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Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) is de politieke assemblee van 329 regionale en lokale afgevaardigden uit alle 27 lidstaten van de EU. Onze leden zijn gekozen regionale 
bestuurders, regionale en lokale vertegenwoordigers en burgemeesters. Zij leggen democratische verantwoording af aan meer dan 446 miljoen Europese burgers. De belangrijkste 
taak van het CvdR is de lokale en regionale overheden, en de burgers die zij vertegenwoordigen, te betrekken bij de Europese besluitvorming en hen te informeren over het 
EU-beleid. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht het CvdR te raadplegen op beleidsterreinen die regio’s en steden aangaan. Het CvdR kan naar 
het Hof van Justitie van de Europese Unie stappen wanneer het meent dat het subsidiariteitsbeginsel wordt geschonden of wordt voorbijgegaan aan de bevoegdheden van de 
regionale en lokale overheden.
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De lokale en regionale overheden, die in de EU worden vertegenwoordigd door het Europees Comité van de Regio’s, zijn altijd al de 
ruggengraat van de Europese democratie geweest. Tijdens de COVID-19-pandemie toonden de lokale en regionale leiders zich de aanjagers 
van hun gemeenschappen door op de noodsituatie te reageren en het voortouw te nemen bij het herstel van de EU. Europa via de dorpen, 
steden en regio’s dichter bij de burger brengen is daarom de voornaamste missie van ons Comité, dat daartoe drie hoofdprioriteiten heeft 
geformuleerd.

Alle besluiten moeten zo dicht mogelijk 
bij de burger worden genomen, 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel.

Dit houdt in dat de rol van de lokale en 
regionale overheden in de EU onderstreept 
en vergroot moet worden.

De conferentie over de toekomst van 
Europa biedt de kans om de manier 
waarop de EU functioneert te verbeteren 
door de succesvolle praktijken van 
burgerparticipatie, die onze leden in hun 
kiesdistricten hebben ontwikkeld, te delen 
en op grotere schaal toe te passen en zo het 
EU-besluitvormingsproces te veranderen.

We zullen er ook op blijven letten dat 
nieuwe EU-wetgeving de administratieve 
lasten en uitvoeringskosten voor onze 
regio’s vermindert.

Bij alle Europese besluiten moeten we ons 
engagement voor ogen houden om de 
grootste maatschappelijke uitdagingen 
waar onze dorpen, steden en regio’s voor 
staan, op te lossen.

Dus ook de pandemie, de groene en digitale 
transitie, de vergrijzing en migratie.

Wanneer we ervoor zorgen dat deze 
uitdagingen ons sterker maken, zullen we 
beter in staat zijn om onze eigen toekomst 
te bepalen en de weerbaarheid van onze 
lokale gemeenschappen te vergroten.

We zullen blijven ijveren voor cohesie als 
fundamentele waarde in al het beleid en alle 
programma’s van de EU.

Om de samenhang in Europa te 
bevorderen, is een ambitieuze Europese 
langetermijnbegroting vereist met 
voldoende financiering voor het structuur- 
en cohesiebeleid en investeringen in de 
landbouw voor alle regio’s en steden.

Maar cohesie is meer dan geld alleen: 
het is een waarde die leidt tot duurzame 
economische groei, op lange termijn 
werkgelegenheidskansen voor iedereen 
creëert en zorgt voor plaatsgebonden 
beleidsoplossingen die tegemoetkomen 
aan de behoeften van de burgers.

Al onze prioriteiten zullen tot uiting komen in moderne en dynamische communicatiecampagnes met een krachtige boodschap over de echte 
meerwaarde van de EU en haar dorpen, steden en regio’s.
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De economische, migratie- en COVID-19-crisis hebben 
laten zien dat Europa alleen door zijn krachten te 
bundelen en samen te werken de belangen van de 
burgers het beste kan dienen. Telkens wanneer Europa 
met nieuwe uitdagingen werd geconfronteerd, heeft 
het vertrouwd op de lokale en regionale overheden 
om in actie te komen en te zoeken naar oplossingen 
voor onze gemeenschappen.
 
Vandaag de dag is dat niet anders. De ongekende 
omvang van de crisis vereist dat Europa zich één en 
solidair toont en de inspanningen van zijn 1 miljoen 
lokale en regionale politici ondersteunt. De inzet van 
de lokale en regionale leiders was, is en zal cruciaal zijn 
om de pandemie een halt toe te roepen, openbare 
diensten te blijven leveren, werkgelegenheid te 
beschermen, kleine en middelgrote ondernemingen 
te helpen en het pad te effenen voor herstel. Het 
redden van levens en van onze economieën staat 
synoniem voor het ondersteunen van alle lokale 
gemeenschappen.

Bouwen aan een samenhangend, veerkrachtig 
en duurzaam Europa dat dichter bij de burger 
staat, is de komende vijf jaar onze belangrijkste 
prioriteit. 

Om dit te realiseren, zullen we ons richten op 
versterking en bescherming van de democratie. De 
Europese democratie moet worden gemoderniseerd, 
zodat beter op de behoeften van de burgers kan 
worden ingespeeld. De conferentie over de toekomst 
van Europa is een kans om dingen te veranderen 
en de lokale en regionale overheden een grotere 
rol in de EU te geven. Tegelijkertijd zullen we op 
lokaal niveau blijven opkomen voor Europa en de 
Europese fundamentele waarden, zoals de vrijheid 
van meningsuiting, gelijkheid, mensenrechten en vrij 
verkeer, die essentieel zijn voor de toekomst van de 
democratie.

Ten tweede moeten we werken aan een heroriëntatie 
van de inspanningen van de EU om de steden 
en regio’s te ondersteunen bij het bieden van 
antwoorden op de grote uitdagingen waar zij 
momenteel mee te maken hebben. Zo moeten we 
er bijvoorbeeld voor zorgen dat de EU hen bijstaat bij 
de aanpak van de pandemie en bij het herstel daarna. 
Verder mag Europa ook de klimaatnoodtoestand, de 
vergrijzing, het migratievraagstuk en de digitalisering 
niet uit het oog verliezen. Al deze uitdagingen 
vereisen een coherente, geïntegreerde en lokale 
Europese aanpak ten bate van alle burgers. Hoe 
Europa op de vele veranderingen reageert en uit de 
pandemie komt, zal bepalend zijn voor de toekomst 
van de Europese Unie.

Ten derde moet cohesie als fundamentele waarde 
worden versterkt en het kompas vormen voor de 
toekomst van Europa. In deze onzekere tijden is 
sociale, economische en territoriale samenhang tussen 
regio’s, steden en mensen niet alleen noodzakelijk om 
de toekomst van de Europese economie op lange 
termijn veilig te stellen, maar ook om de kracht van 
de Europese Unie te tonen. De EU moet daarom niet 
alleen zorgen voor voldoende financiering voor het 
regionaal en landbouwbeleid, maar nog een stap 
verder gaan. Ze moet cohesie centraal stellen in al 
haar prioriteiten, beleidsmaatregelen en programma’s 
teneinde de Europese gemeenschappen te verbinden.

Europa moet dringend de handen ineenslaan, in actie 
komen en investeren in alle regio’s en steden. Dat is 
allesbepalend voor de toekomst van de burgers. Het is 
nu meer dan ooit nodig dat de Europese Unie al haar 
middelen benut, haar democratische en institutionele 
structuur moderniseert en laat zien dat zij ten dienste 
staat van elke lokale gemeenschap en elke burger.

Apostolos Tzitzikostas
Voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s
Gouverneur van de regio Centraal-Macedonië, 
Griekenland
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Vasco Alves Cordeiro
Eerste vicevoorzitter van het Europees  
Comité van de Regio’s

  @VascoCordeiro3
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Na het lange en moeilijke herstel van de financiële 
crisis herinnert de strijd tegen COVID-19 en de 
allesomvattende gevolgen ervan de EU-leiders er 
opnieuw aan dat een sterker en eerlijker Europa, een 
robuustere EU en een andere manier van werken hard 
nodig zijn om betere resultaten te boeken. Alleen 
met solidariteit tussen alle niveaus en gezamenlijk 
optreden kunnen we de uitdagingen het hoofd bieden 
waartegen de lidstaten en regio’s afzonderlijk niet zijn 
opgewassen. In het belang van het Europese project 
is het essentieel voor ogen te houden dat de mensen 
niet alleen van de EU verwachten dat die namens hen 
handelt. Ik ben ervan overtuigd dat als het gaat over 
zo’n enorme uitdaging als de huidige pandemie, zij ook 
van de EU verwachten dat die hen tot handelen aanzet 
door met efficiënte, snelle en zichtbare antwoorden 
te komen op de talrijke problemen die uit deze crisis 
voortvloeien.
 
Zonder cohesie bestaat er geen EU. De 
ontwikkelingsverschillen tussen regio’s en tussen 
lidstaten blijven aanzienlijk en zullen bij de aanpak 
van de gevolgen van de pandemie nog duidelijker 
aan het licht komen. De EU moet zich inzetten voor 

regionale ontwikkeling om de sociale, economische 
en territoriale ongelijkheden te kunnen bestrijden en 
de steun te bieden die haar burgers nodig hebben 
en vragen. Daarom pleiten wij, als lokale en regionale 
politici, voor een robuuste en gedecentraliseerde 
Europese begroting, met extra middelen voor de 
nieuwe en opkomende prioriteiten op de gebieden 
gezondheid, klimaat en migratie. Wij pleiten ook voor 
herziene begrotingsregels ter ondersteuning van sterke 
overheidsinvesteringen en efficiënte openbare diensten 
op lokaal en regionaal niveau. Het cohesiebeleid biedt 
het ideale kader om het sociale en economische herstel 
te realiseren dat Europa nodig heeft om zijn leidende 
positie in de wereld te heroveren. Daarmee zal een 
progressiever en duurzamer Europa tot stand gebracht 
kunnen worden dat zorgt voor zijn burgers en milieu.

Elke regio en elke stad op het Europese continent 
moet, ongeacht haar geografische locatie, omvang en 
rijkdom, deel uitmaken van het Europese project omdat 
elke burger meetelt, ook als die zeer afgelegen woont. 
Al die steden en regio’s vormen het democratische 
fundament waarop de EU-leiders Europa verder moeten 
opbouwen, samen met de meer dan één miljoen door 
de Europese burgers gekozen lokale en regionale politici. 
Zij staan in elke crisis in de frontlinie om onze burgers 
te ondersteunen en moeten daarom ten volle worden 
betrokken bij de dagelijkse werkzaamheden van de EU.

De komende vijf jaar zal het CvdR het voortouw nemen 
en de prioriteiten van de steden en regio’s voor de 
toekomst van onze Unie opnieuw bevestigen. We zullen 
samenwerken met de andere Europese instellingen en 
met onze Europese, nationale en lokale partners.. Onze 
missie is om de EU dichter bij de steden en regio’s 
te brengen, dus de leefomgeving van de burgers. 

Vasco Alves Cordeiro
Eerste vicevoorzitter van het Europees Comité van 
de Regio’s
Minister-president van de regionale regering van de 
Azoren, Portugal
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Prioriteiten

Cohesie, onze fundamentele waarde:

plaatsgebonden EU-beleid
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Europa dichter bij de burger brengen:

democratie en de toekomst van de EU

Ingrijp
ende maatschappelijk
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veranderingen in goede banen leiden:

bouwen aan veerkrachtige regionale en lokale 

gemeenschappen
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Europa dichter bij de burger brengen:
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Onze belangrijkste prioriteit is om Europa 
dichter bij de burger te brengen en de 
Europese democratie op alle bestuursni-
veaus te versterken. Doel is de EU beter te 
laten functioneren en ervoor te zorgen dat 
haar beleid en programma’s tegemoetko-
men aan de werkelijke behoeften van de 
burgers. We moeten de EU moderniseren 
zodat zij doeltreffender kan inspelen op 
wat de mensen willen.

Een andere kijk op het functioneren 
van de democratie

1PRIORITEIT 
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Ingrijpende maatschappelijke 
veranderingen in goede banen leiden:
bouwen aan veerkrachtige regionale  
en lokale gemeenschappen
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Pandemieën, klimaatverandering, digi-
tale transitie, vergrijzing en migratie 
hebben ingrijpende gevolgen voor alle 
Europese dorpen, steden en regio’s. Met 
als leidraad de duurzameontwikkelings-
doelstellingen van de VN zullen we zoe-
ken naar oplossingen waarmee de EU de 
lokale en regionale overheden adequaat 
kan ondersteunen bij de aanpak van toe-
komstige noodsituaties en de maatschap-
pelijke veranderingen die in hun gemeen-
schappen plaatsvinden.

Antwoorden bieden op de grote  
veranderingen waarmee onze regio’s,  

steden en dorpen worden geconfronteerd

2PRIORITEIT  
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Groene ontwikkeling
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verbeteren
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Klimaatneutrale  
EU in 2050
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Biodiversiteit 
beschermen
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Geen vervuiling
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Mensenhandel bestrijden
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Alomvattend,  
humanitair en eerlijk
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Groene ontwikkeling

VN-doelstellingen  
voor duurzame ontwikkeling

Demografische veranderingen

Duurzame groei

Wereldwijde inzet 
voor biodiversiteit en 
klimaatverandering
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Digitale EU-regio’s en -steden Onderwijs, opleiding 
en vaardigheden

De digitale kloof 
dichten

Infrastructuur en 
connectiviteit

Digitale openbare 
diensten en 

stimulansen voor 
lokale ondernemingen

5G-uitrol op lokaal en 
regionaal niveau

2
Ingrijpende maatschappelijke veranderingen in goede banen leiden:
bouwen aan veerkrachtige regionale en lokale gemeenschappen

PRIORITEIT  
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Cohesie, onze fundamentele waarde:
plaatsgebonden EU-beleid
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Onze derde prioriteit is ervoor te zorgen 
dat de economische, sociale en territoriale 
cohesie bevorderd en in stand gehouden 
wordt in al het EU-beleid dat van invloed 
is op de burgers en hun leefomgeving 
(wij noemen dat plaatsgebonden beleid). 
Zo willen we de meerwaarde van cohe-
sie laten zien, niet alleen als afzonderlijk 
beleidsgebied, maar als fundamentele 
waarde die aan al het andere EU-beleid 
ten grondslag moet liggen. Cohesie is veel 
meer dan geld alleen, het is onze funda-
mentele waarde.

De EU ten dienste stellen
van de burgers en hun leefomgeving

3PRIORITEIT  

23



Innovatie en 
ondernemerschap

Investeren 
in duurzaam vervoer 

in de hele EU

Aanpassing van lokale 
economieën

Slimme mobiliteit

Voor alle regio’s 
en steden

De kloof tussen stad en 
platteland dichten

Solidariteit, 
verantwoordelijkheid 

en doeltreffendheid

EU-middelen

Cohesiebeleid

Plattelandsontwikkeling
Adequate Europese 

investeringen

De meerwaarde van cohesie in het 
dagelijks leven laten zien

Grensoverschrijdende 
samenwerking

#CohesionAlliance 

Vernieuwde Europese 
economische governance
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Aantrekken van particuliere 
investeringen

De meerwaarde van cohesie in het 
dagelijks leven laten zien Vereenvoudiging van EU-beleid

Multilevel governance  
en partnerschap

Aanpakken van ongelijkheden 
 in Europa

3PRIORITEIT  

Cohesie, onze fundamentele waarde:
plaatsgebonden EU-beleid
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Het Europees Comité van de Regio’s





Wat is het Europees
Comité van de Regio’s?

lokale democratie, 
subsidiariteit

mobiliteit en 
vervoer, 

trans-Europese 
netwerken

milieu, energie en 
klimaatverandering

economische, 
sociale en 
territoriale 
samenhang

volksgezondheid, 
werkgelegenhei
d en sociale 
zaken

onderwijs, jeugd, 
cultuur en sport

BEVOEGDHEID-
STERREINEN

6 commissies (groepen van leden) stellen ontwerpen van adviezen 
en resoluties op die aan de voltallige vergadering worden voorgelegd.

Economisch Beleid 
(ECON)

Territoriale Samenhang 
en EU-begroting 
(COTER)

Natuurlijke 
Hulpbronnen 
(NAT)

Milieu, 
Klimaatverandering

en Energie
(ENVE)

Burgerschap, Governance, 
Institutionele en Externe 

Aangelegenheden (CIVEX)

Sociaal Beleid, Onderwijs, 
Werkgelegenheid, 

Onderzoek en Cultuur 
(SEDEC)

Wij zijn een institutioneel orgaan van de Europese 
Unie. Onze leden zijn gekozen regionale bestuur-
ders, regionale en lokale vertegenwoordigers en 
burgemeesters, die democratische verantwoor-

ding moeten a�eggen aan de burgers. 

BEVOEGDHEIDSTERREINEN

3 MAIN PRINCIPLESBASISBEGINSELEN
Multilevel 

governance
Subsidiariteit

32

Dicht bij de
 mensen

1

COMMISSIES

LEDEN
leden 

329 27
lidstaten

3

fracties6

De voorzitter
Apostolos Tzitzikostas Onze missie is om de EU dichter bij de 

steden en regio’s te brengen, dus de 
leefomgeving van de burgers.

De eerste vicevoorzitter
Vasco Alves Cordeiro

 

CvdR-leden komen in plenaire vergadering bijeen in 
Brussel om over adviezen te discussiëren en te 
stemmen.

ZITTINGEN6

lokale en regionale politici
±1miljoen 

lokale overheden
±90 000

regio’s
±300

EU-burgers
±447miljoen

PLATFORMS EN NETWERKEN

Oostelijk Partnerschap Euromediterrane 
Vergadering

EU2020
Monitoringplatform

Multistakeholderplatfor
m voor de SDG’s

Netwerk 
Subsidiariteitstoezicht

Europese Groepering voor 
territoriale samenwerking

Atlas van decentrale 
ontwikkelingssamen-
werking

Burgemeesters-
convenant

Netwerk van regionale 
hubs

Steden en regio’s
 voor integratie

VERTEGENWOORDIGEN

Bouwen aan een samenhangend, 
veerkrachtig en duurzaam Europa dat 

dichter bij de burger staat, is de komende 
vijf jaar onze belangrijkste prioriteit.
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Olgierd Geblewicz
Voorzitter van de EVP-fractie

  @EPP_CoR

eppcor.eu
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De komende vijf jaar zullen een zeer dyna-
mische periode worden voor de Europese 
regio’s en voor de Europese democratie. De 
EVP-fractie in het CvdR zal het voorzitter-
schap ondersteunen bij zijn werkzaamheden 
om tastbare resultaten te boeken met de 
prioriteiten die wij nu formuleren en met de 
nieuwe uitdagingen waar het CvdR en zijn 
leden later wellicht voor komen te staan. 

Onze visie voor de komende 5 jaar is 
om van de burgers de hoeksteen van 
de Europese democratie te maken. 
Daartoe moeten we duurzame mecha-
nismen ontwikkelen om mensen lokaal 
te raadplegen en de subsidiariteit in de 
EU te versterken, zodat we de inbreng 
van de burgers kunnen omzetten in 
besluitvorming. In de eerste twee jaar 
van de mandaatsperiode moeten we het 
momentum van de conferentie over de 
toekomst van Europa benutten om de lange-

termijnprioriteiten van onze steden en regio’s 
onder de aandacht te brengen. Met lokale 
burgerdialogen, gestructureerde feedback 
en intensievere interactie met de regionale 
parlementen en lokale overheden zullen we 
het Europese beleid vorm kunnen geven 
op basis van feiten die zijn getoetst aan de 
realiteit in het veld.
 
De nadruk in onze bijdrage aan de wet-
gevingswerkzaamheden zal liggen op de 
grootste uitdagingen waar de regio’s in de 
EU momenteel voor staan: klimaatneutra-
liteit realiseren, optimaal profiteren van de 
digitale transitie, de pandemie doorstaan en 
veerkrachtiger worden terwijl de bevolking 
krimpt. Maar om ervoor te zorgen dat we 
kunnen werken aan een EU die het leven van 
de burgers verbetert, onze lokale economie-
en ondersteunt en nieuwe banenkansen 
creëert in tijden van verandering, moeten 
onze beleidsagenda’s en ook het EU-co-
hesiebeleid voldoende flexibiliteit bieden. 

De enorme economische consequenties 
van het coronavirus op nationaal, Europees 
en mondiaal niveau tonen tevens aan hoe 
belangrijk goed functionerende en efficiënte 
lokale gemeenschappen zijn om in onze 
dagelijkse behoeften te blijven voorzien en te 
zorgen voor eerstelijnszorg en betrouwbare 
infrastructuur. We kunnen al deze doelen 
bereiken door nauwer te overleggen en 
meer gezamenlijk op te trekken met andere 
gelijkgestemde pro-Europese fracties en met 
de andere EU-instellingen.
Als gekozen regionale en lokale politici 
dienen we de burgers in onze kiesdistricten 
en daarbuiten ook een realistisch beeld van 
het EU-beleid te geven. Onze werkzaamhe-
den kunnen alleen slagen wanneer we de 
successen van de EU onder de aandacht 
van de regionale en lokale media brengen 
en solidariteit en onderlinge hulp tussen de 
Europese regio’s promoten. 

Olgierd Geblewicz
Voorzitter van de fractie van de Europese Volkspartij (EVP) 
in het CvdR
voorzitter van het provinciebestuur van West-
Pommeren (Polen)
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Christophe Rouillon
Voorzitter van de PSE-fractie

 @PES_CoR

pescor.eu
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Veel van de 120 000 steden en regio’s in de Europese 
Unie worden geleid door progressieve, socialistische 
en sociaal-democratische burgemeesters en 
bestuurders. Ik denk dan aan hoofdsteden zoals 
Berlijn, Brussel of Boedapest, maar ook aan talrijke 
regio’s in Duitsland, Spanje of Frankrijk, regio’s verder 
weg zoals de Portugese Azoren, en aan kleine 
stedelijke of landelijke gemeenten zoals de mijne. 
Onze rol als fractie van de Partij van de Europese 
Sociaal-democraten is om hun een stem te geven en 
met hen samen te werken om een meer duurzame, 
rechtvaardige en inclusieve Europese Unie tot stand 
te brengen die geen mensen en gebieden aan hun 
lot overlaat.

We staan momenteel voor grote uitdagingen. De 
coronacrisis heeft al bestaande prangende kwesties 
verder uitvergroot, zoals de noodsituatie op het 
gebied van klimaat en milieu, de toenemende sociale 
ongelijkheid, de ingrijpende veranderingen op de 
arbeidsmarkt, de digitalisering, het gebrek aan kansen 
voor veel mensen en het wijdverbreide gevoel 

onder burgers dat ze niets meer te zeggen hebben. 
Voor de steden en regio’s is een uiterst belangrijke 
rol weggelegd om deze uitdagingen het hoofd te 
bieden. Onder het motto “Denk mondiaal, handel 
lokaal” (Think global, act local) staat onze bijna 200 
gekozen vertegenwoordigers sterke fractie voor 
een beleidsagenda die is geïnspireerd door de 17 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van 
de Verenigde Naties. Ons doel is dat het Europees 
Comité van de Regio’s in deze mandaatsperiode 
met solide voorstellen komt, in het bijzonder op het 
gebied van duurzaamheid, cohesiebeleid, huisvesting, 
energietransitie, werknemersbescherming, digitale 
transformatie en digitale rechten, om de lokale en 
regionale overheden en de EU te helpen op hun weg 
naar duurzame ontwikkeling. Dit betekent ook dat we 
ons ten volle inzetten voor SDG 5: het realiseren van 
gendergelijkheid en het versterken van de positie van 
vrouwen en meisjes.

De crisis waarmee we nu worden 
geconfronteerd, kunnen we ombuigen tot een 
kans als we de moed hebben om een nieuwe 
toekomst voor onze gemeenschappen op te 
bouwen. Daarvoor is een “Green Deal” waarbij 
alle lokale en regionale overheden volledig 
worden betrokken, cruciaal. Hun vaardigheden 
en middelen zijn namelijk onmisbaar om een 
rechtvaardige transitie tot stand te brengen. 

We zullen ons ook hard maken voor een meer 
politieke rol voor het Europees Comité van de Regio’s. 
Ons Comité moet meer dan ooit de spreekbuis 
van de regio’s binnen de EU-instellingen zijn en 
meehelpen om de toekomst van de EU vorm 
te geven, met name via de conferentie over de 
toekomst van Europa en burgerdialogen. Maar 
in welke omstandigheden of crisis we ons ook 
bevinden, we zullen ons in ons handelen constant 
laten leiden door het streven naar een diepere 
Europese integratie op basis van subsidiariteit, 
solidariteit en onvoorwaardelijke eerbiediging van de 
fundamentele Europese waarden en vrijheden.

Christophe Rouillon
Voorzitter van de fractie van de Partij van de Europese 
Sociaal-democraten (PSE) in het CvdR
burgemeester van Coulaines (Frankrijk)
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François Decoster
Voorzitter van de Renew Europe-fractie

  @RenewEuropeCoR

reneweurope-cor.eu
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De COVID-19-pandemie heeft lacunes in het 
functioneren van onze samenlevingen en onze Unie 
aan het licht gebracht, maar biedt ons ook een kans. 
We moeten ervoor zorgen dat elke stap die 
we zetten ons dichter bij een sterkere en meer 
verenigde samenleving brengt. Daarom zullen 
we ons richten op het creëren van het juiste 
kader voor een groen, slim en inclusief herstel. 

Een herstel waarbij we geen vertraging oplopen met 
klimaatneutraliteit en we de Green Deal rechtvaardig 
en met de nodige financiële ondersteuning uitvoeren. 
Een groene transitie naar een koolstofvrije economie 
die nieuwe ondernemings- en banenkansen creëert. 
Een transitie die de grondslag moet leggen voor een 
nieuw type markteconomie, op basis van koolstofvrije 
energie, gelijke kansen en eerlijke concurrentie, 
waarin alle soorten monopolies (van de overheid of 
particuliere bedrijven, quasi of de facto) voorkomen 
en aangepakt worden en de meest kwetsbaren 
met passende regelgeving worden beschermd. Een 
transitie die een plaatsgebonden industriebeleid 

bevordert, strategische sectoren ondersteunt, 
omscholing biedt aan werknemers wier banen 
verdwijnen, duurzame lokale werkgelegenheid 
creëert voor met name onze jongeren, en kleine 
en middelgrote ondernemingen doet bloeien. Een 
transitie die zorgt voor evenwichtige biodiversiteit 
en voor de bescherming en het juiste beheer van 
ons milieu, onze leefomgeving, onze steden, ons 
platteland en onze bossen. Een transitie die ons in 
staat stelt om van al onze toeristische bestemmingen 
in Europa op duurzame wijze te genieten.
Een herstel waarbij rekening wordt gehouden 
met demografische veranderingen, gegarandeerd 
wordt dat toekomstige besluiten op de plaatselijke 
behoeften en omstandigheden worden afgestemd 
en de productie van noodzakelijke sanitaire en 
gezondheidsuitrusting als strategisch wordt 
aangemerkt, en waarbij de lokale, regionale, nationale 
en Europese leiders zich echt en doeltreffend samen 
gaan inzetten voor de volksgezondheid.
Een herstel waarin de grote vooruitgang die is 
geboekt met de digitalisering van de publieke en 
particuliere sector wordt benut en die digitalisering 

wordt voortgezet door breedband van hoge kwaliteit 
voor elk huishouden en de kleinste onderneming 
toegankelijk te maken en door elke burger van welke 
leeftijd of welk geslacht ook in staat te stellen de juiste 
vaardigheden op te doen om beter gebruik te maken 
van openbare en particuliere diensten. Een herstel op 
basis van de rechtsstaat, waarbij de lokale democratie 
wordt versterkt, zowel door de burgerparticipatie met 
digitale instrumenten te vergroten als de kwaliteit 
van de lokale democratie te verbeteren, zodat die 
vrij is van corruptie, iedereen bij de besluitvorming 
wordt betrokken, er vrije lokale media en een actief 
maatschappelijk middenveld zijn en de burgers ten 
volle gebruikmaken van de mogelijkheden die het 
EU-lidmaatschap hun biedt.

François Decoster
Voorzitter van de fractie van Renew Europe in het CvdR 
burgemeester van Saint Omer 
lid van het regionaal parlement van Hauts de France 
(Frankrijk)
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Władysław Ortyl
Voorzitter van de ECR-fractie

  @ECR_CoR 

web.cor.europa.eu/ecr
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Wij van de ECR-fractie zetten ons in voor een 
welvarender, veiliger en decentraal Europa 
waarin de lokale gemeenschappen samen met 
de nationale regeringen het laatste woord 
hebben. Een overheid bestuurt het best 
wanneer zij naar haar burgers luistert en hun 
belastinggeld verantwoord uitgeeft. Daarom 
staan realisme, subsidiariteit en democratie bij 
ons hoog in het vaandel. 

In moeilijke tijden zoals we die nu doormaken, 
moeten we ons vooral pragmatisch opstellen. De 
ECR-fractie vertegenwoordigt een conservatieve 
beweging die van mening is dat we via Europese 
samenwerking op belangrijke gebieden reële 
oplossingen kunnen vinden om echte problemen 
aan te pakken. Door beleid te voeren op basis van 
gezond verstand en door de wensen van onze 
burgers te respecteren kunnen we met oplossingen 
komen die werkgelegenheid helpen scheppen en 
van Europa een veiligere plek maken om te leven.

Momenteel is een van de grootste uitdagingen waar 
de EU voor staat, het economisch herstel van de 
COVID-19-pandemie. Onze fractie heeft gepleit voor 
concrete maatregelen in een geest van solidariteit: 
financiële steun voor regio’s in moeilijkheden, 
flexibeler gebruik van EU-middelen en afschaffing 
van de invoerrechten op medische apparatuur. 
We hebben ook benadrukt dat in alle nieuwe 
beleidsplannen rekening moet worden gehouden 
met de lokale en regionale omstandigheden, en 
ervoor moet worden gezorgd dat EU-maatregelen 
geen inbreuk vormen op de soevereiniteit van de 
natiestaat of het lokale bestuur.

Tussen de Europese landen en regio’s bestaan 
talrijke fundamentele verschillen: taal, nationaliteit, 
economische ontwikkeling, natuurlijke hulpbronnen, 
lokaal onderwijsniveau, geografie en inkomen. 
Daarom geloven wij dat alleen een EU die deze 
diversiteit respecteert en haar landen en regio’s 
vertrouwt, kan bouwen aan een sterkere toekomst 
die het leven van de mensen verbetert.

De lidstaten en regio’s zijn in staat het voor hen 
geschiktste model te vinden voor de meest 
uiteenlopende zaken, van begrotingsbeleid 
tot banenschepping, zodat jongeren in hun 
geboortestreek kunnen blijven en een gezin kunnen 
stichten. Als het gaat over andere thema’s die wel 
samenwerking op EU-niveau vereisen, zien we 
een duidelijke behoefte aan een sterk Europa op 
gebieden als territoriale cohesie, wetenschappelijk 
onderzoek, landbouw en de interne markt.

Wij stellen een gedurfde, alternatieve visie van een 
hervormde EU voor als een gemeenschap van 
naties en regio’s die samenwerken op gebieden 
waar we gemeenschappelijke belangen hebben die 
het best met een efficiënte gezamenlijke aanpak 
kunnen worden behartigd. Centraal in elk besluit 
dat onze politici nemen staat de vraag of het al dan 
niet meerwaarde oplevert voor de hard werkende 
belastingbetaler in de EU.

Władysław Ortyl
Voorzitter van de fractie van de Europese Conservatieven 
en Hervormers (ECR) in het CvdR 
voorzitter van het bestuur van de provincie 
Subkarpaten (Polen)
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Kieran McCarthy
Voorzitter van de EA-fractie

  @EA_CoR
web.cor.europa.eu/ea
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We leven in een tijd met veel sociale en 
economische uitdagingen. In de hele EU blijven 
regio’s en steden het voortouw nemen om 
die uitdagingen het hoofd te bieden, ernaar 
te handelen en oplossingen te vinden, waarbij 
ze steeds op ambitieuze en duurzame wijze 
vooruitgang boeken. De coronapandemie heeft 
nogmaals aangetoond hoe belangrijk de lokale 
en regionale overheden voor het leven van de EU-
burgers zijn.

Europese regiovoorzitters, burgemeesters en 
regionale en lokale afgevaardigden hebben een 
enorme schat aan kennis en ervaringen die gedeeld 
kunnen worden en die erom vragen in het huidige 
en toekomstige EU-beleid te worden meegenomen. 
Al 25 jaar lang draagt het CvdR bij aan de realisatie 
van het Europese project, maar stelt daarbij wel 
steeds de lastige vragen, zoekt naar oplossingen 
via partnerschappen en maakt zich hard voor de 
grondslagen van de EU.

Het CvdR is een van de vitale onderdelen van Team 
EU. In samenwerking met de andere Europese 
instellingen heeft het CvdR een gemeenschappelijk 
klankbord opgebouwd voor mensen uit alle 
hoeken van de EU. Niettemin moet het CvdR zijn 
mechanismen verder blijven ontwikkelen om ervoor 
te zorgen dat in de Europese wetgeving terdege 
rekening wordt gehouden met de stem en de 
bevoegdheden van de lokale, regionale en nationale 
overheden.

De Europese Alliantie meent dat de EU een sterke 
visie nodig heeft, die alle beleidsterreinen met elkaar 
verbindt en die onze steden, onze dorpen, onze 
landelijke en onze perifere gebieden in de hele EU 
ten goede komt. Het delen van kennis, het doen 
van financiële investeringen en het creëren van 
flexibele regelgeving zijn cruciaal om innovatieve en 
horizontale oplossingen mogelijk te maken die een 
eerlijke en ecologisch duurzame economie in de EU 
bevorderen.

Tot slot mogen we niet vergeten wie we zijn. Zeker, 
we zijn lid van een Europese Unie die ons allemaal 
grote voordelen oplevert, maar we hebben ook 
allemaal verschillende culturen, tradities en talen. 
Het is van groot belang dat we werken voor en 
namens de burgers van de EU met eerbiediging van 
onze regionale diversiteit, telkens als we weer de 
volgende stap zetten om de huidige uitdagingen 
aan te aan.

Kieran McCarthy
Voorzitter van de fractie van de Europese Alliantie (EA) in 
het CvdR 
lid van de gemeenteraad van Cork, (Ierland)
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Bernd Voß
Satu Haapanen
Covoorzitters van de fractie  
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Actieve burgers en hun democratische 
participatie zijn fundamenteel voor zowel de 
EU als de regio’s, steden en gemeenten om de 
toekomst gezamenlijk vorm te geven. 

Alleen een Europese Green Deal waarin alle 
beleidsterreinen consistent zijn geïntegreerd 
– landbouw, industrie, vervoer, huisvesting, 
onderwijs en sociale inclusie – kan een 
duurzame groeistrategie voor Europa zijn. 
Hoe meer tijd we verliezen op de weg naar 
100 % hernieuwbare energie, hoe hoger 
de economische kosten zullen zijn. De 
rechtvaardige transitie moet nu plaatsvinden. 
Dat is de enige manier om ons welzijn en 
onze mobiliteit te behouden en te zorgen 
voor fatsoenlijke banen. Daarom hebben 
we in de EU bindende streefcijfers voor de 
komende jaren nodig, zodat we de klimaat- 
en energiedoelen kunnen halen.

Regio’s, steden en gemeenten hebben 
behoefte aan duurzame investeringskansen, 

aangezien het EU-beleid grotendeels op 
regionaal en lokaal niveau wordt uitgevoerd. 
De EU moet zorgen voor passende financiële 
ondersteuning en de EU-financiering moet 
significant bijdragen aan de verwezenlijking 
van de klimaatdoelen van Parijs en 
tegelijkertijd de sociale rechtvaardigheid 
vergroten. Het Europees Comité van de 
Regio’s kan een sleutelrol spelen bij het in 
de praktijk brengen van de Green Deal.

De Groenen willen dat Europa alle burgers 
gelijke kansen geeft. Wij willen onze kinderen 
hoogwaardig onderwijs bieden, waar zij ook 
opgroeien, evenals hoop en kansen voor de 
toekomst. Wij willen de biodiversiteit van onze 
bossen en zeeën behouden. Wij willen dat de 
klimaatverandering gestopt wordt. 

Wij streven naar inclusieve gemeenschappen 
waar mensen erop kunnen vertrouwen 
dat hun stem wordt gehoord en hun 
burgerrechten geëerbiedigd worden. Wij 

streven ernaar banen te scheppen die niet 
alleen aansluiten op de behoeften van de 
mensen maar ook het kwetsbare milieu ten 
goede komen.
Wij zien menselijkheid als een universeel 
mensenrecht, waarover niet kan worden 
onderhandeld en dat de waardebasis vormt 
voor al ons handelen. Daarom willen wij 
dat mensen in kwetsbare situaties, zoals 
vluchtelingen en asielzoekers, rechtvaardig 
en humaan worden behandeld. De 
EU moet zoeken naar manieren om 
ontwikkelingslanden te helpen bij de opbouw 
van democratie, de bestrijding van de 
klimaatverandering en de naleving van hun 
mensenrechtenverplichtingen. 

Satu Haapanen
Covoorzitter van de fractie van De Groenen in het 
CvdR
lid van de gemeenteraad van Oulu (Finland)

Bernd VOß
Covoorzitter van de fractie van De Groenen in het CvdR
lid van het parlement van de deelstaat Sleeswijk-
Holstein (Duitsland)
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Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) is de politieke assemblee van 329 regionale en lokale afgevaardigden uit alle 27 lidstaten van de EU. Onze leden zijn gekozen regionale 
bestuurders, regionale en lokale vertegenwoordigers en burgemeesters. Zij leggen democratische verantwoording af aan meer dan 446 miljoen Europese burgers. De belangrijkste 
taak van het CvdR is de lokale en regionale overheden, en de burgers die zij vertegenwoordigen, te betrekken bij de Europese besluitvorming en hen te informeren over het 
EU-beleid. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht het CvdR te raadplegen op beleidsterreinen die regio’s en steden aangaan. Het CvdR kan naar 
het Hof van Justitie van de Europese Unie stappen wanneer het meent dat het subsidiariteitsbeginsel wordt geschonden of wordt voorbijgegaan aan de bevoegdheden van de 
regionale en lokale overheden.

Het 
huis 

van alle 
dorpen, steden 

en regio’s van de 
Europese Unie.

Kom binnen!


