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DE EUROPESE COMMISSIE MOET MET AMBITIEUZE VOORSTELLEN KOMEN DIE DE KANSEN OP 

ECONOMISCH HERSTEL VERGROTEN EN HET VERTROUWEN VAN DE BURGERS HERSTELLEN 

16 JUNI 2011 

 
Mercedes Bresso, voorzitster van het Comité van de Regio's en lid van de regioraad van 
Piemonte (IT), Ramón Luis Valcárcel Siso, eerste vicevoorzitter van het Comité van de Regio's 
en voorzitter van de regioraad van Murcia (ES), Frank Jensen, voorzitter van Eurocities en 
burgemeester van Kopenhagen (DK), Karl-Heinz Lambertz, voorzitter van de vereniging van 
Europese grensregio's (VEGR) en minister-president van de Duitstalige Gemeenschap (BE), Jean-
Yves le Drian, voorzitter van de Conferentie van perifere en maritieme regio's (CPMR) en voorzitter 
van de regioraad van Bretagne (FR), Nazario Pagano, voorzitter van de Conferentie van Europese 
regionale wetgevende parlementen (CALRE) en voorzitter van de regioraad van Abruzzo (IT), 
Michèle Sabban, voorzitster van de Vergadering van de Regio's van Europa (VRE) en vicevoorzitster 
van de regioraad van Île-de-France (FR), Mme Annemarie JORRITSMA, co-voorzitster van de Raad 
van Europese Gemeenten en Regio's (REGR) en burgemeester van Stuttgart (DE), Jean-Luc 
Vanraes, voorzitter van de Conferentie van Europese regio's met wetgevende bevoegdheden 
(REGLEG) en minister in de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gezest (BE) 

 

In het licht van de verwachte goedkeuring van het toekomstige financieel meerjarenkader 
van de EU spreken de lokale en regionale overheden hun bezorgdheid uit over de voor de 
Europese integratie schadelijke "oproepen tot gematigdheid", ongeacht de eensluidende 
standpunten die tijdens de debatten over het vijfde cohesieverslag en de 
begrotingsherziening te horen waren. 

 
Wij roepen de Commissie op met ambitieuze voorstellen te komen die de kansen op 
economisch herstel vergroten en het vertrouwen van de burgers in de Europese instellingen 
en de voornaamste EU-beleidsinstrumenten (waaronder de interne markt, de euro en het 
cohesiebeleid) herstellen. 
 
Met name beschouwen wij als topprioriteiten: 
 

1) Uitwerking en uitvoering van de Europa 2020-strategie in samenwerking met 
de lokale en regionale overheden 

 
Een succesvolle Europa 2020-strategie dient op alle bestuursniveaus ownership te creëren, 
niet alleen op nationaal en regionaal niveau, maar ook in steden. 
Belangrijke aspecten van de prioritaire doelstellingen van de Europa 2020-strategie betreffen 
hoofdzakelijk lokale en regionale aangelegenheden, zoals de ontwikkeling van hernieuwbare 
energie, toegepast onderzoek, aanmoediging van ondernemerschap en nieuwe bedrijven, 
bevordering van vaardigheden overeenkomstig lokale en regionale behoeften, stimulering 
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van gedragsverandering bij burgers t.a.v. klimaat en energie, levenslang leren en sociale 
integratie. 
Een echt partnerschap - op basis van kennisuitwisseling, gezamenlijke planning en bundeling 
van middelen tussen alle bestuursniveaus - zal de doeltreffendheid en impact van beleid op 
alle niveaus vergroten. 
 

2) Behoud van een substantiële EU-begroting (eventueel aan de hand van nieuwe 
eigen middelen) waarvan een redelijk deel is bestemd voor cohesiebeleid 

 
De toekomstige EU-begroting moet ervoor zorgen dat we meer waar voor ons geld krijgen: 
ze moet doelgericht zijn en de middelen moeten slimmer worden besteed, om kritieke massa 
te genereren en meer en sneller resultaten te boeken die voor zoveel mogelijk burgers 
zichtbaar zijn. 

Om deze doelen te verwezenlijken en ervoor te zorgen dat de Europa 2020-strategie correct 
wordt uitgevoerd, dienen er op de EU-begroting voldoende financiële middelen beschikbaar 
te zijn, zodat invulling kan worden gegeven aan de nieuwe Europese bevoegdheden, en 
dient de opzet van de begroting te worden aangepast, zodat de lokale en regionale 
overheden over meer armslag, instrumenten en middelen kunnen beschikken. 

De meerwaarde van EU-steun moet tot uitdrukking komen in stimulering van een 
geïntegreerde aanpak, versterking van multilevel governance, bevordering van innovatie en 
waarborging van solidariteit. De recente voorstellen om de EU-begroting op te splitsen door 
afzonderlijke infrastructuurfondsen te creëren, moeten van de hand worden gewezen. 

In het toekomstige cohesiebeleid moet het beginsel van territoriale cohesie vooropstaan en 
moeten de diversiteit van Europa's regio's, hun uiteenlopende behoeften en hun omvang 
(zowel in subregionaal als macroregionaal opzicht) in aanmerking worden genomen, of het 
nu gaat om steden, plattelandsgebieden, bergstreken, perifere regio's of wat voor gebieden 
dan ook. Het cohesiebeleid moet ook bestand zijn voor alle Europese regio's: het meeste 
geld dient te gaan naar de convergentieregio's, maar ook de intermediaire regio's en 
concurrerende regio's moeten worden gesteund. 
Het beheer van de Structuurfondsen moet eenvoudiger en efficiënter worden. In dit verband 
is het van cruciaal belang om rechtsonzekerheid te bestrijden en te zorgen voor betere 
afstemming tussen de verschillende niveaus die over wetgeving besluiten. 
Wij dringen erop aan de bevoegde lokale en regionale overheden formeel te betrekken bij de 
uitwerking, uitvoering, monitoring en evaluatie van de operationele programma's en de 
partnerschapscontracten voor ontwikkeling en investeringen, die de Structuurfondsen en 
andere regionale fondsen (ELFPO, EVF) zullen betreffen. 
 

3) Uitwerking van nieuwe projecten en krachtiger EU-beleid, met name in het 
licht van de huidige internationale politieke en democratische ontwikkelingen 

 
Het Verdrag van Lissabon en de huidige politieke en democratische ontwikkelingen langs de 
grenzen van de EU vormen een historische uitdaging die om nieuwe en adequate 
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oplossingen vraagt. De lokale en regionale overheden zijn overtuigd van de waarde van 
krachtiger, op solidariteit gebaseerd gemeenschappelijk beleid. 
Daarom is het essentieel het EU-nabuurschapsbeleid te verstevigen en nog belangrijker om 
daarbij alle stakeholders op alle bestuursniveaus te betrekken, met name het 
maatschappelijk middenveld en de lokale en regionale overheden. Het beleid voor de 
gebieden langs de grenzen van de EU moet gebaseerd worden op het succesvolle 
cohesiebeleid. Daarmee kan deze geopolitieke ruimte met 800 miljoen inwoners Europa het 
steuntje in de rug geven dat het nodig heeft om mondiaal concurrerend te blijven. 
Wij roepen de Commissie op om in het belang van alle burgers maar vooral de jongeren het 
Europese project nieuw elan te geven. 
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