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Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) – dat in 1994 naar aanleiding van het Verdrag van Maastricht is opgericht – 
bestaat uit 329 afgevaardigden van de lokale en regionale overheden uit alle 27 lidstaten van de Europese Unie. Samen 
vertegenwoordigen zij meer dan 446 miljoen Europeanen.
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Geachte kanselier, het is een grote eer om u hier vandaag te ontvangen. 
 
Duitsland was de motor achter de totstandkoming van dit orgaan. 
 
Zesentwintig jaar geleden werd onze politieke assemblee met de steun 
van de Duitse deelstaten en van bondskanselier Kohl opgericht. Het 
Comité van de Regio’s werd opgericht om Europa dichter bij de 
burger brengen.  
 
 
Vandaag vertegenwoordigt u met uw aanwezigheid een stuk geschiedenis 
dat Europa’s basis aanspreekt.  
 
Duitsland en zijn deelstaten pakken het coronavirus succesvol aan.  
 
Ons COVID-platform maakt gewag van Italiaanse en Franse patiënten die 
in ziekenhuizen in Saarland en Noordrijn-Westfalen worden behandeld. 
 
Dank u dat u de deuren voor patiënten uit andere lidstaten 

openhoudt. 

We hebben gezien dat bijvoorbeeld de Poolse regio Neder-Silezië 
100 000 mondmaskers uit Saksen ontving en dat laboratoria in Dresden 
honderden tests uitvoeren om regio’s in andere lidstaten te helpen. 
 
Dit zijn staaltjes van Europese solidariteit in de praktijk.  
 
 
 
Geachte kanselier, waarde collega’s, 
 
Gisteren heeft het Comité, samen met voorzitter Von der Leyen, 
zijn eerste Regionale en lokale barometer gepubliceerd. 
 
De kernboodschap is eenvoudig: lokale en regionale leiders staan 
vooraan in de strijd tegen de pandemie en zijn cruciaal voor het Europese 
herstel. 
  
Van Bergamo tot Madrid, van Parijs tot Stockholm, van Wenen tot La 
Valetta, zetten wij ons onvermoeibaar in om de verspreiding van het virus 
in te dammen, de meest kwetsbare mensen te helpen, onze 
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gemeenschappen te beschermen en de plaatselijke economie en 
werkgelegenheid veilig te stellen. 
 
We vechten zij aan zij met artsen, verpleegkundigen en leraren.   
 
We hebben e-health-, e-governance- en e-learningplatforms opgericht.  
 
We beschermen het milieu en maken onze gebouwen energiezuiniger, 
ons vervoer schoner en onze gemeenschappen groener. 
 
Maar ondanks onze inspanningen worstelen we om basisvoorzieningen 
voor de burger te garanderen, nu 91 % van de lokale budgetten krimpen. 
Een voorbeeld: slechts zes lidstaten slagen erin om digitaal onderwijs aan 
te bieden voor 80 % van de studenten.  
 
Geachte kanselier, 
 
Dit Duitse EU-voorzitterschap komt op een cruciaal moment. 
 
30 jaar na de Duitse hereniging is het tijd om de handen ineen te slaan, 
een nieuwe start te maken en Europa weer op te bouwen. 
 
De burgers hebben dringend behoefte aan een nieuwe EU-begroting en 
aan het programma “Next Generation EU”.  
 
Als onze regio’s en steden herstellen, zal dat immers ook gelden voor 
Europa en de Europese burgers. 
 
Kanselier, wij hebben toegang tot EU-middelen en de Europese 
rechtsstaat moet altijd geëerbiedigd worden.  
 
 
 
Lokale en regionale overheden mogen echter nooit gestraft worden voor 
wat hun nationale overheid doet. . 
 
Ons herstel heeft niet alleen investeringen nodig, maar ook 

Europese coördinatie.  

Ik juich uw recente overleg met de grote Duitse steden toe  

om bij de aanpak van de pandemie dezelfde regels te volgen.  
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Welnu, hetzelfde zou moeten gelden voor alle Europese 

vraagstukken.  

We hebben een consistente Europese benadering nodig voor alle 
regio’s, steden en lidstaten.  
 
Het Duitse EU-voorzitterschap valt ook samen met de eindfase van de 

brexitonderhandelingen. Dit zal directe gevolgen hebben voor tal 

van regio’s, hun bewoners en ondernemingen.  

 
 
Dit treurige hoofdstuk heeft aangetoond dat  

Europese solidariteit nooit als vanzelfsprekend mag worden 

beschouwd.  

Dit zou alle Europeanen wakker moeten schudden. 

 
Ook het nieuwe migratiepact ligt op tafel.  
 
Alle lidstaten zouden het Duitse voorbeeld moeten volgen: door Europese 
solidariteit, rechten en verantwoordelijkheid zullen we migratie in goede 
banen kunnen leiden.  
 
Landen in de voorste linie kunnen niet aan hun lot worden 

overgelaten om de migratiecrisis het hoofd te bieden. 

 
Geachte kanselier, 
  
Wij geloven in het Duitse motto: “gemeinsam” - "samen”. 
 
Alleen samen zullen we erin slagen een veerkrachtiger, democratischer, 
duurzamer en menselijker Europa tot stand te brengen. 
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De 300 regio’s en 90 000 gemeenten zijn het democratische fundament 
van de EU en tegelijkertijd haar veiligheidsnet.  Zij dragen bij om Europa 
dichter bij de burger te brengen. 
 
We moeten erkennen dat de tweedimensionale EU op haar grenzen stuit.  
 
We hebben een driedimensionaal Europa nodig waarbij alle 
bestuursniveaus – de EU, de nationale overheden en de lokale en 
regionale overheden – samenwerken voor de burger.  
 
Zo zien wij het Europese huis van de democratie: de EU is het dak, de 
lidstaten de muren en de lokale en regionale overheden de fundering. 
 
Zonder sterke fundering kan geen enkel huis bestaan. 

De conferentie over de toekomst van Europa moet ons Huis van de 
Europese democratie verbeteren en mag niet ontaarden in een 
"schoonheidswedstrijd" tussen de Brusselse instellingen. 
 
Als voorzitter van de politieke assemblee van lokale en regionale 
afgevaardigden wil ik hier drie toezeggingen doen: 
 
Ten eerste willen wij de burger dichter bij de EU brengen door middel van 
“lokale dialogen”. 
 
Burgers mogen zich niet langer uitgesloten, verwaarloosd of genegeerd 
voelen.  
 
Daarom moet er via lokale dialogen een constante communicatiestroom 
tot stand worden gebracht over Europese thema’s die burgers na aan het 
hart liggen. Die dialogen moeten al tijdens het Duitse EU-voorzitterschap 
worden georganiseerd, in samenwerking met regiovoorzitters, 
burgemeesters, gemeenteraadsleden en afgevaardigden op nationaal en 
EU-niveau.  
 
De EU moet niet langer worden beschouwd als een 
bureaucratische machine. Daartoe moet de EU beter rekening 
houden met haar territoriale impact op regio’s, steden en dorpen, 
conform het subsidiariteitsbeginsel.   
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De regio’s en steden in de hele EU hun stem kunnen laten horen en hun 
bevoegdheden kunnen laten gelden, met of zonder verdragswijzigingen. 
 
Onze tweede toezegging is ervoor te zorgen dat cohesie de koers van de 
EU bepaalt. 
 
Cohesie is niet alleen een kwestie van geld.  
 
Cohesie is een fundamentele Europese waarde en levert meerwaarde op 
die ieder individu, ieder bedrijf, iedere gemeenschap en iedere lidstaat ten 
goede komt. 
 
Laten we niet vergeten dat iedere euro die in cohesie wordt geïnvesteerd 
de Europese belastingbetaler bijna drie euro oplevert, van oost naar west 
en van noord naar zuid.  
 
Geen enkele lidstaat, regio, stad of dorp mag worden uitgesloten. 
 
Kanselier Merkel, 
 
De Europese Unie is de grootste politieke en economische prestatie van 
de recente geschiedenis,  
 
mogelijk gemaakt omdat de Europese volkeren zich verenigden. 
 
Hier en daar gaan extremistische en populistische stemmen op om ons te 
isoleren, en ons terug te trekken achter nationale grenzen. 
 
Maar de waarden die Europa verbinden en bij elkaar houden, zullen altijd 
sterker zijn.  
 
Onze interne grenzen zijn geen barrières maar proeftuinen voor meer 
eenheid, veerkracht en dialoog, en om de groene transitie in een 
stroomversnelling te brengen.  
 
Mijn derde voorstel zou zijn om ons Comité te betrekken bij de 
besprekingen in de Raad om het Europees grensoverschrijdend 
mechanisme te versnellen. 
 
U was het, kanselier Merkel, die in de moeilijkste tijden op de bres stond 
voor de waarde van open grenzen binnen onze Unie.  
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Maar om onze binnengrenzen open te houden, hebben we 

sterke buitengrenzen nodig.  

De EU moet haar territoriale soevereiniteit verdedigen. De 

grenzen van de lidstaten zijn de grenzen van de EU. 

 

 

De meest recente Turkse provocatie, die gisteren opnieuw is 

geëscaleerd, is onaanvaardbaar. 

 

 

Duurt deze situatie voort, dan moeten sancties overwogen 

worden. 

 

 

Een duidelijk standpunt hieromtrent van het Duitse EU-

voorzitterschap juich ik toe. 

 

 
 
 
Geachte kanselier Merkel,  
 
U bent een van de meest gerespecteerde en ervaren wereldleiders, die 
groot vertrouwen geniet.  
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En wij, de één miljoen regionale en lokale leiders in heel Europa, zijn uw 
bondgenoten. Wij zijn pragmatisch. Wij houden ons bezig met de 
praktische realiteit. Wij zorgen voor oplossingen. 
 
Door vastberaden en samen op te treden kunnen we angst omzetten in 
vertrouwen, 
verdeeldheid in eenheid, onzekerheid in vertrouwen. 
 
“Gemeinsam”, samen, brengen we Europa dichter bij de burger.  
 
Dank u, geachte kanselier, voor uw deelname vandaag en voor alles wat  

wat u voor Europa doet, laten we dat samen doen. 
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