
  



Verkiezingen Europees Parlement 2019 

 

Boodschap van lokale en regionale vertegenwoordigers: 

Betrek lokale en regionale overheden bij een krachtiger EU! 

(Aangenomen op 11 december 0018 te Ludwigsburg, Duitsland) 

 

1. Wij, burgemeesters en andere bestuurders van gemeenten en provincies van over heel Europa, 
namens 130.000 Europese lokale en regionale overheden, leden van 62 nationale verenigingen 
in 41 landen, geloven in een krachtig en verenigd Europa, op basis van onze gedeelde en sterke 
waarden: democratie, mensenrechten, solidariteit, gendergelijkheid en respect voor de 
rechtsstaat, welke de basis vormen voor de Europese Unie. Deze benadering stoelt op het 
principe van gezamenlijke toewijding aan de gehele Unie.  

2. Wij beseffen dat de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats zullen hebben in een 
cruciaal tijdsgewricht waarin de EU voor vele uitdagingen staat. Wij roepen de toekomstige leden 
van het Europees Parlement en van de volgende Europese Commissie op om op te trekken met 
de zelfde moed, dynamiek en vastberadenheid als de oprichters van de Unie, welke opriepen tot 
de hereniging en eenwording van het continent na de Tweede Wereldoorlog. 

3. De toekomst van Europa is van belang voor alle Europese burgers. Het is tijd voor burgers om te 
reflecteren op de manier waarop Europa hen kan voorzien in een duurzame, stabiele, inclusieve 
en vreedzame toekomst voor komende generaties. Het antwoord op deze reflectie zal gebaseerd 
moeten zijn op een intrinsieke motivatie om het functioneren van de instellingen te verbeteren, de 
transparantie te verhogen en een besluitvormingsproces waarin een dialoog plaatsvindt tussen 
gekozen vertegenwoordigers en burgers. 

4. Gezien de wereldwijde dimensie van hedendaagse uitdagingen zouden de duurzame 
ontwikkelingsdoelen (SDG’s) als basisprincipes moeten gelden voor toekomstige Europese 
strategieën. Teneinde te kunnen voldoen aan de afspraken van het Parijs Klimaat Akkoord en de 
2030 Agenda, zowel in het kader van ontwikkelingsmodellen als in het kader van aanpassing van 
Europese politiek, moet er een enorme verandering tot stand worden gebracht. Europa zou een 
drijvende kracht in de wereld moeten zijn, een lichtend voorbeeld voor de zoektocht naar nieuwe 
ontwikkelingsmodellen, waarbij alle economische en sociale krachten worden gemobiliseerd en 
vervolgens ondersteuning wordt geboden aan lokale overheden om een CO2-vrije gemeenschap 
op te bouwen. 

5. De uitdagingen waar Europa zich mee geconfronteerd ziet kunnen alleen worden overwonnen 
door raad en daad van lokale en regionale overheden, en financiering van lokale publieke 
diensten. Een hecht partnerschap tussen alle overheidslagen is het pad naar succes. 

6. In die zin is het van belang dat de Europese Unie, aansluitend bij haar ambities, door middel van 
financiële middelen en passende wettelijke kaders, ondersteuning biedt aan dynamische 
processen van groei, innovatie en sociale ontwikkeling op lokaal en regionaal niveau. 

7. Het Europees Parlement erkent de centrale rol van decentrale overheden in het voorbereiden, 
opstellen, financieren en uitvoeren van belangrijk EU beleid, evenals de prominente rol voor 
lokale overheden inzake Europees ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.

1
 Zij is overtuigd van de 

noodzaak om, voor de vaststelling van toekomstig EU beleid, de rol van decentrale overheden 
significant te versterken, en benadrukt het belang van hun verenigingen, zoals CEMR, om 
centrale partners van EU instellingen te worden. 

8. De Europese Commissie benadrukt de noodzaak om, op gestructureerde wijze, de betrokkenheid 
van lokale en regionale overheden duidelijk te vergroten.

2
 Op basis van het principe van 

subsidiariteit, in alle fasen van besluitvorming in de EU, zal de toegevoegde waarde van 
Europees recht voor burgers kunnen toenemen.  

 

 

 

                                                           
1
 Resolutie vastgesteld op 3 juli 2018, P8_TA -PROV(2018)0273 

2
 Mededeling over subsidiariteit en proportionaliteit van 23 oktober 2018, COM (2018) 703-definitief 



Wij nemen op ons:  

1. Het promoten van Europese debatten in onze gemeenten en regio’s,  zodat burgers deel 
kunnen nemen aan en geïnformeerd een stem kunnen uitbrengen voor de Europese 
verkiezingen in mei 2019. 

2. Het betrekken van lokale en regionale overheden in het opbouwen van partnerschappen met 
Europese instituties, waardoor een positief imago van het Europese project en haar bijdrage 
aan de creatie van een democratisch en visionair model voor ontwikkeling op het continent, 
neergezet kan worden. 

3. Het mobiliseren van lokale en regionale overheden en hun verenigingen om, vooral in minder 
ontwikkelde partnerlanden, met elkaar samen te werken, teneinde de 2030 Agenda uit te 
voeren en de strijd tegen klimaatsverandering aan te binden.  

Wij stellen voor: 

1. Het opzetten van een innovatief governance model gebaseerd op een partnerschap waarin 
de rol van lokale en regionale overheden in de Europese governance structuur volledig 
erkend wordt. 

2. Om inhoud te geven aan Artikel 4 van het Verdrag van de Europese Unie, waarin lokale en 
regionale overheden als deelnemers aan het Europese governance model worden erkend.  

3. Om samen te werken met EU instellingen, zodat jaarlijks lokale dialogen plaats kunnen 
vinden, open voor alle burgers die over het verband tussen hun eigen gemeenschap en de 
Europese Unie willen debatteren. 

4. De wijze waarop de Europese burgerdialoog verloopt onder de loep te nemen, onder andere 
door het introduceren van een nieuwe status voor organisaties die lokale en regionale 
overheden, alsmede maatschappelijke organisaties vertegenwoordigen. 

5. Teneinde de transparantie van besluitvormingsprocessen te vergroten moeten de Europese 
instellingen werk maken van manieren om de burger beter op de hoogte te stellen van 
ondernomen activiteiten, de posities die zij in onderhandelingen innemen en de besluiten die 
zij nemen. 

6. Dat Europees beleid geconsolideerd moet worden door projecten van lokale overheden te 
steunen en bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van onze regio’s. In die zin moet het 
Cohesiebeleid centraal blijven staan in de prioriteitenlijst van de Europese Unie. Bovendien 
moeten de programma’s over ‘rechten en waarden’ en Erasmus+ versterkt te worden, en 
dient een programma ‘Erasmus voor regio’s’ te worden gecreëerd. 

7. Dat het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de geschiedenis van de 
Europese Unie in alle scholen van de Europese Unie onder de aandacht worden gebracht, 
zodat meer kennis over het functioneren van EU instellingen beschikbaar komt. Het is van 
belang dat werk wordt gemaakt van toepasselijke financiële en wettelijke voorwaarden, zodat 
elke leerling de mogelijkheid heeft om gedurende zijn/haar schooltijd ten minste eenmaal de 
Europese instellingen te bezoeken.  

Wij roepen de Europese Unie op om in te staan voor: 

1. De toepassing van principes omtrent lokaal zelfbestuur in de context van de regelgeving van 
de Europese Unie zoals neergelegd in Artikel 4, paragraaf 2 van het Verdrag van de 
Europese Unie en in het Handvest voor Lokaal Zelfbestuur, en om hierbij respect te tonen 
voor principes van subsidiariteit en proportionaliteit. 

2. Dat na 2020 adequate arrangementen ingesteld worden zodat lokale en regionale overheden 
in het Verenigd Koninkrijk, onder andere via EU samenwerkingsprogramma’s, eenvoudig 
kunnen blijven samenwerken met Europese partnerorganisaties. Dit zou moeten geschieden 
op dezelfde wijze als met Noorwegen en IJsland, alsmede door macroregionale strategieën, 
Interreg en EGTS raamwerken3.  

                                                           
3
 EGTS: Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking  



 


