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NL 

Eerste vergadering van de Alliantie van automobielregio’s  
op 17 november 2022 in Leipzig 
 

“Verklaring van Leipzig” 
van de  

Alliantie van automobielregio’s 
 

 
Tijdens de eerste politieke bijeenkomst van de Alliantie van automobielregio’s, die op 17 
november 2022 plaatsvond in Leipzig op uitnodiging van de premier van Saksen en het 
Europees Comité van de Regio’s (CvdR), hebben de deelnemende regio’s afspraken gemaakt 
over hun werkmethoden om de tien actiepunten die eerder dit jaar tijdens de 150e zitting van 
het CvdR op 30 juni 2022 zijn vastgesteld in de toekomst uit te voeren1: 
 
a) de Alliantie pleit eensgezind voor de oprichting van een Europees mechanisme ter 

ondersteuning van een rechtvaardige en eerlijke transitie in regio’s met 
autofabrikanten en toeleveringsbedrijven, teneinde de negatieve gevolgen voor de 
werkgelegenheid tot een minimum te beperken, de Europese automobielindustrie 
beter in staat te stellen en meer mogelijkheden te bieden om zichzelf in technologisch 
opzicht weer op de kaart te zetten en wereldwijd concurrerend te blijven op het 
gebied van onderzoek, innovatie en zakelijke beslissingen; 

 
b) de Alliantie heeft een werkprogramma voor de korte en middellange termijn 

vastgesteld met thematische prioriteiten, die kunnen worden aangepast aan nieuwe 
ontwikkelingen. Deze thematische prioriteiten zijn gebaseerd op de tien doelen die de 
Alliantie heeft geformuleerd en zullen ook worden afgestemd op het jaarlijks 
werkprogramma van de Commissie en rekening houden met ontwikkelingen op het 
gebied van milieu, economie en technologie. Op basis hiervan kiest de gastregio het 
thema van de jaarlijkse bijeenkomst; 

 
c) de Alliantie komt eenmaal per jaar bijeen voor de “jaarlijkse conferentie van de 

Alliantie van automobielregio’s”, die wordt georganiseerd door de regio die het 
voorzitterschap bekleedt. Tijdens deze jaarlijkse conferentie neemt een andere regio 
de voorzittershamer over, zoals is afgesproken in de werkmethoden van de Alliantie; 

 
d) de Alliantie werkt nauw samen met relevante politieke actoren en de gehele auto- en 

toeleveringsindustrie, alsook met andere belanghebbenden (bijv. uit de sector, sociale 

partners, onderzoekers, enz.). Hiertoe behoren ook de Europese instellingen en lidstaten 
en de Automotive Skills Alliance, een belangrijke regionale partner. Elke regio die 
belangstelling heeft, kan zich aansluiten bij de Alliantie; 

 

 
1  https://cor.europa.eu/nl/engage/Pages/Automotive-Regions-Alliance.aspx#0 
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e) de Alliantie krijgt de beschikking over een secretariaat, dat zal worden opgericht en 
beheerd door het Europees Comité van de Regio’s. Dit secretariaat zal samen met de 
interregionale groep Toekomst van de Automobielindustrie van het CvdR de 
uitwisseling van kennis tussen deelnemende regio’s bevorderen en werkvergaderingen 
of videoconferenties faciliteren. 


