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Verklaring van Wrocław 
19-20 mei 2005 

 

Wij, gekozen vertegenwoordigers van regio's en steden van de Europese Unie, op de Top van  

Wrocław bijeen op 19 en 20 mei 2005, benadrukken de rol en de plaats van de regio's en steden 

in de uitgebreide EU, die na de totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie tot een 

ware politieke unie moet uitgroeien. 

 

De gekozen vertegenwoordigers van regio's en steden  

 

1.  roepen op tot versterking van de democratie in de Unie en in de lidstaten 

 

1.1 onderstrepen, zonder één uniform model te bepleiten, dat decentralisering bevorderlijk is voor 

een goed Europees bestuur dat gegrondvest is op de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid; 

 

1.2 merken op dat het in het streven naar een efficiënte en billijke democratische besluitvorming op 

lokaal niveau noodzakelijk is om bevoegdheden en middelen op evenwichtige wijze naar de 

decentrale overheden over te hevelen; 

 

1.3 bevestigen dat zij gehecht zijn aan het Europese samenlevingsmodel, dat gebaseerd is op de 

markteconomie en op solidariteit; 

 

1.4 wijzen erop dat zelfbestuur en democratie op regionaal en lokaal niveau erbij gebaat zijn als de 

decentralisering wordt afgestemd op de specifieke behoeften die er in iedere lidstaat bestaan; dit kan 

ertoe bijdragen de onrustgevoelens weg te nemen die er bij de burgers leven als gevolg van de 

mondialisering en de wereldwijde economische en sociale veranderingen; 

  

2.  benadrukken het belang van decentralisering voor het concurrentievermogen van de 

Europese economie 

  

2.1 zijn van mening dat groei en het scheppen van arbeidsplaatsen noodzakelijke voorwaarden zijn 

voor de instandhouding en vernieuwing van het Europees sociaal model, waarin de regio's en steden, 

gezien hun verantwoordelijkheden, een essentiële rol vervullen; 
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2.2  zijn er in het licht van de uitdagingen van de geglobaliseerde economie van overtuigd dat het 

"partnerschap voor groei en werkgelegenheid" waartoe de Europese Raad op 23 maart 2005 in Brussel 

heeft besloten om de strategie van Lissabon nieuw leven in te blazen, meer effect kan sorteren als het 

van onderaf ten uitvoer wordt gelegd en als de regionale en lokale overheden, die bij het creëren van 

een gunstig klimaat voor economische groei een cruciale rol spelen, betrokken worden bij het 

opstellen en uitvoeren van de nationale programma's die uit de strategie zullen voortvloeien; 

  

2.3 onderstrepen dat het regionale/lokale niveau bij uitstek geschikt is voor de ontwikkeling van 

publiek-private partnerschappen waarbij wordt uitgegaan van een regionaal innovatieplan dat 

rekening houdt met de mogelijkheden, omstandigheden en behoeften ter plekke; 

  

2.4 merken op dat concurrentievermogen en cohesie doelstellingen zijn die nauw met elkaar 

samenhangen en dat het daarom noodzakelijk is het staatssteunsysteem te verbeteren, teneinde een 

goede dienstverlening op lange termijn te garanderen en de inspanningen te richten op het nastreven 

van horizontale doelstellingen van communautair belang, zoals werkgelegenheid, regionale 

ontwikkeling, milieubescherming, duurzame ontwikkeling, opleiding en onderzoek, met name voor de 

stimulering van innoverende ondernemingen uit het MKB; 

 

2.5 beklemtonen de plaats en de rol van diensten van algemeen economisch belang bij de 

bevordering van sociale en territoriale samenhang en dringen erop aan dat deze diensten, zoals in het 

grondwetsverdrag gewaarborgd, conform het subsidiariteitsbeginsel zo dicht mogelijk bij de burgers 

worden beheerd, dat de omschrijving van de taken en plichten van openbare diensten een zaak blijft 

van de overheden op het gepaste niveau, en dat de Unie en haar lidstaten er binnen het kader van hun 

bevoegdheden op toe zien dat deze diensten goed functioneren; 

 

In dit verband verzoekt het Comité van de Regio's de Commissie om rechtsinstrumenten voor te 

stellen waarmee de regionale en lokale overheden zich van hun taken kunnen kwijten; 

 

3. pleiten voor een solidair cohesiebeleid 

 

3.1 benadrukken dat een krachtig Europees cohesiebeleid een prikkel vormt voor groei en 

concurrentievermogen in de gehele Unie; 
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3.2 steunen de voorstellen uit de Commissiemededeling over de financiële vooruitzichten voor de 

periode 2007-2013, getiteld "Bouwen aan onze gemeenschappelijke toekomst - Beleidsuitdagingen en 

begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013"; 

  

3.3 zijn met name van mening dat het voorstel om in bovengenoemde periode 0,41% van de EU-

begrotingsmiddelen te bestemmen voor het cohesiebeleid, een minimum vormt om ervoor te zorgen 

dat de 25 EU-landen (vanaf 2007: 27 EU-landen) in dit opzicht geleidelijk naar elkaar toegroeien; 

 

3.4 wijzen erop dat er absoluut meer samenhang nodig is tussen cohesiebeleid en het beleid op de 

verschillende sectorale EU-terreinen, waarbij de decentrale overheden nauwer moeten worden 

betrokken, en dringen er vooral op aan dat de nieuwe regels inzake regionale-steunverlening stroken 

met de doelstellingen van het cohesiebeleid; 

 

3.5 achten het van wezenlijk belang dat de lokale en regionale overheden de beschikking krijgen over 

de nodige bevoegdheden en bestuurlijke en financiële middelen om zich te kunnen kwijten van de 

taak die hun van nature toekomt, nl. het bevorderen en in goede banen leiden van beleidsmaatregelen 

inzake concurrentievermogen, innovatie en cohesie om de regionale en lokale ontwikkeling naar een 

hoger plan te tillen. Wat de tenuitvoerlegging van het Europese regionaal beleid betreft, vormen 

tripartiete overeenkomsten tussen het Europese, nationale en regionale niveau, waarbij afhankelijk 

van het geval ook de stedelijke problematiek in aanmerking moet worden genomen, een goed middel 

om te garanderen dat alle betrokkenen een stem in het kapittel krijgen en dat hun 

verantwoordelijkheden beter worden verdeeld; 

 

4.  zeggen "ja" tegen de Europese grondwet 

 

De gekozen vertegenwoordigers van regio's en steden  

 

4.1 roepen de nationale parlementen en de burgers van de Unie ertoe op om er door hun persoonlijke 

inzet toe bij te dragen dat het grondwettelijk verdrag in de lidstaten wordt goedgekeurd; 

  

4.2 benadrukken dat het democratische gehalte met dit verdrag aanzienlijk wordt opgevoerd, vooral 

doordat de bevoegdheden tussen EU, lidstaten en instellingen verduidelijkt en beter verdeeld worden, 

de lokale en regionale autonomie wordt erkend, er strengere eisen komen op het vlak van goed 
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bestuur, er meer beroepsmogelijkheden komen in geval van schending van het subsidiariteitsbeginsel, 

en het Handvest van de grondrechten in het grondwettelijk verdrag is opgenomen. 

 

Wrocław, 20 mei 2005 


