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Beleidsprioriteiten van de EA-fractie  

voor 2015 – 2020 

Aanbevelingen voor de nieuwe mandaatsperiode  

 

 

De EU bestrijkt met haar 28 lidstaten een enorm groot geografisch grondgebied en omvat een rijke 

verscheidenheid aan culturen. De ideeën en mogelijkheden die in de landen, regio's en plaatsen 

aanwezig zijn, kunnen de toekomstige ontwikkeling van andere lidstaten helpen bevorderen en, in 

ruimere zin, de EU-instellingen ten goede komen. De EA-fractie vormt een gemeenschappelijk 

platform ten aanzien van belangrijke actiegebieden maar respecteert tegelijkertijd de identiteit van elk 

land en elke regio. Zij gelooft in een op consensus gebaseerd beleid waarbij de standpunten van alle 

individuele leden worden geëerbiedigd. De EA-fractie heeft de taak haar leden bij te staan zodat ze 

zich ten volle kunnen inzetten voor hun naties, regio's en lokale overheden en voor iedereen die door 

de EA-fractieleden vertegenwoordigd wordt. Met het oog daarop moet de EU democratischer en 

transparanter worden en dichter bij haar burgers staan. Duidelijkheid, toegankelijkheid en 

doeltreffendheid is wat wij verlangen van de Europese Unie: duidelijkheid, zodat de burgers onze 

werkmethoden begrijpen, alsmede de doelstellingen die wij trachten te verwezenlijken; 

toegankelijkheid, zodat de deuren voor onze volkeren worden opengezet; doeltreffendheid via een 

institutionele structuur, die democratisch en tegelijkertijd doeltreffend is.  

 

De EA-fractie zal blijven aandacht schenken aan de huidige veranderingen op politiek en economisch 

gebied en zal dienovereenkomstig samenhangende strategieën uitwerken. Met deze tendensen kan 

volgens ons pas terdege rekening worden gehouden als de stem van de lokale en regionale overheden 

in het hart van Europa wordt gehoord; het Comité van de Regio's en de lokale en regionale overheden 

moeten dan ook een belangrijke rol spelen als integraal onderdeel van de EU-beleidsvorming. De EA-

fractie verdedigt het subsidiariteitsbeginsel dat moet garanderen dat beslissingen zo dicht mogelijk bij 

de burgers genomen worden en dat burgers maximaal bij de beleidsvorming betrokken worden. In dit 

verband beklemtoont de EA-fractie ook dat voor jongeren een essentiële rol is weggelegd in het debat 

over de toekomst van de EU.  

 

Het Comité van de Regio's moet het Europese besluitvormingsproces een meerwaarde geven door zijn 

steun te verlenen, en zijn contacten en knowhow op lokaal niveau ter beschikking te stellen. De EA-

fractie zal de Europese instellingen aanmoedigen om in nauwe samenwerking met de lokale en 

regionale overheden en het maatschappelijk middenveld, in zowel lidstaten als (potentiële) kandidaat-

lidstaten, beter te communiceren met de burgers en informatiecampagnes op lokaal en regionaal 

niveau te bevorderen en te ondersteunen. We moeten de EU dichter bij de burgers brengen, zodat zij 

het gevoel hebben deel uit te maken van de Unie en hun inzicht in het beleid dat hun dagelijkse leven 

beïnvloedt, groter wordt. 

 

Het mag ook geen eenrichtingsverkeer worden, waarbij de EU het beleid ter plaatse van bovenaf 

beïnvloedt. Het CvdR moet ervoor zorgen dat de behoeften van de lokale en regionale overheden van 

beneden af kenbaar worden gemaakt aan de Europese Commissie. Met dat in gedachten moeten er 
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nieuwe, efficiënte mechanismen worden gezocht en ontwikkeld om de CvdR-adviezen onder de 

aandacht van de EU-instellingen te brengen. 

 

Onze fractie is voornemens haar belangrijkste jaarlijkse doelstellingen bij het begin van elk jaar van 

de komende mandaatsperiode te prioriteren. 

 

1. Investeren in de toekomst van Europa 

 

Onze fractie wil de aandacht vestigen op de volgende kwesties: 

 

Na Europa 2020: ontwikkeling en banen in alle regio's 

 

De nieuwe mandaatsperiode van het CvdR zal bepalend zijn om van de Europa 2020-strategie en het 

investeringsplan een succes te maken door echte ontwikkeling en banen te creëren. De EA-fractie 

actie is van oordeel dat de strategie moet worden herzien om de tekortkomingen ervan te verhelpen. 

 

De EU wordt hard getroffen door een economische crisis zonder weerga en dient zich met een nieuw 

elan in te zetten voor duurzame ontwikkeling, niet alleen op economisch vlak, maar ook op sociaal en 

milieugebied. 

 

Bovendien moet de strategie gericht blijven op de doelstelling van territoriale samenhang, die een EU 

van naties en regio's beoogt, waar de binnen deze regio's aanwezige potentiële ideeën en 

mogelijkheden worden gerespecteerd, benut en gestimuleerd. 

 

Er moeten nieuwe, slagvaardige maatregelen worden uitgewerkt om te zorgen voor duurzame groei en 

op lokaal niveau te zorgen voor echte werkgelegenheid. Sommige lidstaten hebben meer succes 

geboekt dan andere in het creëren van werkgelegenheid. Werkgelegenheidsmodellen moeten in heel 

Europa worden geëvalueerd en de EU-lidstaten moeten inzage krijgen in elkaars succesvolle 

modellen.  

 

De EU dient zich terdege in te zetten om onderwijs, onderzoek en innovatie te stimuleren, aangezien 

dit sleutels zijn tot een betere concurrentiepositie. Zij moet trachten particuliere en openbare 

investeringen aan te trekken om de economische groei nieuw leven in te blazen en het Europese 

concurrentievermogen in belangrijke geavanceerde technologiesectoren zoals ICT, biowetenschappen 

en schonere energiebronnen te promoten; tegelijk moet worden toegezien op een evenwichtige 

ontwikkeling van alle regio's. 

 

De fractie wil de implementatie van de nieuwe strategie van nabij volgen, op het niveau van de 

lidstaten maar ook op regionaal en lokaal niveau, teneinde de nieuwe prioritaire EU-doelstelling voor 

de komende jaren te kunnen verwezenlijken.  
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Herstel van overheidsfinanciën en ondersteuning van investeringen 

 

De EA-fractie zal haar steun verlenen aan betere economische samenwerking en een herziening van 

de Europese economische governance, met als doel voor gezonde en stabiele overheidsfinanciën te 

zorgen en de flexibiliteit aan de dag te leggen die nodig is voor ontwikkelingsbevorderende 

investeringen. 

 

De economische achteruitgang mag geen negatieve gevolgen hebben voor de burgers, de financiële 

autonomie van lokale en regionale overheden en hun functie als openbare dienstverleners. 

 

EU-programma's en -steunverlening moeten een aanvulling vormen op de bestaande financiële steun 

aan de lokale en regionale overheden. 

 

De fractie zal de lokale en regionale overheden aanmoedigen om gebruik te maken van de 

beschikbare bronnen en innovatieve financiële instrumenten om bijkomende financiële middelen vrij 

te maken en ambitieuze langetermijninvesteringen mogelijk te maken in onderwijs, een leven lang 

leren, onderzoek en innovatie, kwaliteitsinfrastructuur, duurzaam openbaar vervoer en energie-

efficiënte technologie. 

 

Steun aan ondernemerschap, kleine en middelgrote ondernemingen en sociale ondernemingen op 

lokaal en regionaal niveau is cruciaal voor een duurzaam economisch herstel. 

 

Investeren in mensen  

 

De EA-fractie geeft absolute prioriteit aan onderwijs, een leven lang leren en opleiding, die cruciale 

instrumenten zijn om de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te verhogen en de chronische 

jeugdwerkloosheid in Europa aan te pakken. Universele toegang tot onderwijs moet bovenaan de EU-

agenda staan. We moeten investeren in scholen, hogescholen en universiteiten om zo onze 

intellectuele en financiële welvaart te beschermen en te verhogen via onderwijs. De vergrijzing en 

lage geboortecijfers brengen onze sociale zekerheid en pensioenstelsels in gevaar en stellen jongeren 

voor grote uitdagingen bij hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. De EA-fractie wijst op de 

belangrijke rol van het Europees Sociaal Fonds, het Europees Fonds voor Aanpassing aan de 

Globalisering, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Europees Fonds voor 

strategische investeringen als hulpmiddelen voor lokale en regionale overheden in hun strijd tegen de 

werkloosheid en als manier om burgers de vereiste nieuwe vaardigheden te leren, ongeacht hun 

leeftijd. De EA-fractie heeft bijzondere aandacht voor de erkenning van kwalificaties en alle 

maatregelen die mobiliteit en investeringen in ondernemerschap aanmoedigen. 

 

Onderzoek, innovatie, groene en digitale ontwikkeling 

 

De EA-fractie zal zich blijven inzetten om te verzekeren dat alle Europeanen aan de 

kennismaatschappij kunnen deelnemen. Ze zal de klemtoon leggen op infrastructuurvoorzieningen en 

op de rol van onderzoek en innovatie, teneinde de basis te leggen voor een Europese 
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Onderzoeksruimte. De fractie is ervan overtuigd dat duidelijke, realistische en voor zover mogelijk 

bindende doelstellingen noodzakelijk zijn om de innovatiekloof in de EU aan te pakken. 

 

De fractie beklemtoont het belang van investeringen in groene groei en technologie om zo een 

koolstofarme en energie-efficiënte economie te promoten. Volgens ons moeten onderzoek en 

innovatie niet enkel op industriële doelstellingen gericht zijn, maar ook op een verbetering van het 

welzijn van de bevolking en de bescherming van het milieu en de natuurlijke rijkdommen. 

 

De EA-fractie is zich ook bewust van de voordelen en kansen die de ontwikkeling van de digitale 

economie en de kennismaatschappij met zich meebrengt, vooral voor het sociaaleconomische weefsel 

van landelijke en afgelegen gebieden en bergstreken. Daarom zou ze graag zien dat de connectiviteit 

van steden en regio's beter wordt en zij universele toegang krijgen tot breedband en internet, zodat 

iedereen gelijke toegang en gelijke kansen heeft, ongeacht of men in een stedelijk, landelijk of 

perifeer gebied woont. 

 

De fractie zal zich blijven inzetten voor de ontwikkeling van e-government op lokaal en regionaal 

niveau en erop blijven hameren dat de digitale en technologische kloof tussen stad en platteland en 

tussen generaties kleiner moet worden. In dat verband zij erop gewezen dat lokale en regionale 

maatregelen het meeste kans hebben om tot resultaten te leiden. 

 

Culturele en taaldiversiteit 

 

De EA-fractie is van mening dat Europa’s kracht in zijn cultureel erfgoed en in zijn rijke culturele 

verscheidenheid ligt. De EU heeft haar wortels in een van de oudste beschavingen ter wereld. Het is, 

internationaal gezien, ook gunstig om over enkele van de meest uitgebreide erfgoederen en prachtige 

landschappen en regio's te beschikken. De EA-fractie erkent dat het vieren en herdenken van cultureel 

erfgoed de EU-burgers verbindt, helpt in de internationale diplomatie, het identiteitsgevoel bevordert 

en aanzet tot creativiteit, invulling geeft aan het concept 'actief burgerschap' en een van de 

belangrijkste pijlers is onder toekomstige strategieën voor regionale, en met name stedelijke en 

landelijke, ontwikkeling.  

 

De EA-fractie houdt vast aan het principe van het zelfbeschikkingsrecht der volkeren, wat impliceert 

dat de Europese Unie ook ‘interne uitbreiding’ met nieuwe lidstaten mogelijk moet maken, in de mate 

dat de nieuwe staten op een vreedzame en democratische manier tot stand komen.  

 

Ze zal zich inzetten voor de nationale en regionale identiteit en ernaar streven dat respect voor de 

culturele en taaldiversiteit een van de basisbeginselen wordt die aan het Europese integratieproces ten 

grondslag liggen. Dit proces is immers niet gericht op het uitvlakken van verschillen of de 

totstandbrenging van uniforme identiteiten maar wel op de bevordering van betere samenwerking en 

begrip onder de Europese volkeren. De EA-fractie zal de minder gebruikte en regionale talen van 

Europa blijven promoten en beschermen. 
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2. Solidariteit – samen naar een hoger welvaartsniveau en een duurzamer milieu 

 

Onze fractie wil de aandacht vestigen op de volgende kwesties: 

 

Territoriale samenhang, inclusief grensoverschrijdende samenwerking 

 

Door in een geglobaliseerde wereld aan te tonen hoe de nieuwe diversiteit de economie kan versterken 

en de cultuur verrijkt, kan een bijdrage worden geleverd aan de versterking van de samenhang van 

gemeenschappen via concurrentie en solidariteit. 

 

Voor een evenwichtige ontwikkeling van alle EU-regio's zijn regionale en structurele financiering 

onontbeerlijk. Het Europese cohesiebeleid moet mee evolueren met de behoeften van de regio's en 

trachten de kloof tussen rijkere en armere regio's te dichten. Het is zaak een samenhangende Unie tot 

stand te brengen die de gemeenschappelijke verantwoordelijkheden erkent en solidariteit betuigt. 

Voorts moet het EU-cohesiebeleid in de eerste plaats gericht zijn op aanzwengelen van de 

werkgelegenheid en verminderen van de sociale ongelijkheid. 

 

De EA-fractie is voorstander van een ommezwaai in de uitvoering van het herziene cohesiebeleid en 

is voornemens toe te zien op de deelname van de lokale en regionale overheden en de volledige 

naleving van het partnerschapsbeginsel dat nu is opgenomen in de EU-wetgeving (Europese 

gedragscode voor partnerschap).  

 

Ook pleit de fractie voor meer steun voor capaciteitsopbouw en opleidingsmogelijkheden voor 

gemeenteambtenaren die verantwoordelijk zijn voor projecten; daarnaast is het noodzakelijk de 

procedures meer te stroomlijnen. 

 

Investeringen in infrastructuur zijn belangrijk, maar de EA-fractie is ervan overtuigd dat er geen 

sprake kan zijn van ontwikkeling als de aandacht niet wordt gericht op mensen. 

 

Het is volgens de fractie van cruciaal belang dat de coördinatie van de financieringsinstrumenten en 

de synergie tussen de Europese, nationale en lokale budgetten worden verbeterd. 

 

Aan de hand van de positieve ervaringen met de macroregio's van Oostzee, Donau en het Adriatisch-

Ionische gebied zal de EA-fractie steun verlenen aan de nieuwe strategie voor het Alpengebied 

(EUSALP); een en ander zal immers de samenhang van de verschillende beleidsgebieden en de 

samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus ten goede komen, zodat gemeenschappelijke 

uitdagingen, zoals het met elkaar verenigen van milieubescherming en economische ontwikkeling, 

kunnen worden aangepakt. 

 

De fractie zal toezien op de uitvoering van de nieuwe strategie voor het Alpengebied, waarbij de 

belangen van de berggebieden in het hart van het Alpengebied op de voorgrond moeten staan, maar 

die van de omringende regio's en steden ook op adequate wijze in aanmerking moeten worden 

genomen, opdat de onderlinge relaties tussen deze gebieden tot wederzijds voordeel strekken. 
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Een evenwichtig stads en plattelandsbeleid 

 

De EA-fractie erkent dat het engagement van de lidstaten en de Europese Commissie ten aanzien van 

een krachtig en samenhangend structuur- en cohesiebeleid op lange termijn, voor de Europese burgers 

reële en tastbare voordelen heeft opgeleverd. 

 

Hoewel stadsvernieuwing een cruciaal actiegebied is, is het zaak dat het belang van alle Europese 

regio's en lokale gemeenschappen wordt erkend, samen met de rol die zij bij de ontwikkeling van een 

sterke economie te spelen hebben. De EA-fractie zal erop aandringen dat er in toekomstige, door de 

structuurfondsen gefinancierde programma's ook aandacht wordt geschonken aan kwesties als stads- 

en plattelandsvernieuwing, sociale achterstelling, specifieke huisvestingsinitiatieven, economische 

herstructurering, openbaar vervoer en de opwaardering van landelijke en berggebieden. 

 

De EA-fractie zou graag zien dat er kordaat wordt opgetreden om steden nieuw leven in te blazen, en 

dat vooral stadscentra die verwaarloosd zijn door de ontwikkeling van grote winkelcentra aan de rand 

van de stad een nieuw elan krijgen.  

 

De fractie erkent dat alle Europese regio's van belang zijn en dat in toekomstige programma's moet 

worden gezorgd voor een evenwicht tussen stad en platteland. Plattelandsgebieden zijn van kapitaal 

belang voor Europa; zij zorgen ervoor dat de steden kunnen functioneren. De Europese instellingen 

moeten er dan ook voor zorgen steeds de gulden middenweg te bewandelen. De EA-fractie bevestigt 

andermaal het belang van plattelands-, landbouw- en berggebieden als sleutelelementen in de lokale 

economische en sociale ontwikkeling en roept de Europese instellingen op meer rekening te houden 

met de behoeften van landelijke gebieden en een gezond evenwicht te vinden tussen het 

ontwikkelingsbeleid voor stad en platteland. De EA-fractie gelooft in een landbouwbeleid "van boer 

tot bord"; belangrijk is dat er volop hoogwaardige, traceerbare landbouwproducten zijn en dat de 

natuurlijke en milieurijkdommen van onze regio's beschermd worden. 

 

Duurzaam toerisme 

 

De EA-fractie ziet toerisme als een alomvattend fenomeen dat lokaal wordt vormgegeven, maar dat 

vis-à-vis de concurrentie die een grote verscheidenheid vertoont, geheel eigen kenmerken moet 

ontwikkelen. Daarom zal een samenhangend beleid voor duurzaam toerisme plaatselijk, zowel voor 

de economie als voor het milieu, tastbare voordelen opleveren. Toerisme is goed voor een 

aanzienlijke bijdrage aan het bbp en de werkgelegenheid op alle niveaus (lokaal, regionaal, nationaal 

en Europees) en speelt een doorslaggevende rol voor de bevordering van regionale ontwikkeling en 

territoriale samenhang. Daarom vraagt de EA-fractie de Commissie om door te gaan op de ingeslagen 

weg, met dien verstande dat het zwaartepunt steeds meer bij het horizontale karakter van toerisme 

wordt gelegd. Ook moet de lidstaten en de lokale en regionale overheden toereikende en toegankelijke 

financiële middelen worden verschaft om op dit gebied maatregelen te kunnen nemen. De Commissie 

zou zich met name moeten blijven inzetten voor maatregelen om duurzaam toerisme te promoten. 
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Milieu en klimaatverandering 

 

De EA-fractie zal aandacht hebben voor de ontplooiing van de Commissie-initiatieven om de EU te 

helpen over te schakelen op een koolstofarme, hulpbronnenefficiënte economie, waarin 

klimaatverandering, milieuschade en verlies aan biodiversiteit aangepakt worden en duurzame 

mobiliteit bevorderd wordt. 

 

De fractie zet zich in voor bewustmaking en wil gemeenten en regio's helpen hun koolstofvoetafdruk 

te verkleinen, rekening houdend met de verschillen op het vlak van energiemix en lokale 

omstandigheden overal in de EU. 

 

Wij hopen op ambitieuze overkoepelende overeenkomsten waarbij alle regio's ertoe worden aangezet 

bij te dragen aan het terugdringen van de uitstoot en het veiligstellen van een ecologisch duurzame 

toekomst voor Europa. 

 

De fractie wil de schijnwerper richten op groene investeringen, zodat er bij de uitvoering van de 

Europa 2020-strategie oog is voor duurzame mobiliteit en een efficiënt gebruik van hulpbronnen. 

 

Kringloopeconomie en afval 

 

De EA-fractie bevestigt nogmaals het belang van de overschakeling op een hulpbronnenefficiënte 

economie waarin verstandig gebruikt wordt gemaakt van de natuurlijke hulpbronnen, materialen en 

afval en zo veel mogelijk wordt ingezet op hergebruik en recycling. 

 

In dit verband verzoeken we de Commissie zo snel mogelijk nieuwe initiatieven goed te keuren voor 

de bevordering van de kringloopeconomie, zodat de EU over de mogelijkheden beschikt om te 

voorkomen dat waardevol materiaal zoals kunststof verloren gaat, recycling een nieuwe impuls te 

geven, de uitstoot en milieuschade te beperken en tegelijk nieuwe banen te creëren en economische 

ontwikkeling te stimuleren. 

 

Bio-economie 

 

Biodiversiteit is voor de EU een van de voornaamste prioriteiten op milieugebied. 

 

Volgens de fractie is het van cruciaal belang dat het duurzaam bosbeleid wordt voortgezet en dat er 

inspanningen geleverd worden om het aandeel van bosbiomassa in de productie van hernieuwbare 

energie aanzienlijk te verhogen. 

 

De fractie ondersteunt de regionale strategieën en actieplannen voor biodiversiteit om de toekomst 

van energiebronnen veilig te stellen en hun economisch potentieel te vergroten. Bedoeling is tot een 

consensus te komen over de noodzaak om de afhankelijkheid van Europa van fossiele brandstoffen te 

beperken en een bio-economie te ontwikkelen. 
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Energie 

 

Energie is in elke gemeenschap een van de belangrijkste bronnen van welvaart. Er zal op Europees 

niveau een aantal cruciale beslissingen moeten worden genomen en er zullen keuzes moeten worden 

gemaakt om de energievoorziening te verbeteren en hernieuwbare energiebronnen en energie-

efficiëntie te promoten. De EA-fractie pleit voor de voltooiing van de interne energiemarkt, de 

oprichting van een echte energie-unie met gekoppelde energienetwerken, en nieuwe maatregelen en 

economische stimulansen om de energie-efficiëntie te verbeteren. Zij denkt daarbij met name aan 

maatregelen om Europa te helpen het enorme potentieel te benutten van hernieuwbare energiebronnen 

zoals getijden, golven, aardwarmte, wind, zon, waterkracht en duurzame biomassa. De EU moet zich 

meer inzetten voor de bevordering van schone energiebronnen en energie-efficiëntie en steden en 

gemeenten helpen de mogelijkheden van hun natuurlijke bronnen te gebruiken en de burgers 

betaalbare energie te leveren. 

 

De EA-fractie zal de Europese Commissie verzoeken financiële middelen ter beschikking te stellen 

van de steden en regio's die het burgemeestersconvenant ondertekend hebben, teneinde hen te helpen 

de daarin geformuleerde doelstellingen te behalen. 

 

3. Een krachtige stem in de wereld 

 

Onze fractie wil de aandacht vestigen op de volgende kwesties: 

 

Europa als mondiale partner  

 

De Europese integratie is in de eerste plaats een vredesproject. Het bevorderen van vrijheid en vrede, 

met name in de buurlanden van de Unie in ruimere zin, moet de voornaamste doelstelling van het 

Europese beleid zijn. 

 

De EA-fractie wijst er nogmaals op dat de Unie op het vlak van externe betrekkingen haar stem moet 

laten horen. 

 

Zij zal de EU-instellingen aanmoedigen het uitbreidingsbeleid doeltreffender te maken, de 

onderhandelingen voort te zetten met landen die lid willen worden van de EU, en voor een krachtig 

nabuurschapsbeleid te zorgen. De buurlanden van de Unie moeten essentiële steun krijgen voor de 

ontwikkeling van democratie en welvaart.  

 

Ook zijn wij ervan overtuigd dat de samenwerking met de buurlanden moet worden versterkt.  

 

Migratie 

 

De EA-fractie is voorstander van een migratie- en immigratiebeleid waarbij de fundamentele 

mensenrechten als uitgangspunt worden genomen en terdege rekening wordt gehouden met de 

behoeften en uitdagingen van de regionale en lokale overheden.  
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Tegelijk roept de fractie op tot meer solidariteit en samenwerking tussen de lidstaten bij het uitvoeren 

van coherente immigratiewetgeving, het bewaken van de buitengrenzen en de strijd tegen illegale 

immigratie en mensenhandel. De EU moet zich bewust worden van de specifieke moeilijkheden van 

de grensregio’s die te maken krijgen met humanitaire crisissen. 

 

Veiligheid en vrede 

 

De EA-fractie veroordeelt elke vorm van agressie en zal zich samen met andere partners inzetten voor 

vrede, solidariteit, stabiliteit en veiligheid binnen de EU en aan de grenzen; daarnaast zal zij de 

buurlanden steunen bij het bevorderen van lokale democratie en lokale ontwikkeling. 

 

De fractie zal de Commissie blijven wijzen op haar plicht om Oekraïne steun en bijstand te verlenen; 

ook is zij voorstander van lokale samenwerking tussen de EU en de Oekraïense lokale en regionale 

overheden. 

 

Met het oog op de veiligheid van de burgers zowel in steden als op het platteland is het volgens de 

EA-fractie van belang dat lokale en regionale overheden worden betrokken bij de bestrijding van 

georganiseerde misdaad, terrorisme en radicalisering van terroristen. 

 

Aansluitend bij de eerder vastgestelde doelstellingen en de bovenvermelde toekomstige evenementen, 

wil de EA-fractie de aandacht vestigen op het volgende: 

 

4. Europese governance en de interinstitutionele dimensie 

 

De EA-fractie bevestigt haar streven naar beter Europees bestuur; met het oog daarop moet de 

werking van de Unie, getoetst aan de bestaande verdragen, aanzienlijk worden verbeterd en is er 

behoefte aan vereenvoudiging en transparantie. De fractie verheugt zich over het standpunt van de 

Europese Commissie dat de Unie pas haar doelstellingen zal bereiken als haar instellingen, de 

nationale, regionale en lokale overheden, en de burgers de handen in elkaar slaan. De fractie zal 

ijveren voor intensivering van de processen van raadpleging en beoordeling van de impact van de 

wetgeving, zoals dit door de Commissie werd voorgesteld in samenhang met de doelstelling van 

betere regelgeving. De fractie zal ook haar samenwerking met de andere Europese instellingen blijven 

versterken, met name met het Europees Parlement en de Raad, teneinde te garanderen dat de adviezen 

en aanbevelingen van het CvdR de nodige impact hebben. 

 

Al deze prioriteiten zullen worden nagestreefd met inachtneming van de beginselen van subsidiariteit, 

evenredigheid en administratieve vereenvoudiging. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 

EA-secretariaat 

Comité van de Regio's 

 

Belliardstraat 99-101 

B – 1040 Brussel 

Tel: +32 – 2 - 282 – 2245 

Fax: +32 – 2 – 282 – 2334 

E-mail: micheal.oconchuir@cor.europa.eu 
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