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MISSIONSTATEMENT 

Het Comité van de Regio’s is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden.  

Wij zijn een politieke vergadering, bestaande uit regionale en lokale verkozenen die zich inzetten ter 

bevordering van de Europese integratie.  

Dankzij onze politieke legitimiteit vertegenwoordigen wij binnen het institutionele bestel van de 

Europese Unie alle regio’s, steden en gemeenten van de Unie.  

Het is onze taak om de regionale en lokale overheden bij het Europese besluitvormingsproces te 

betrekken en daardoor een betere participatie van onze medeburgers te garanderen.  

Wij ontplooien onze politieke activiteiten vanuit de overtuiging dat samenwerking tussen het Europese, 

nationale, regionale en lokale niveau onontbeerlijk is, willen we kunnen bouwen aan een Unie waarin 

de verschillende volkeren zich steeds meer verbonden en solidair voelen en waarin op een adequate 

manier kan worden omgegaan met de uitdagingen van de globalisering.  

Om die reden werken wij – met het oog op het bevorderen van meerlagig bestuur – nauw samen met de 

Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, en met de diverse 

bestuursniveaus in de lidstaten. 

Wij formuleren politieke aanbevelingen ten aanzien van de Europese strategieën en nemen deel aan de 

totstandkoming van Europese wetgeving.  

Reeds vanaf de ontwerpfase doen we voorstellen voor beleidsmethoden en politieke oriëntaties, waarbij 

we ons baseren op de ervaring en expertise van de regionale en lokale overheden, die meestal ook 

verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het Europese beleid.  

Wij willen dat Europa, “verenigd in verscheidenheid” in een geglobaliseerde wereld, volop profijt trekt 

van zijn territoriale, culturele en taalkundige verscheidenheid, waaruit we onze kracht en rijkdom putten 

en waaraan onze burgers hun identiteit ontlenen.  

Wij belichamen mee de Europese democratie en promoten het Europees burgerschap. Wij dragen de 

daaraan ten gronde liggende waarden uit en behartigen de naleving van de fundamentele rechten en de 

bescherming van minderheden.  



Wij zien erop toe dat het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel in acht worden genomen, zodat 

het Europese beleid zo dicht mogelijk bij de burgers en op het juiste niveau wordt ontwikkeld en 

uitgevoerd.  

Op die manier zorgen wij ervoor dat het Europese beleid doeltreffender en dichter bij de burgers wordt 

uitgevoerd.  

Wij streven naar een harmonieuze en duurzame ontwikkeling in alle regio’s van de Europese Unie.  

Op die manier verdedigen wij – als voorvechters van gelijkheid en solidariteit – de doelstellingen van 

economische, sociale en territoriale cohesie in de Europese Unie. 

Het is onze stellige overtuiging dat regionale en lokale overheden autonoom moeten kunnen opereren 

en over voldoende financiële middelen moeten beschikken om hun taken uit te voeren.  

Wij hechten dan ook veel waarde aan de principes en methoden van goed bestuur en zetten ons in voor 

meer decentralisatie.  

Wij bevorderen de samenwerking tussen de regionale en lokale overheden van de lidstaten, maar – in 

het kader van de uitbreidingsstrategie en het nabuurschaps- en ontwikkelingsbeleid – ook met de 

regionale en lokale overheden van kandidaat-lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten, buurlanden en 

derde landen.  

Wij zetten platforms en netwerken op en organiseren fora, om samenwerking en de uitwisseling van 

ervaringen te bevorderen tussen regio’s, steden en gemeenten. Wij werken ook in partnerschap met hun 

overkoepelende representatieve verenigingen.  

Wij zijn de ambassadeurs van Europa in de regio’s, steden en gemeenten en hun spreekbuis in het 

Europese debat.  

We voeren een directe dialoog met onze medeburgers over de verworvenheden en de toekomstige 

uitdagingen van Europa, en dragen bij aan een duidelijker beeld van de territoriale impact van het 

Europese beleid en de concrete gevolgen van de uitwerking ervan. 

Laten we samen bouwen aan Europa! 

Brussel, 21 april 2009 

 


