Europa opbouwen met de regio’s!
Hoewel de Europese Unie verre van volmaakt is, leven de burgers van Europa dankzij haar al 60 jaar
in vrede. Hun vrije verkeer en nog veel meer zaken die het dagelijkse leven vergemakkelijken, hebben
zij aan de EU te danken. Ondanks de risico's die gepaard gaan met het verlaten van de Unie, waarvan
de moeizame onderhandelingen over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk een voorbeeld zijn,
wordt het voortbestaan van de Unie steeds meer op de proef gesteld door degenen die zich onttrekken
aan de solidariteit tussen landen die nodig is om allerlei crisissen aan te pakken. Dit zijn crisissen die
geen enkel land - vanuit isolement binnen de eigen grenzen - alleen kan bezweren. Het gaat er niet om
dat landen hun soevereiniteit moet worden ontnomen, maar eerder dat de Unie de middelen moet
krijgen om onze mede-Europeanen doeltreffender te ondersteunen. Soevereiniteit is geen zero-sum
game.
Nu de lidstaten van de Europese Unie het steeds moeilijker vinden om bij een crisis eensgezind op te
treden en aan Europa te blijven bouwen, is het zaak dat lokale en regionale overheden, en dus ook de
Nederlandse provincies, in actie komen. Ze moeten het hoofd bieden aan de crisissen en uitdagingen
waarmee heel Europa te kampen heeft. Net als steden en gemeenten worden zij rechtstreeks
geconfronteerd met de zorgen die onder het publiek leven. Die kunnen betrekking hebben op het
waarborgen van toegankelijke, hoogwaardige openbare diensten, in het bijzonder op het stuk van
mobiliteit, het uitvoeren van projecten voor maatschappelijke integratie, het ondersteunen van
bedrijven, het creëren van ondersteunende innovatieve ecosystemen of het verbeteren van
landbouwsectoren. Ze zijn ook de belangrijkste motoren voor territoriale samenwerking, hetzij van
grensoverschrijdende aard of om internationale industriële waardeketens te stimuleren.
Onze regio's en provincies hebben de Europese Unie nodig. Dat is niet genoeg bekend: hun acties zijn
deels te danken aan Europese steun, die van cruciaal belang is. In Nederland investeert de Europese
Unie, in het kader van het Europees cohesiebeleid, tussen 2014 en 2020 nagenoeg 361 miljoen euro
om banen te scheppen, overheidsinvesteringen aan te moedigen, de overgang naar een koolstofarme
economie te begeleiden, landelijke gebieden nieuw leven in te blazen en het concurrentievermogen
van het mkb alsook onderzoek en innovatie te ondersteunen.1
Dankzij die Europese steun komt de Unie tot leven in onze provincies en schiet ze hier wortel. De
positieve impact voor het publiek en het bedrijfsleven is zeer reëel. Tussen 2007 en 2013 zijn er,
dankzij de financiering door dat Europese cohesiebeleid, in Nederland nagenoeg 18 000
langetermijnbanen bijgekomen; er werden 6 000 start-ups ondersteund; er werd steun verleend aan
meer dan 550 onderzoeksprojecten; meer dan 519 samenwerkingsprojecten tussen kleine en
middelgrote ondernemingen en onderzoekscentra hebben steun gekregen; en er werden meer dan
3 700 projecten uitgevoerd om bedrijven te helpen bij de financiering van investeringen.
Momenteel, bij de voorbereiding van de volgende begroting van de Unie, voelen sommige lidstaten er
weinig voor om in dezelfde mate bij te dragen tot die begroting – een houding die programma’s en
projecten in gevaar kan brengen. Die Europese begroting moet echter overeenstemmen met de
ambities die we voor de Europeanen hebben. De financiering van de Unie is geen verloren geld. Het
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leeuwendeel van de begroting die de lidstaten aan de Unie toewijzen, ‘keert terug’ om projecten en
maatregelen te financieren. De lidstaten van de Europese Unie en Nederland moeten in de eerste plaats
het voorstel van het Europees Parlement op de voet volgen en beslissen om onze Unie een begroting
toe te kennen die overeenstemt met 1,3 % van het Europees bni, de welvaart die jaarlijks in Europa
wordt gegenereerd. Van die begroting moet een groot deel worden bestemd voor regionale
ontwikkeling, met behoud van een sterk en duurzaam Europees cohesiebeleid, dat minstens een derde
van de begroting uitmaakt.
Ondanks de concrete resultaten die het cohesiebeleid oplevert, heeft de Europese Commissie lidstaten
voorgesteld om de begroting voor dit beleid, dat goed is voor 8,5 % van alle overheidsinvesteringen in
Europa, met meer dan 10 % te verminderen. Dat is een vergissing. We zullen de steun voor het
Europese project niet vergroten door deze Europese steun voor onze territoriale acties te verkleinen.
De meeste Europese regio's, provincies en steden, waaronder de Vereniging van Nederlandse
provincies, hebben zich aangesloten bij de Cohesiealliantie2, die het Europees Comité van de Regio's
in het leven heeft geroepen, om alarm te slaan bij de regeringen van hun landen en zo dit beleid te
redden. Het is een oproep om steun te krijgen voor onze regio's, provincies en steden, in het belang
van onze burgers en van het Europese project.
Net zoals regio's, provincies en steden Europa nodig hebben, heeft de Unie de steun nodig van de
regio's, provincies en steden. Dat zijn waardevolle aanjagers van voorstellen en actie om de Unie
dichter bij haar burgers te brengen. Daarom moeten lidstaten niet alleen hun bijdrage leveren aan de
Europese begroting, maar naast het maatschappelijk middenveld ook de regio's, provincies en steden
ten volle erkennen als onmisbare spelers in het proces tot herziening van Europa. We moeten de
Europese Unie opbouwen vanuit onze regio's, provincies en steden.
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