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-1CONCLUSIES VAN DE EUROPESE TOP VAN REGIO'S EN STEDEN OP
5 EN 6 MAART 2009 TE PRAAG
Wij, leden van het Comité van de Regio's en gekozen vertegenwoordigers van lokale en regionale
overheden, op 5 en 6 maart 2009 bijeen in Praag voor de Europese top van regio's en steden, wijzen
twintig jaar na de val van de Berlijnse muur en de overwinning van Solidarność in Polen en vijf jaar
na de uitbreiding van de EU met Centraal- en Oost-Europese landen op het volgende:
−
−
−
−

−

−

−

−

De Europese burgers verwachten meer veiligheid, stabiliteit en efficiëntie van de EU en een
beleid dat meer aansluit bij hun dagelijkse werkelijkheid.
De politieke integratie, het gemeenschappelijk beleid en met name het regionaal beleid van de EU
komen onmiskenbaar van pas om de financiële en economische crisis en ook andere wereldwijde
problemen het hoofd te bieden.
De gevolgen van de financiële en economische crisis voor bedrijven en burgers in onze regio's,
steden en gemeenten alsook voor de werkgelegenheid, de levensomstandigheden en het
vertrouwen in de toekomst van de burgers baren ons grote zorgen.
Een verenigd, solidair, ambitieus en collectief verantwoordelijk Europa zal mede dankzij zijn
500 miljoen inwoners ongetwijfeld in staat zijn om:
• zijn concurrentievermogen te versterken en het vertrouwen van consumenten en
economische actoren te herstellen
• te zorgen voor economische, sociale en territoriale samenhang
• de gevolgen van de klimaatverandering te bestrijden
• zijn energievoorziening veilig te stellen en ervoor te zorgen dat iedereen tegen
aanvaardbare prijzen energie kan gebruiken
• met het oog op de totstandbrenging van een waarlijk politieke Unie zijn handelend
vermogen te vergroten zonder afbreuk te doen aan zijn diversiteit.
Als lokale en regionale overheden niet conform het subsidiariteitsbeginsel, het beginsel van
gedeelde verantwoordelijkheid en het beginsel van gedeelde bevoegdheden rechtstreeks worden
betrokken bij de uitwerking en uitvoering van het EU-beleid, kan de EU de problemen van de
globalisering niet het hoofd bieden noch de voordelen van deze ontwikkeling benutten.
Lokale en regionale overheden zijn als aanjagers van veranderingen op economisch, ecologisch
en maatschappelijk gebied van doorslaggevend belang voor de uitvoering van innoverende
initiatieven en voor de totstandkoming van samenwerkingsverbanden, zaken die cruciaal zijn voor
het concurrentievermogen van de economie en de levenskwaliteit van de bevolking.
Wij zijn dan ook vastbesloten om de economische, sociale en duurzame hervorming van Europa
tot een succes te helpen maken. Deze hervorming moet geschraagd worden door een meer
decentrale EU-strategie voor groei en werkgelegenheid en door het cohesiebleid, twee essentiële
factoren om de economie te stimuleren en de solidariteit tussen de burgers op peil te houden.
Wij pleiten dan ook voor:
• gecoördineerde maatregelen van alle beleidsniveaus om ervoor te zorgen dat het plan om
de Europese economie vlot te trekken een succes wordt en om de burgers te beschermen
tegen de negatieve gevolgen van de economische crisis en het verlies van arbeidsplaatsen;
• efficiënte controlemechanismen voor financiële instellingen om het vertrouwen in het
financiële systeem te herstellen;
• een op de samenwerking van de EU, de lidstaten en regio's en steden gebaseerde
Europese strategie voor groei en werkgelegenheid die een stimulans zal zijn voor
langetermijninvesteringen in onderwijs, opleiding, onderzoek en innovatie alsook voor de
ontwikkeling van hoogwaardige infrastructuur en energiezuinige technologieën;
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inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, zodat Europa op het wereldtoneel meer
besluitvaardigheid en daadkracht aan de dag kan leggen en de verschillende bestuurslagen
de gemeenschappelijke doelstellingen conform het subsidiariteits- en het
evenredigheidsbeginsel
met
meer gedeelde verantwoordelijkheden kunnen
verwezenlijken;
een ambitieuze herziening van de EU-begroting die aansluit bij de doelstellingen op het
gebied van concurrentievermogen, solidariteit en duurzaamheid;
een algemene strategie om te zorgen voor een gegarandeerde energievoorziening en voor
aanpassing aan de klimaatverandering;
een krachtig regionaal beleid ten gunste van alle regio's waarin de gevolgen van de
huidige crisis verdisconteerd zijn – met name inzake de vraag welke regio's na 2013 voor
structuurfondssteun in aanmerking komen –, dat rekening houdt met de cruciale rol van
het stedelijk beleid voor een duurzame ontwikkeling van de Europese steden en dat via
het cohesiebeleid en aanvullende instrumenten na 2013 de territoriale samenwerking van
EU-regio's, maar ook tussen deze regio's en die van derde landen, helpt versterken;
een geïntegreerde algemene aanpak van migratie en integratie op basis van de
maatregelen van decentrale overheden;
een veelgelaagd bestuur waarbij in de besluitvorming een volwaardige rol is weggelegd
voor lokale en regionale overheden en flexibele, op de Europese diversiteit afgestemde
maatregelen gemakkelijker uitvoerbaar zijn.

Wij vragen :
• de lidstaten om conform hun tijdens de top van staatshoofden en regeringsleiders van 1
maart 2009 gedane toezeggingen duidelijk stelling te nemen tegen nationaal
protectionisme en het potentieel van de interne markt op peil te houden, zodat de
Europese economie weer op gang gebracht kan worden en kan groeien;
• de lidstaten en de Commissie om tijdens de Europese Raad van 19 en 20 maart 2009
kennis te nemen van de inspanningen van het CvdR ten behoeve van de strategie van
Lissabon en de herziening hiervan, om regionale hervormingsplannen op te nemen in de
nationale strategische plannen en om voor de evaluatie van de ingediende nationale
hervormingsplannen indicatoren voor territoriale en participatieve governance uit te
werken;
• de Commissie om een witboek over territoriale cohesie op te stellen dat qua opzet,
doelstellingen en wijze van financieren garant staat voor een gelijke behandeling van en
solidariteit tussen de verschillende territoria en een goed middel vormt om het klimaat te
beschermen en om de gevolgen van de globalisering en de demografische ontwikkelingen
in het oog te houden;
• de Europese Investeringsbank om het financierend en investerend vermogen van lokale
en regionale overheden op peil te houden; investeringen in innovatie, onderzoek en
kennis in regio's en steden en verdere ontwikkeling van de publiek-private samenwerking
zijn namelijk cruciaal voor het welslagen van het plan om de Europese economie weer
vlot te trekken;
• de EU-instellingen om met betere wetgeving te komen, de administratieve rompslomp
terug te dringen, conform het evenredigheidsbeginsel te werk te gaan en naar
vereenvoudiging te streven;
• de nationale parlementen om te luisteren naar de lokale en regionale overheden, die graag
meehelpen om toezicht te houden op het subsidiariteitsgehalte van Europese wetgeving
met een territoriale impact;
• de media en de Europese burgers om politieke discussies rond de Europese verkiezingen
voor de periode 2009-2014 aan te zwengelen en hieraan deel te nemen;
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-3Wij zijn van plan om actief deel te nemen aan de campagne voor de Europese verkiezingen
van juni 2009 en roepen de burgers op om door middel van deze verkiezingen invloed uit te
oefenen op de strategie en het beleid van de EU voor de komende vijf jaar.

Laten we samen bouwen aan Europa!

Luc Van den Brande
Voorzitter van het Comité van de Regio's

Deze conclusies hebben de steun van:
−
−
−
−
−
−
−

AEBR (Association of European Border Regions)
AER (Assembly of European Regions)
CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions)
CALRE (Conference of Presidents of the regional legislative Assemblies of Europe)
REGLEG (Conference of Presidents of Regions with legislative power); AEM (European
Association of elected representatives from Mountain Areas)
CEMR (Council of European Municipalities and Regions)
EUROCITIES.
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