bristen på 

information och främja en ökad täckning i lokala och regionala medier av EU-politikens 
konsekvenser i medborgarnas dagliga liv och utöka möjligheterna till kommunikation, 
information och medling om EU genom att utnyttja nya kommunikationsverktyg och särskilt 
Web 2.0, 

 
rekommenderar Regionkommittén att 
− lämpliga verktyg skapas för att stödja deltagandedemokrati, särskilt inom ramen för 

Lissabonstrategin, den sociala agendan och Göteborgsstrategin samt att mekanismer av typen 
"lokal agenda 21" utvecklas, dvs. integrerade mekanismer för medverkan i utformningen av 
långsiktiga strategier,25 

 
− när Lissabonfördraget träder i kraft undersöka möjligheten till samarbete mellan kommittén 

själv, lokala och regionala myndigheter och övriga EU-institutioner med sikte på att utveckla det 
europeiska medborgarskapsinitiativet. Syftet är att utnyttja dess potential att främja en verklig 
europeisk politisk debatt och därmed göra EU:s system för flernivåstyre mer legitimt, 

                                                 
23

 Samarbete för kommunikation om Europa: Europaparlamentets beslut av den 9 oktober 2008 och Europaparlamentets, 
Europeiska kommissionens och rådets gemensamma förklaring (P6Ta(2008)0463). 

24
 Regionkommittén föreslår fortsättningsvis ledamöterna av Regionkommittén och de regionala och lokal förvaltningarna får en 

verktygslåda för kommunikation för att förklara EU:s politik för medborgarna. CdR 234/2008 fin. 

25
 Efter ett initiativ som lanserades 2002 vid toppmötet i Johannesburg om hållbar utveckling blev (CRPM (konferensen för perifera 

kustregioner) och Fogar (globalt forum av regionsammanslutningar i världen) aktiva medlemmar i nätverket för regionalt styre 
för hållbar utveckling (nrg 4SD). 
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− utbildningen i EU-medborgarskap förstärks genom att utnyttja de regionala och lokala 

myndigheternas kompetens, 
 
uppmanar Regionkommittén  
− Europeiska kommissionen att beakta nya parametrar i sin utvärdering av EU-medborgarnas 

åsikter (Eurobarometern) som avspeglar de regionala och lokala myndigheternas verkliga 
betydelse för EU:s funktion och för genomförandet av gemenskapsstrategier och gemensamma 
politiska åtgärder, 

 
efterlyser Regionkommittén att 
− medlemsstaterna genomför en e-förvaltning som i högre grad inbegriper regionerna och 

städerna och att de sistnämnda via sin informationspolitik och sina system för e-förvaltning 
informerar medborgarna om EU:s resultat och utmaningar, 

 
− gemenskapsinstitutionerna genomför en kommunikationsstrategi av typen Web 2.0 och utnyttjar 

de nya sociala internetplatserna, You tube///EU tube. 
 
4. Öka effektiviteten i gemenskapens åtgärder 
 
Syftet med flernivåstyret är att förstärka gemenskapens åtgärder på områden som är viktiga för  
EU-medborgarna. I ett område där integrationen är så stor som inom EU får varje gemenskapsinsats 
direkta effekter på territorierna och medborgarna. Att gemenskapsmålen och denna politiks 
territoriella konsekvenser stämmer överens är därför av grundläggande betydelse. Vitbokens 
rekommendationer kommer följaktligen att syfta till att gemenskapens ändamål anpassas bättre till de 
olika konkreta förvaltnings- och planeringsförhållanden som de lokalt och regionalt folkvalda ställs 
inför vid genomförandet av de centrala delarna av gemenskapspolitiken: 

 
Valet av relevanta instrument är det främsta kriteriet för att säkerställa en effektiv gemenskapsmetod 
och utveckla normerna för styrelseformerna inom EU genom att lägga större vikt vid differentiering 
och specialisering. Dessa instruments koppling mellan olika myndighetsnivåer utgör en garanti för 
enhetliga gemenskapsinsatser. Förfaranden som samråd, experiment, territoriella konsekvens-
bedömningar, den öppna samordningsmetoden, rättsliga instrument för avtal, som de territoriella 
pakterna eller europeiska grupperingarna för gränsöverskridande samarbete, bör utvecklas för att 
motverka de negativa effekterna av en koncentration av besluten, spridda insatser och urvattnade 
resultat. Dessa mekanismer och instrument innebär nya vägar för att uppnå EU:s strategiska mål. 
 
Utarbeta och genomföra gemensam politik i partnerskap 
 
Denna flexibla styresform kan framgångsrikt anpassas efter varierande mekanismer i olika 
gemensamma politikområden beroende på deras egenskaper. Sammanhållningspolitiken är ett bra 
exempel på flernivåstyre, och miljöpolitiken har varit ett laboratorium för vissa mekanismer och 
metoder. 
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V. EU:s sammanhållningspolitik: hävstångseffekter för gemenskapspolitiken  
 
• Sammanhållningspolitiken har under tjugo år visat sitt mervärde och har för medborgarna 

blivit ett exempel på europeisk solidaritet genom olika konkreta projekt. 
Sammanhållningspolitiken har utvecklats under åren: Den infördes som ett komplement till 
den inre marknaden för att trygga utvecklingen i de svagaste regionerna och har gjort det 
möjligt att minska de socioekonomiska skillnader som har orsakats av EU:s olika 
utvidgningar. I dag är sammanhållningspolitiken ett viktigt verktyg för att stödja strategin för 
tillväxt och sysselsättning inom samtliga områden i EU. På senare tid har den utgjort ett stöd 
för EU:s plan för ekonomisk återhämtning. 

• EU:s sammanhållningspolitik, som i dagsläget motsvarar en tredjedel av gemenskaps-
budgeten, får ett verkligt genomslag både genom sin finansiella hävstångseffekt och genom 
det interinstitutionella partnerskapet, som förstärks genom användningen av offentlig-privata 
partnerskap och Europeiska investeringsbankens (EIB) finansiella verktyg. Den europeiska 
sammanhållningspolitikens hävstångseffekt visar sig också i dess förmåga att gynna 
samverkanseffekter på EU-nivå mellan lokala, regionala och nationella strategiska 
utvecklingsprioriteringar. 

• En annan viktig aspekt på hävstångseffekten i samband med utnyttjandet av strukturfonderna 
handlar om förstärkningen av de offentliga myndigheternas institutionella kapacitet. Genom 
att stimulera deras förvaltningskapacitet och harmonisera deras förfaranden på EU-nivå har 
sammanhållningspolitiken främjat genomförandet av gemenskapspolitiken. Slutligen har 
sammanhållningspolitiken tack vare partnerskapet och samarbetet mellan de offentliga 
institutionerna och aktörerna i det civila samhället möjliggjort övergripande lösningar av vitt 
skilda problem inom EU. 

• För att utvidga begreppet territoriell sammanhållning till att även omfatta de nya utmaningar 
som regionerna och de lokala myndigheterna står inför (globaliseringen, klimat-
förändringarna, energisäkerheten, invandringen, etc.) måste de konkreta mål till vilka det 
avsätts EU-medel definieras mer flexibelt med avseende på varje områdes specifika problem 
och möjligheter, samt baseras på områdets egna strategi när det gäller konkurrenskraft och 
hållbarhet. 

 
 
På de politikområden där EU inte har några uttryckliga befogenheter men där gemenskapspolitiken 
ändå har en viss effekt, som exempelvis bostadspolitiken och en stor del av tjänsterna av allmänt 
intresse, är flernivåstyre dessutom ett redskap som gör det möjligt att visa att dessa områden är av 
övergripande karaktär och att behörighetsfördelningen inte ska tolkas alltför snävt för att man ska 
uppnå gemensamma mål och samtidigt ta hänsyn till skillnaderna mellan de olika konstitutionella och 
administrativa strukturerna i medlemsstaterna. 
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För att genomföra flernivåstyret i praktiken 
 
förbinder sig Regionkommittén att 
− planera och lansera initiativ för att sprida goda partnerskapsmetoder för att fastställa 

lokala, regionala, nationella och överstatliga politiska prioriteringar i medlemsstaterna och att 
stödja samtliga initiativ som lanseras av medlemsstaterna, Europaparlamentet och 
Europeiska kommissionen för att tillämpa partnerskapsprincipen tillsammans med regionala och 
lokala myndigheter, inte bara när politiken genomförs, utan i synnerhet även när den utformas, 

 

− föreslå interinstitutionella mekanismer som förstärker de politiska och strategiska inslagen 
i utvärderingen av EU:s sammanhållningspolitik genom att sammanställa rapporter som har 
utarbetats på nationella och regional nivå inom ramen för en europeisk analys och ett europeiskt 
perspektiv, 

 
rekommenderar Regionkommittén att  
− partnerskapsmetoden konsolideras såväl vertikalt mellan "regionala och lokala myndigheter – 

nationella regeringar och Europeiska unionen" som horisontellt mellan "regionala och lokala 
myndigheter – det civila samhället", framför allt inom ramen för den sociala dialogen, och att 
man säkrar medborgarnas deltagande via de organ som inrättats i detta syfte av olika berörda 
offentliga myndigheter, särskilt de myndigheter som geografiskt sett och i kraft av 
subsidiaritetsprincipen befinner sig närmast medborgarna. Detta kommer att göra det möjligt för 
olika samhällsgrupper att framföra sina analyser, synpunkter och förslag när det gäller olika 
aspekter av EU:s initiativ. 

 
− de administrativa förfarandena förenklas och rationaliseras i syfte att skapa en rättslig, 

administrativ och finansiell ram som gynnar innovativ verksamhet. Nya verktyg bör utvecklas 
för att främja regional innovation och stärka de olika finansieringsformerna (riskkapital, 
företagsänglar, mikrokrediter osv.), 

 
− de regionala och lokala myndigheternas administrativa kapacitet stärks för att se till att 

projekt förvaltas på ett kompetent sätt. Utbytet av goda metoder inom EU i fråga om territoriell 
styrning bör utökas, 

 
uppmanar Regionkommittén Europeiska kommissionen att 
− från fall till fall undersöka omläggningen av gemenskapspolitiken i riktning mot ett förstärkt 

partnerskap, 
 
− främja samordningen mellan insatserna från strukturfonderna, sektorsprogrammen och 

programmen för att främja landsbygdsutvecklingen, 
 
− utvärdera framstegen i fråga om förenkling och decentralisering av strukturfondernas 

förvaltning under perioden 2007–2013 och då särskilt beakta proportionaliteten i de 
administrativa bördorna med hänsyn till typen och storleken av insatserna samt deras effekter på 
de regionala och lokala myndigheterna. 
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Samordna den europeiska processen 
 
En samordning av de olika myndighetsnivåernas åtgärder å ena sidan och politik och 
instrument å andra sidan är absolut nödvändigt för att förbättra de europeiska styresformerna 
och genomförandet av gemenskapsstrategierna. Gemenskapens insatser för att stimulera den 
europeiska ekonomin är relevant för denna åtgärd. Den ekonomiska krisen och enigheten om det 
trängande behovet av en samordnad EU-insats understryker vikten av samordning, men avslöjar också 
de bestående svårigheterna med att genomföra sådana insatser när det brister i samordning och 
ömsesidigt förtroende. Krisen är därför ett test för den europeiska integrationsprocessen. 
Utmaningen ligger i EU:s förmåga att samordna de politiska stödinsatserna för att stimulera den 
europeiska ekonomin och få utveckla en mer balanserad modell för hållbar utveckling och territoriell 
sammanhållning tack vare att olika aktörer samarbetar, de regionala och lokala myndigheterna deltar 
direkt och man använder sig av offentlig-privata partnerskap.26 De europeiska integrations-
mekanismerna måste via gemenskapsmetoden och mellanstatligt samarbete samordnas med hjälp av 
finansiella, ekonomiska, sociala och territoriella stimulansverktyg och en bättre samordning av 
strategierna för att hantera krisen (ökad flexibilitet inom EU:s strukturfonder, den europeiska fonden 
för justering för globaliseringseffekter, stöd från EBI etc.) för att komma ur krisen (innovationspolitik, 
industripolitik osv.).27 
 
Gemenskapsmetoden ger bäst garantier för att flernivåstyret genomförs. Utan att ifrågasätta dess 
dominans kan man emellertid konstatera att det sedan flera år tillbaka är den öppna 
samordningsmetoden som används. Denna metod kompletterar gemenskapsmetoden, som grundar sig 
på den institutionella triangeln och kommissionens exklusiva initiativrätt på de områden där EU 
endast har en samordnande funktion eller en stödfunktion. I det enskilda fallet skulle i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen den öppna samordningsmetoden kunna vara ett sätt att uppmuntra samarbete, 
utbyta goda erfarenheter och komma överens om gemensamma mål och riktlinjer för medlems-
staterna.  
 
Den öppna samordningsmetoden har dock ännu inte medfört det förväntade mervärdet  
i förhållande till de ursprungliga målen och har inte visat sig vara tillfredsställande för de regionala 
och lokala myndigheterna, som inte blir delaktiga i tillräckligt hög grad. Dessa myndigheter anser att 
metoden däremot skulle kunna utvidgas till andra insatsområden under förutsättning att den blir mer 
inkluderande. 

                                                 
26

  Slutsatser från det europeiska toppmötet för regioner och städer i Prag den 5–6 mars 2009. CdR 86/2009 fin. 

27
  Slutsatser från det europeiska toppmötet för regioner och städer i Prag den 5–6 mars 2009. CdR 86/2009 fin. 
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VI. Regionkommitténs övervakningsplattform för Lissabonstrategin 
 
• År 2006 inrättade Regionkommittén en uppföljningsplattform för Lissabonstrategin som i dag 

omfattar över hundra regioner och städer i 26 medlemsstater. Detta nätverk för utbyte och 
utvärdering följer upp vilka effekter förvaltningen av Lissabonprocessen får på regional och 
lokal nivå samt hur den samverkar med sammanhållningspolitiken.  

• I sin övervakningsrapport om att förverkliga målen för Lissabonstrategin genom en samordnad 
och integrerad territoriell politik betonar Regionkommittén att alla de berörda styresnivåerna 
måste stärka synkroniseringen och samordningen av sina politiska dagordningar och införa ett 
större utbud av rättsliga instrument. 

• Vid det europeiska toppmötet för regioner och städer i Prag den 5–6 mars 2009 inledde 
Regionkommittén en samrådsprocess om den kommande strategin för tillväxt och 
sysselsättning för att ge de regionala och lokala myndigheterna möjlighet att delta tidigt 
i utformningen (www.lisbon.cor.europa.eu). 

• För att förbättra ramvillkoren för företagen och särskilt för de små och medelstora företagen 
tänker Regionkommittén instifta ett innovationspris som ska gå till de mest företagsamma 
regionerna i EU. Kvalitetsmärket "europeisk företagarregion" ska delas ut årligen och ska 
uppmuntra regionerna att utforma strategiska planer för långsiktigt hållbara ekonomiska och 
sociala reformer som har ett brett stöd hos invånarna och de lokala intressenterna. 

• Därigenom vill Regionkommittén ge ytterligare stimulans för genomförandet av den nya 
strategin för tillväxt och sysselsättning efter Lissabonstrategin och samtidigt ge allmän 
spridning åt de tio principerna för EU:s småföretagsakt (Small Business Act) på lokal och 
regional nivå. 

 
 
Lissabonstrategin saknar obestridligen samordning och fortsätter att genomföras på ett mycket 
toppstyrt sätt. Den Lissabonparadox som lyfts fram genom Regionkommitténs övervaknings-
plattform visar att de regionala och lokala myndigheternas delaktighet inte har varit tillräckligt. Den 
visar vikten av att införa en mer decentraliserad gemenskapsstrategi för tillväxt och sysselsättning 
som bygger på potentialen hos regioner och städer, som genom sin kompetens är de främsta 
drivkrafterna för innovation, forskning och utbildning i Europa.28 
 
EU:s ekonomi stimuleras också genom den "Small Business Act" för Europa som ska omfattas av ett 
partnerskap med de territoriella myndigheterna.29 

                                                 
28

  Eurocities driver ett projekt med stöd från Europeiska kommissionen genom det sjätte ramprogrammet för forskning och teknisk 
utveckling. Projektet underlättar utbyte av goda metoder, sakkunskap och tillämpningar i hållbar urban utveckling. 

29
  Regionkommitténs yttrande om "Tänk småskaligt först – En ′Small Business Act′ för Europa" den 12–13 februari 2009, 

CdR 246/2008 fin. 
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För att genomföra flernivåstyret i praktiken  
 
förbinder sig Regionkommittén att 
− undersöka områden som behöver diskuteras inför en territoriell öppen samordningsmetod och 

identifiera på vilka områden för gemenskapsinsatser som den öppna samordningsmetoden skulle 
vara lämpligast för de regionala och lokala myndigheterna, särskilt i fråga om politiken för 
invandring och integration, innovation och utbildning, 

 
− redovisa resultatet av samrådet med de regionala och lokala myndigheterna om framtiden 

för strategin för tillväxt och sysselsättning vid Europeiska rådets möte i mars 2010, 
 
uppmanar Regionkommittén medlemsstaterna att 
− stödja den öppna samordningsmetoden i regionala och lokala handlingsplaner, främja 

beaktandet av regionala och lokala planer i de nationella planerna och ingå skriftliga 
flernivåavtal. Följaktligen kräver Regionkommittén också att Europeiska kommissionen ska 
erkänna att det finns regionala och lokala kontaktpunkter inom ramen för övervakningen av den 
öppna samordningsmetoden, 

 
uppmanar Regionkommittén kommissionen och medlemsstaterna att 
− reformera den öppna samordningsmetoden så att den blir mer inkluderande genom att 

tillsammans med de regionala och lokala myndigheterna utveckla effektivare indikatorer för 
styresformer som är öppna för medverkan och territoriella indikatorer,30 

 
− i nära samarbete med de regionala och lokala myndigheterna identifiera aktuella hinder för 

genomförandet av den inre marknaden i regioner, städer och kommuner samt 
ändamålsenliga lösningar för att anpassa den inre marknaden till det aktuella ekonomiska och 
sociala sammanhanget, 

 
− säkra att de lokala och regionala myndigheterna på ett lämpligt sätt medverkar vid översynen av 

Lissabonstrategin efter 2010. 
 

                                                 
30

  "Vi förordar att man inrättar nya instrument och i synnerhet indikatorer med utgångspunkt i behoven i anslutning till genom-
förandet av den territoriella sammanhållningen, och här kan även analyser på nivån under den regionala vara av intresse." 
Regionkommitténs yttrande om den fjärde rapporten om sammanhållningen (CdR 274/2008 fin). 

 "För utvecklingen av lämpliga regionala strategier och politiska lösningar behövs adekvata instrument som gör det möjligt att 
inom den offentliga politiken beakta territoriella skillnader (exempelvis disponibel inkomst per invånare med hänsyn tagen till 
transfereringar, som komplement till BNI per capita, skatteinkomster, tillgång till olika tjänster (transporter, energiförsörjning, 
hälsa, utbildning), den demografiska strukturen och befolkningens bosättning (uppgifter om befolkningens spridning, ålder och 
försörjningsbörda), eller till och med att inrätta sammansatta indikatorer på mänsklig utveckling)." Yttrande om grönboken om 
den territoriella sammanhållningen (CdR 274/2008 fin). 
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Utveckla integrerad politik 
 
Den integrerade metoden är en garant för att gemenskapspolitiken ska fungera effektivt.  
Den innebär att det finns en vertikal dimension som förutsätter en bättre samordning och ett bättre 
samarbete mellan de olika styresnivåerna och även en horisontell dimension som kräver ett enhetligt 
genomförande av sektorspolitiken för att skapa hållbar utveckling och synergieffekter med andra 
relevanta politikområden inom EU.  
 
Att införa den territoriella sammanhållningen som ett gemenskapsmål är i detta sammanhang 
grundläggande för gemenskapspolitikens framtid. Den territoriella sammanhållningens tillämpnings-
område måste ta hänsyn till tre dimensioner: dels en korrigerande dimension genom att "minska 
befintliga skillnader", och säkra att alla EU-medborgare har lika tillgång till grundläggande offentliga 
tjänster, oavsett var de bor, dels en förebyggande dimension genom att "skapa större sammanhållning 
mellan sektorspolitiska områden som har en territoriell inverkan" och sträva efter att hela tiden satsa 
på lokala resurser i mindre gynnade områden i syfte att säkra att befolkningen stannar kvar, samt 
slutligen en stimulerande dimension genom att förbättra den "territoriella integrationen" och 
uppmuntra till samarbete. 
 
Den territoriella sammanhållningen, som i och med Lissabonfördraget blir en delad behörighet 
mellan EU och medlemsstaterna, måste ingå i all sektorspolitik och bli en form av flernivåstyre. 
Förvaltningen av städerna är för övrigt avgörande för ett lyckat genomförande av strategier för hållbar 
utveckling i urbana områden, inte bara för att samordna alla styresnivåer utan även för att ta med de 
lokala aktörerna. Förvaltningen av städerna enligt en integrerad metod bör bygga på de tre pelarna för 
hållbar utveckling, miljö, ekonomi och samhällsfrågor, för att garantera en äkta social och territoriell 
sammanhållning. Andra gemensamma politikområden är också viktiga för att främja en integrerad och 
sammanhållen metod. Även för landsbygdsområdena bör det utarbetas integrerade strategier baserade 
på flernivåstyre som syftar till att främja deras konkurrenskraft och en hållbar utveckling. Strategierna 
bör omfatta åtgärder för att övervinna de naturbetingade olägenheterna i dessa områden, liksom 
obalansen mellan dem och stadsområdena. 
 

VII. En integrerad havspolitik för EU 
 

•  Utformningen av en integrerad havspolitik för EU är ett av de få exemplen på EU-nivå på ett 
försök till en gemensam strategi för flera sektorsövergripande politikområden på grundval av 
en territoriell typologi. Den process som inleddes med grönboken 2006 och därefter blåboken 
visade en kraftfull mobilisering av berörda regionala och lokala aktörer för att åstadkomma 
en integrerad strategi för förvaltningen av havsområdena: transport, miljö, förnybar energi, 
ekonomisk utveckling är några av de sektorer som omfattades av en politik som föddes ur 
viljan att skapa en horisontell integrering av de olika villkoren för en hållbar utveckling av 
säkerheten i våra hav som äntligen har erkänts som avgörande naturresurser och ekonomiska 
resurser för Europa. 
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•  Denna ambition måste åtföljas av relevanta bestämmelser för att förstärka den förenande 
effekten av en integrerad vision för havspolitiken. Därför anser Regionkommittén att det 
krävs en översyn av EU:s finansieringssystem och att det behöver införas ett enda förenklat 
system för alla eller de flesta maritima frågor i en europeisk kust- och öfond. Det bör skapas 
en europeisk plattform för havsfrågor, där lokala och regionala myndigheter och intressenter 
ingår, som ett instrument för insamling av sakkunskaper och utbyte av goda metoder. 

 
Optimera den förstärkta samrådskulturen 
 
Sedan 2002 har den förstärkta samrådskultur som förordades i vitboken om styrelseformerna i EU 
utvecklats. I vitboken konstaterades att "bra samråd på ett tidigt stadium kan leda till bättre 
lagstiftning som antas snabbare och som är lättare att tillämpa och verkställa".  
 
Dialogen mellan kommissionen och berörda parter före framläggandet av förslag och antagandet av 
politiska initiativ kan ha en rad olika former: 
 

• Samråd inom ramen för lagstiftningsförfarandet, särskilt med Regionkommittén i dess 
egenskap av institutionell företrädare för de regionala och lokala myndigheterna. 

• Mekanismer för samråd på sektorsnivå som tar hänsyn till de specifika villkoren för EU:s 
insatser på de olika politikområdena. 

• Införande av samrådsformer som överensstämmer med miniminormerna för samråd. 
• En strukturerad dialog med de lokala och regionala myndigheters sammanslutningar. 

 
För att genomföra flernivåstyret i praktiken 
 
förbinder sig Regionkommittén att 
− utveckla samarbetet med Europeiska kommissionen och de territoriella myndigheternas 

europeiska och nationella sammanslutningar inom ramen för den strukturerade dialogen 
under arbetet med att utforma Europeiska kommissionens lagstiftningsprogram,  

 
− samarbeta med övriga EU-institutioner för att utveckla en effektiv konsekvensbedömning av sin 

verksamhet i syfte att stärka sin roll som rådgivande organ i enlighet med EG-fördraget och lyfta 
fram det mervärde som kommittén tillför EU:s beslutsprocess, 

 
uppmanar Regionkommittén Europeiska kommissionen att 
− ta hänsyn till uppföljningen av sina politiska rekommendationer i form av muntliga och 

skriftliga frågor. 
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Bättre lagstiftning 
 
Vid den samordning av lagstiftningsprocessen som föreslogs i handlingsplanen "Bättre lagstiftning" 
och som stöddes genom det interinstitutionella avtalet "Bättre lagstiftning", som antogs av 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen 2003 bör man ta full hänsyn till de regionala och lokala 
myndigheternas bidrag, samt de rättsliga och politiska instrument som myndigheterna förespråkar  
i sin strategi för att förbättra lagstiftningen.  
 
I väntan på att Lissabonfördraget ska träda i kraft är det genom de interna bestämmelserna och 
gemenskapsmekanismerna i de befintliga fördragen redan möjligt att införa en samordnad 
uppföljnings- och kontrollstrategi för subsidiaritetsprinciperna. I vissa medlemsstater har man för 
övrigt inlett en intern reformprocess för att befästa de regionala lagstiftande församlingarnas 
delaktighet i de mekanismer som föreskrivs i protokollet om tillämpning och kontroll av 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i Lissabonfördraget, så att de kan uppträda som delar 
av det nationella parlamentariska systemet eller som kammare i det nationella parlamentet. Denna 
utveckling av de nationella konstitutionella strukturerna bör utvidgas. 
 
För övrigt bör de regionala och lokala myndigheternas få bättre möjligheter att förutse 
konsekvenserna av gemenskapslagstiftningen för att stärka rättssäkerheten inom EU och 
underlätta ett bra genomförande av gemenskapslagstiftningen. Behovet av att i större grad göra 
de regionala och lokala myndigheterna mer delaktiga understryks av att effekterna av ett gemenskaps-
direktiv eller en gemenskapsförordning kan variera avsevärt från en medlemsstat till en annan med 
hänsyn till deras interna territoriella organisation, graden av självständighet hos de regionala och 
lokala myndigheterna samt omfattningen av deras behörighet. Svårigheterna med att införliva 
direktiven om deponering av avfall31 och samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster32 är betecknande exempel på betydelsen av att göra regionala 
och lokala myndigheter delaktiga i hela processen när gemenskapslagstiftningen utformas.33  
 
Konsekvensanalyser av lagstiftningsförslag utgör viktiga verktyg i utvecklingen av bättre 
gemenskapslagstiftning. I en konsekvensanalys måste uppmärksamhet riktas åt genomförande och 
tillämpning av lagstiftning. Det är av största vikt att den territoriella aspekten ges en central plats  
i kommissionens nuvarande konsekvensanalyser. För att kunna mäta den territoriella aspekten bör 
kommissionens direktorat i ett tidigt skede kartlägga effekterna av ny lagstiftning på regioner och 
kommuner. I detta sammanhang kan Regionkommittén fylla en viktig funktion. 

 

                                                 
31

  Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall – EGT L 182, 16.7.1999, s. 1–19, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 om avfall, EUT L 114, 27.4.2006 s. 9–21. 

32
  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig 

upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (30.4.2004). EUT L 134, 30.4.2004, s. 114–240. 

33
  Europeiska institutet för offentlig administration har fått i uppdrag att utföra en undersökning av "gemenskapslagstiftningens 

effekter på lokal nivå" som framför allt ska granska dessa båda konkreta fall. Resultatet ska redovisas för högnivågruppen för 
styrelseformer och EU under det svenska ordförandeskapet i oktober 2009. 
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VIII. Regionkommitténs nätverk för övervakning av subsidiaritetsprincipen: ett viktigt 

verktyg för att öka det demokratiska ansvaret och delaktigheten i EU:s 
lagstiftningsprocess 

 
• Syftet med subsidiaritetsprincipen är att se till att beslut fattas på den mest ändamålsenliga 

nivån på de områden som inte omfattas av gemenskapens exklusiva behörighet. Inom dessa 
områden måste man alltså utföra tester för att se till att gemenskapens åtgärder är motiverade 
i förhållande till de alternativ som finns på nationell, regional eller lokal nivå.  

• Det nätverk för övervakning av subsidiaritetsprincipen som Regionkommittén har inrättat har 
i dag 96 medlemmar (regionala och lokala myndigheter, nationella och regionala parlament, 
sammanslutningar av territoriella myndigheter) och utför e-samråd via sin webbplats.  

 
Nätverket har följande mål: 

• Anordna samråd med nätverkets partner i fråga om dokument och förslag från 
Europeiska kommissionen för att bidra till analysen av tillämpningen av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna samt att utvärdera konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna. 
Därmed underlättar nätverket kommunikationen mellan de regionala och lokala 
myndigheterna och Regionkommittén i fråga om den europeiska lagstiftningsprocessen. 

• Fungera som kontaktpunkt där de regionala och lokala myndigheterna snabbare kan få tillgång 
till EU-relaterad information som berör dem och de får ytterligare en kanal för att göra sina 
röster hörda. 

• Hjälpa Regionkommittén att utöka sin samrådsbas genom att ge den tillgång till politiska och 
administrativa strukturer i Europas regioner och städer och genom att ställa resurser till 
förfogande för kommitténs föredragande. 

• Göra medlemmarna i nätverket för övervakning av subsidiaritetsprincipen delaktiga 
i kommande undersökningar av de territoriella konsekvenserna av kommissionens förslag och 
detta i ett tidigt skede av de förberedande lagstiftningsarbetena. 

 
 
För att genomföra flernivåstyret i praktiken 
 
förbinder sig Regionkommittén att 
− stärka sin delaktighet i uppföljningsprocessen för handlingsplanen "Bättre lagstiftning" och 

att utveckla sin interna politiska process och sina samråd med hjälp av interaktiva plattformar 
för att få tillförlitlig information om hur den lokala och regionala dimensionen har beaktats 
i utformningen av lagstiftningen, 

 
− konsolidera sina interinstitutionella förbindelser under hela lagstiftningsprocessen med rådet, 

Europeiska kommissionen och Europaparlamentet, 
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− tillsammans med nationella parlament och regionala lagstiftande församlingar utarbeta en 
metod för att låta de regionala och lokala myndigheterna i alla medlemsländer göra sin 
ståndpunkt gällande både i den förberedande fasen och inom ramen för systemet för tidig 
varning,34 

 
− bidra till arbetet i högnivågruppen av oberoende berörda parter för att minska de 

administrativa bördorna, uttala sig om de förslag som gruppen lägger fram och att överväga 
att inrätta en högnivågrupp för de territoriella myndigheterna, 

 
anser Regionkommittén att 
− man till det interinstitutionella avtalet om "Bättre lagstiftning" mellan Europaparlamentet, 

rådet och Europeiska kommissionen bör lägga ett protokoll om ett avtal med Regionkommittén 
om genomförandet av vissa utvärderings- och samrådsmekanismer, 

 
uppmanar Regionkommittén Europeiska kommissionen att 
− fortsätta arbetet med att förenkla lagstiftningen, särskilt inom ramen för 

sammanhållningspolitiken och införa en regional del i de nationella handlingsplanerna för att 
förenkla lagstiftningen, 

 
− underlätta de regionala och lokala myndigheternas tillgång till kommittéförfaranden och 

expertgrupper med uppgift att genomföra handlingsplanen "Bättre lagstiftning",3536 
 
uppmanar Regionkommittén medlemsstaterna att 
− införa en bestämmelse om samråd med regionala och lokala myndigheter för att underlätta 

införlivandet av EU-lagstiftningen, 
 
− säkra att den interna behörighetsfördelningen respekteras då gemenskapens lagstiftning 

införlivas och genomförs, 
 
− att arbeta vidare inom Europarådet med förslaget till stadga för den regionala demokratin. 
 

                                                 
34

  Konferensen för regionala lagstiftande församlingar (CALRE) har inrättat ett nätverk på teknisk och politisk nivå om 
övervakningen av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen. 

35
 Rapport från seminariet med högnivågruppen för lokalt styre (Biarritz den 14–16 september 2008). 

36
  Den europeiska sammanslutningen för regioner med lagstiftningsbefogenheter (REGLEG) anordnar utbyte av bästa metoder  

för att låta sakkunniga som företräder regioner med lagstiftningsbefogenheter vara delaktiga i kommittéförfarandet och  
i kommissionens expertgrupper samt rådets arbetsgrupper. 
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Utvärdera de territoriella konsekvenserna av gemenskapens insatser 
 
Utvärderingsmekanismerna gör det möjligt att avgöra om beslut fattas på lämplig nivå, identifiera 
anpassade politiska instrument och fastställa området för och nivån på gemenskapens insatser.  
En avgörande uppgift är att definiera begreppet territoriella konsekvenser, fastställa vilka 
gemensamma mål som kan anpassas efter territoriernas specifika egenskaper och utveckla bra 
kvantitativa och kvalitativa indikatorer. Dessutom kan de bidra med ett konkret innehåll till principen 
om territoriell sammanhållning. 
 
För att genomföra flernivåstyret i praktiken 
 
förbinder sig Regionkommittén att 
− förstärka samarbetet med Europeiska kommissionen inom ramen för genomförandet av 

sitt samarbetsavtal för att överlämna motiverade yttranden från de regionala och lokala 
myndigheterna om konsekvensbedömningen av kommissionens förslag i ett tidigt skede av 
lagstiftningsprocessen, 

 
− med stöd av Europeiska kommissionens kommitté för konsekvensbedömningar inrätta en 

teknisk "högnivågrupp" med uppgift att utvärdera de territoriella konsekvenserna av 
gemenskapens viktigaste politikområden i syfte att vidta åtgärder som kan förbättra 
lagstiftningen, förenkla de administrativa förfarandena och öka medborgarnas acceptans för 
gemenskapspolitiken, 

 
rekommenderar Regionkommittén att 
− den territoriella konsekvensbedömningen systematiseras genom att de berörda aktörerna 

görs delaktiga innan det politiska beslutet fattas, så att det går att förutse de ekonomiska, sociala 
och miljömässiga konsekvenserna för territorierna av lagstiftningsförslag och andra förslag från 
gemenskapen, 

 
− utvärderingsmekanismerna för de territoriella konsekvenserna förstärks när det föreslås 

betydande förändringar till förslag som befinner sig i lagstiftningsprocessen, 
 
− förutsättningarna för efterhandsutvärderingar främjas i syfte att undersöka de lokala och 

regionala konsekvenserna av vissa direktiv, dvs. genomförandet på regional och lokal nivå av 
EU-rättsakter, och att kommissionen fäster vikt vid dessa aspekter i sin utvärderingsrapport, 

 
− europeisk och nationell statistik ska avspegla mångfalden i den territoriella verkligheten så att 

man mer exakt kan förutsäga politikens konsekvenser för territorierna, 
 
uppmanar Regionkommittén Europeiska kommissionen att 
− lägga till variabeln flernivåstyre till sina olika resultattavlor för att mäta framstegen inom vissa 

avgörande politikområden så att det går att utvärdera de faktiska konsekvenserna av 
gemenskapsinsatsen. Härvidlag bör det betonas att den regionala och lokala dimensionen av 
resultattavlan för den inre marknaden bör förstärkas. 
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Utveckla det territoriella samarbetets potential 
 
Det är nödvändigt att stärka det territoriella samarbetet för att förverkliga målen för den 
ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen. Möjligheterna till vertikala och 
horisontella partnerskap, garanterade genom en politisk, rättslig och ekonomisk ram för gräns-
överskridande samarbete som möjliggör samarbete mellan flera regioner i olika EU-medlemsstater 
bör främjas kraftigt under de kommande åren.  
 
Inom ett visst geografiskt område ger samarbetet mellan offentliga myndigheter och förvaltningar på 
olika nivåer möjligheter att samverka och främja gemensamma intressen genom att förbättra levnads-
villkoren för den berörda befolkningen och samla resurser och kompetens. 
 
Utsikterna att konsolidera de europeiska grupperingarna för territoriellt samarbete (EGTS) och 
översynen av arbetsordningen för dessa sporrar Regionkommittén att lägga fram förslag för att 
optimera mervärdet i detta instrument.  
 

IX. De europeiska grupperingarna för territoriellt samarbete (EGTS) 
 
• EGTS är ett nytt gemenskapsrättsligt verktyg (förordning 1082/2006) för att stabilisera det 

territoriella samarbetet mellan olika styresnivåer och över gränserna. Det är särskilt viktigt för 
att stärka den territoriella sammanhållningspolitiken. Ett trettiotal EGTS-grupperingar håller 
på att inrättas i Europa och sex har redan bildats. 

• Flernivåstyret ligger till grund för processen med att lansera, inrätta och förvalta en EGTS-
gruppering. På detta sätt blir det möjligt att genom en anpassningsbar institutionell struktur 
sammanföra offentliga myndigheter beroende på deras behörighetsnivå och främja ett utvidgat 
partnerskap med de socioekonomiska aktörerna. De nyvunna erfarenheterna visar att EGTS-
grupperingar kan tillämpas på många olika sektorer: från hälso- och sjukvård till 
räddningstjänst, från ekonomisk utveckling till skydd och främjande av naturresurser, från 
utbildning till forsknings- och innovationspolitik osv. 

• Regionkommittén arbetar tillsammans med de territoriella myndigheterna, Europeiska 
kommissionen, Europaparlamentet och medlemsstaterna för att utnyttja potentialen i detta 
verktyg på bästa sätt och för att underlätta inrättandet av ett offentligt forum för 
kommunikation, information, analys, forskning och nätverk för sakkunskap. 

 
EU:s interna strategi är också inriktad på att utveckla makroregioner. Denna innovativa strategi 
kräver dock en stor enhetlighet i utformningen och måste integreras i den europeiska processen.  
Den måste också understödjas av en form av flernivåstyre som omfattar en ny typ av partnerskap som 
kan samla de strategiska uppgifterna i EU:s interna och externa politik. De lärdomar som kan dras av 
genomförandet av Östersjöstrategin, de möjligheter som åtgärdsplanen för utvidgat grannskap för 
regionerna i de yttersta randområdena erbjuder och den kommande lanseringen av Donaustrategin är 
av största vikt för att avgöra betydelsen av dessa makroregioner för det europeiska styret, 
utvecklingen av det territoriella samarbetet och målet med territoriell sammanhållning. 
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X. Strategin för Östersjöregionen 
 
• Syftet med strategin för Östersjöregionen är att stimulera samarbetet kring Östersjön för att 

förbättra miljön i området, stödja en ekonomiskt hållbar utveckling, förbättra tillgängligheten 
och öka säkerheten. Denna integrerade strategi, som bygger på delaktighet och som är under 
utveckling, är ett bra exempel på genomförandet av en sektorsövergripande politik som drivs 
av flera aktörer och som är inriktad på en europeisk makroregion. Syftet är att flera olika 
planerings- och finansieringsmetoder ska integreras på EU-nivå, nationell nivå samt på 
regional nivå, med möjlighet att använda programmen inom sammanhållningspolitiken som 
referensram. 

• Valet av styresformer kommer att vara avgörande för hur väl denna strategi ska kunna 
genomföras. Utvecklingen kräver en strategi på flera nivåer med ett förstärkt samarbete mellan 
de olika nivåerna inom EU, nationellt, regionalt och lokalt samt på gränsöverskridande nivå 
och mellan offentlig och privat sektor.37 

 

För att genomföra flernivåstyret i praktiken 
 
förbinder sig Regionkommittén att 
− utvärdera de makroregionala utvecklingsstrategiernas relevans mot bakgrund av regionala 

och lokala myndigheters delaktighet i deras utformning, genomförande, kommunikation med 
medborgarna och utvärdering samt i deras respektive handlingsplaner, samt att göra anspråk på 
tillräckliga anslag i gemenskapsbudgeten för att få ändamålsenliga resurser och finansierings-
mekanismer,  

 
− samarbeta med Europeiska kommissionen, medlemsstaterna och övriga berörda institutioner för att 

skapa kraftfulla kommunikationsåtgärder och kraftfullt operativt stöd för inrättandet av 
de nya EGTS-grupperingarna samt utbyta goda metoder inom de grupperingar som har bildats, 

 
− bidra inför en eventuell översyn av förordning 1082/2006 om de europeiska grupperingarna 

för territoriellt samarbete med utgångspunkt i expertgruppens erfarenheter38 särskilt för att 
skapa en större integrering av de socioekonomiska parterna, underlätta genomförandet vid EU:s 
yttre gränser, skapa större flexibilitet i förfarandet för att bilda grupperingarna, införa en 
hänvisning i de av EU:s viktigaste rättsakter som i hög grad berörs av den gränsöverskridande 
dimensionen (t.ex. gränsöverskridande hälsovård), införandet av stimulansåtgärder, inklusive 
rättsliga, ekonomiska och finansiella incitament såväl på EU-nivå som på nationell nivå samt 
främjande av detta gemenskapsrättsliga verktyg i Europa, 

                                                 
37

  Regionkommitténs yttrande om de territoriella myndigheternas roll i den nya strategin för Östersjön. CdR 381/2008 fin. 
38

  Regionkommittén har inrättat en grupp av sakkunniga från territoriella myndigheter och forskningsinstitut i närmare 23 olika 
länder. Gruppen har följande mål: 
– Följa upp och genomföra förordningens bestämmelser på medlemsstatsnivå. 
– Underlätta utbytet av erfarenheter i fråga om inrättande av EGTS-grupperingar på territoriell nivå och utbyta kunskaper om 

bästa metoder i samband med detta. 
– Fastställa hur EGTS-grupperingarna kan användas som verktyg för den territoriella utvecklingen. 
– Förbättra kommunikationen om möjligheterna med och utmaningarna för EGTS-grupperingarna på territoriell nivå. 

Webbplats: www.cor.europa.eu/egtc.htm.  
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rekommenderar Regionkommittén att 
− kompletterande resurser anslås till de tre delarna inom det territoriella samarbetet med 

hänsyn till dess obestridliga bidrag till den europeiska integrationsprocessen, 
 
uppmanar Regionkommittén  
− Europeiska kommissionen att i sin kommande rapport om utvärderingen/översynen av EGTS-

förordningen redovisa hur den har för avsikt att utnyttja detta rättsliga verktyg fullt ut,  
 
− Europeiska kommissionen och medlemsstaterna att öka medvetenheten om detta verktyg 

genom att i betydande omfattning öka den interna informationen i generaldirektorat och 
ministerier och ta vara på mervärdet av det, 

 
− medlemsstaterna att lojalt samarbeta med regionerna och de lokala myndigheterna om 

inrättandet av de europeiska grupperingarna för territoriellt samarbete (EGTS), så att dessa 
snabbt kan bildas och påbörja sin verksamhet i enlighet med andan och lydelsen i förordning 
(EG) nr 1082/2006. 

 
Uppmuntra innovativa och partnerskapsbaserade styresmetoder  
 
Den ekonomiska, tekniska och sociala utvecklingen innebär att även tänkesätt och metoder måste 
utvecklas. Gemenskapsmetoden förtjänar att berikas av innovativa metoder och experiment som 
gynnas av erfarenheten och sakkunskapen hos de regionala och lokala folkvalda, som oftast är 
de som ska genomföra gemenskapspolitiken och tillämpa gemenskapslagstiftningen. 
 
I detta avseende utgör experiment ett verktyg för gott styre som gör det möjligt att i liten skala 
genomföra åtgärder för att pröva deras effektivitet i syfte att sprida dessa metoder om resultaten är 
tillfredsställande. Experimenten ger de politiska beslutsfattarna en grundval av kontrollerade fakta  
i fråga om följderna på territoriell nivå. 
 
Systemet med avtal som inom ramen för gemenskapens regionalpolitik har lett till att EU:s strategiska 
prioriteringar har anpassats på nationell, regional och lokal nivå och som har stärkt samordningen av 
den offentliga politiken och den administrativa kapaciteten bör utvidgas till andra politikområden 
inom EU. 
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För att genomföra flernivåstyret i praktiken 
 
förbinder sig Regionkommittén att 
− lägga fram förslag till stöd för användningen av experiment på lokal och regional nivå inom 

vissa av EU:s insatsområden, som strategin för tillväxt och sysselsättning, den sociala agendan, 
integrationspolitiken, innovationspolitiken, sammanhållningspolitiken, politiken för hållbar 
utveckling och räddningstjänst,  

 
− utveckla handlingsalternativ för att den kontrollerade experimentmetoden ska användas oftare 

för att förutse effekterna av omfattande gemenskapspolitiska reformer, särskilt inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, 

 
− försvara möjligheterna att ingå sådana målkontrakt som avsågs 2001 genom att föreslå 

anpassningar av de politiska och rättsliga tillämpningsföreskrifterna, särskilt med hjälp av 
flexibla och mångsidiga trepartsinstrument, varvid i synnerhet medlemsstaternas 
självständighet vad avser institutioner och förfaranden ska beaktas till fullo i samband med 
införlivandet och framför allt tillämpningen av gemenskapslagstiftningen, 

 
rekommenderar Regionkommittén att 
− det inrättas europeiska territoriella pakter som på frivillig grund kan förena de olika behöriga 

styresnivåerna i syfte att anpassa genomförandet av EU:s stora mål och politiska prioriteringar 
på grundval av ett partnerskap med regionala och lokala myndigheter,39  

 
− det föreskrivs att de europeiska territoriella pakterna ska omfatta ett åtagande från en av EU:s 

institutioner eller byråer, ett åtagande av de nationella myndigheterna och en eller flera 
territoriella myndigheter, identifiering av vilka EU-politiska mål som ska uppfyllas, dess 
konkreta effekter på territoriet i fråga, ett övervakningssystem och slutligen en definition av en 
budgetstruktur som förenar de bidrag från de olika parterna som krävs för att genomföra 
pakten, 

 
anser Regionkommittén att 
− diskussionen om finansieringen av de europeiska territoriella pakterna bör inriktas på 

möjliga samverkanseffekter mellan å ena sidan, på EU-nivå, befintliga budgetrubriker inom de 
berörda områdena och strukturfonderna och å andra sidan, på lokal, nationell och regional nivå, 
tillgängliga budgetrubriker. Detta bör ske utan att det inrättas något ytterligare 
finansieringsinstrument inom den gemensamma regionalpolitiken eller krävs ytterligare 
finansiella resurser, 

 
uppmanar Regionkommittén  
− de territoriella myndigheter som är intresserade av att delta i en sådan process att visa sitt 

intresse inom ramen för det samråd som har inletts om genomförandet av vitboken. 
                                                 
39

  Regionkommitténs yttrande "Inrättandet av europeiska territoriella pakter: Förslag till översyn av trepartsavtal och treparts-
överenskommelser". CdR 135/2006 fin. 
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5. Genomföra och följa upp vitboken 
 
Genom att offentliggöra denna vitbok har Regionkommittén tagit initiativet att lägga fram sin 
uppfattning om gemenskapsmetoden med utgångspunkt i en styresform som ger de territoriella 
myndigheterna delaktighet i utformningen och genomförandet av gemenskapspolitiken. ReK bygger 
sin uppfattning på de framsteg som skett till följd av "Vitboken om styrelseformerna i EU" som 
Europeiska kommissionen antog 2001 och redogör också för de utmaningar och brister som finns  
i den delade förvaltningen i Europa. Utvecklingen av en europeisk kultur för flernivåstyre utgör  
en ständig utmaning. Därför kommer Regionkommittén att regelbundet utvärdera framstegen  
i genomförandet och vart tredje år lägga fram en lägesrapport om flernivåstyret i EU. 
 
Så snart vitboken har offentliggjorts kommer Regionkommittén att inleda ett samrådsförfarande med 
EU-institutionerna för att utforma de framlagda alternativen och åtagandena mer konkret. 
 
Dessutom kommer Regionkommittén att inleda ett allmänt samråd för att inhämta synpunkter från 
myndigheter, sammanslutningar och berörda parter, och uppmanar därför dessa att lämna in sina 
synpunkter på hur flernivåstyret ska genomföras på bästa sätt i EU. Synpunkter kan lämnas in fram till 
den 30 november 2009 till följande adress: 

 
Europeiska unionens regionkommitté 
Analys- och prognosgruppen  
Kontor VMA 0635 
Rue Belliard/Belliardstraat 101 
B-1040 Bryssel 

 
 

Synpunkter kan också skickas per e-post till följande adress: governance@cor.europa.eu 40 
 

På grundval av resultatet av det allmänna samrådet och lärdomarna från samrådet med institutionerna 
och de berörda parterna kommer Regionkommittén att utarbeta en handlingsplan för att genomföra 
sina rekommendationer. 

                                                 
40

  Uppföljningsprocessen för vitboken ska åtföljas av verksamhet i Regionkommitténs workshopar www.cor.europa.eu/ateliers. 
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Bryssel den 17 juni 2009 
 
 

Regionkommitténs ordförande  
 
 
 
 

Luc Van den Brande 

 

 Regionkommitténs generalsekreterare 
  

 
 
 

Gerhard Stahl 
 
 
 

* 
 

*          * 
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II. FÖRFARANDE 
 
Titel 
 

Regionkommitténs vitbok om flernivåstyre 

Referenser - 
 

Rättslig grund Art. 265 femte stycket i EG-fördraget 
 

Hänvisning till arbetsordningen - 
 

Rådets remiss/Kommissionens 
begärande om yttrande 

- 

Ordförandens/presidiets beslut 25 november 2008 
Ansvarigt utskott Utskottet för konstitutionella frågor, EU:s styresformer och 

ett område med frihet, säkerhet och rättvisa 
 

Föredragande Luc Van den Brande (BE–PPE), ledamot av det 
flamländska regionalparlamentet 
Michel Delebarre (FR–PSE), borgmästare i Dunkerque 
 

Underlag Arbetsdokument (CdR 371/2008) och (CdR 371/2008 rév. 1) 
Behandling i utskottet 6 maj 2009 

 
Antagande i utskottet 6 maj 2009 

 
Resultat av omröstning i utskottet Antogs med majoritet 

 
Antagande vid plenarsession 17 juni 2009 

 
Tidigare yttrande från kommittén Regionkommitténs yttrande "Paketet bättre lagstiftning 2005 

och 2006" CdR 397/2006 fin41 
Regionkommitténs yttrande om "Styrelseformerna i EU – 
vitbok" CdR 103/2001 fin42 
Regionkommitténs yttrande om "Uppföljningen av vitboken 
om styrelseformerna i EU" CdR 19/2003 fin 43 
 

 
_____________ 

 

                                                 
41

  EUT C 305, 15.12.2007, s. 38. 

42
  EGT C 192, 12.8.2002, s. 24. 

43
  EUT C 256, 24.10.2003, s. 24. 
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