C 166/18

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Advies van het Comité van de Regio's over het Europees platform tegen armoede en sociale
uitsluiting
(2011/C 166/04)

HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

— erkent dat de bevoegdheid voor het treffen van maatregelen ter bestrijding van armoede en sociale
uitsluiting primair bij de lidstaten en de lokale en regionale overheden ligt, hoewel de Europese
Commissie een en ander kan ondersteunen door EU-financiering beschikbaar te stellen, door de
uitwisseling van beste praktijken en het delen van kennis te vergemakkelijken en door de sociale
effecten van EU-beleidsmaatregelen adequaat te beoordelen;
— is ingenomen met het feit dat het aanpakken van kinderarmoede wordt genoemd als een prioriteit van
het kerninitiatief; betreurt echter het beperkte engagement om dit te bereiken en de beperkte visie op
kinderarmoede, en ziet geen reden om de goedkeuring van de Aanbeveling inzake kinderarmoede in
2011 uit te stellen;
— vraagt de Commissie om ondubbelzinnige steun uit te spreken voor, te blijven werken aan en voort te
bouwen op de open coördinatiemethode; onderzocht moet worden hoe regionale en lokale belang
hebbenden op een meer doelmatige wijze daarbij kunnen worden betrokken;
— stelt de Commissie voor om op EU-niveau richtsnoeren voor de lidstaten op te stellen om ervoor te
zorgen dat lokale en regionale overheden en andere belanghebbende partijen doelmatig kunnen
deelnemen aan het opstellen van de nationale hervormingsprogramma's; merkt op dat „territoriale
pacten”, zoals voorzien in het vijfde cohesieverslag, in potentie het meest alomvattende en coherente
mechanisme zijn om lokale en regionale overheden bij het beleid te betrekken;
— stemt ermee in dat het aandachtsgebied van het Europees Sociaal Fonds wordt verbreed van inzet
baarheid op de arbeidsmarkt en werkgelegenheid naar bestrijding van armoede en sociale uitsluiting,
mits in het kader van het Europees Sociaal Fonds een geïntegreerd arbeidsmarktbeleid absoluut het
belangrijkste instrument blijft voor een effectieve bestrijding van armoede;
— wijst erop dat de reacties op zijn enquête een overweldigende steun laten zien voor het idee om van
de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting een verplichte prioriteit te maken in de toekomstige
regionale programma's van het EU-cohesiebeleid.
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territoriale samenhang”
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COM(2010) 758 definitief

I.

BELEIDSAANBEVELINGEN

HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

Zichtbaarheid en engagement - daden zeggen meer dan woor
den
1.
is verheugd over het voornemen van de EU om tot 2020
ten minste twintig miljoen Europeanen een uitweg uit de ar
moede en sociale uitsluiting te bieden en verwelkomt de mede
deling van de Europese Commissie „Het Europees platform tegen
armoede en sociale uitsluiting: een Europees kader voor sociale en
territoriale samenhang” (COM(2010) 758 definitief) als een dyna
misch kader voor maatregelen om de verwezenlijking van deze
doelstelling te ondersteunen;
2.
verwelkomt de grotere zichtbaarheid die armoede en so
ciale uitsluiting hebben gekregen in de Europa 2020-strategie,
en is het ermee eens dat de sociale dimensie centraal moet staan
in deze strategie; herinnert eraan dat minstens één op de zes
EU-burgers met armoede wordt bedreigd;
3.
merkt op dat het succes van het kerninitiatief zal worden
afgemeten aan de mate waarin het lukt om maatregelen die tot
echte duurzame veranderingen in het leven van individuele bur
gers leiden, beleidsmatig, technisch en financieel in gang te
zetten, aan te moedigen en te ondersteunen;
4.
erkent in dit proces het belang van participatie van men
sen die zelf in armoede leven, en van de ngo's die met hen
werken;
5.
verzoekt de Commissie en de lidstaten oprechte politieke
wil te tonen om de toezeggingen op EU-niveau met betrekking
tot armoedebestrijding te vertalen in daadwerkelijke maatrege
len, vertrekkende van een benadering die zowel de rechten uit
het Handvest van de grondrechten implementeert als de Hori
zontale Sociale Clausule invoert, zulks in nauwe samenwerking
met de lokale en regionale overheden, en deze kans aan te
grijpen om een eerlijker en rechtvaardiger samenleving op te
bouwen;
6.
merkt echter op dat armoede en sociale uitsluiting niet
duurzaam kunnen worden teruggedrongen en dat geen inclu
sieve groei kan worden verwezenlijkt zonder ongelijkheid en
discriminatie aan te pakken; merkt op dat de hogere groei en
grotere werkgelegenheid in de periode 2000-2008 geen sub

stantiële impact op de armoede hebben gehad, terwijl de onge
lijkheid in veel landen juist is toegenomen; deze situatie is
verder verslechterd ten gevolge van de huidige sociale en eco
nomische crisis;

7.
wijst hier op het belang van het prioritair voorzien van
een kader en stappenplan ter implementatie van de aanbeveling
over actieve inclusie en een richtlijn die een toereikend mini
muminkomen garandeert, ten minste boven de armoedegrens;

8.
is ernstig bezorgd over de inconsistentie tussen het eerdere
engagement van de Commissie om „slimme, duurzame en in
clusieve economische groei” te garanderen en haar recente me
dedeling over de „Jaarlijkse groeianalyse”, waarin de nadruk
meer op begrotingsconsolidatie ligt;

9.
benadrukt het belang van werk, maar wijst er ook op dat
werkgelegenheid op zich geen uitweg uit de armoede biedt en
dat aanvullende maatregelen moeten worden genomen om ar
moede onder werkenden te bestrijden en voor toegang tot
duurzaam werk van goede kwaliteit te zorgen; betreurt het
dat de prioritaire doelstelling van een toereikend inkomen
voor iedereen, in overeenstemming met Aanbeveling
92/441/EEG van de Raad en de aanbeveling van de Commissie
over actieve inclusie uit 2008, niet sterker wordt benadrukt;

10.
wijst erop dat ernaar gestreefd moet worden de kwaliteit
van het bestaan en het welzijn van alle EU-burgers te verbete
ren, om zo de armoede en sociale uitsluiting waarmee veel te
veel burgers binnen de EU worden geconfronteerd, terug te
dringen. Er moeten maatregelen worden getroffen om drempel
effecten te verminderen en burgers die van de samenleving zijn
uitgesloten, meer en ruimere toegangsmogelijkheden tot de ar
beidsmarkt te bieden;

11.
erkent dat de bevoegdheid voor het treffen van maat
regelen op dit gebied primair bij de lidstaten en de lokale en
regionale overheden ligt, hoewel de Commissie een en ander
kan ondersteunen door EU-financiering beschikbaar te stellen,
door de uitwisseling van beste praktijken en het delen van
kennis te vergemakkelijken en door de sociale effecten van
EU-beleidsmaatregelen adequaat te beoordelen; verwelkomt in
dit verband het belang dat de Commissie hecht aan socialeeffectbeoordelingen, maar wenst wel dat deze ook een territo
riale dimensie krijgen;
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12.
herhaalt dat er in het licht van artikel 9 van het Verdrag
betreffende de werking van Europese Unie een horizontale so
ciale clausule moet worden ingevoerd, die ervoor zorgt dat in
alle aan de interne markt gerelateerde wetgeving rekening wordt
gehouden met eisen t.a.v. de bevordering van sociale cohesie (in
het bijzonder een hoog niveau van werkgelegenheid), een gega
randeerde adequate sociale bescherming, de bestrijding van so
ciale uitsluiting en discriminatie, een hoog niveau van onderwijs
en opleiding, de bescherming van de volksgezondheid en een
goed huisvestingsbeleid; deze clausule mag op geen enkele wijze
de uitoefening van de door de lidstaten erkende en in de EUverdragen neergelegde grondrechten beperken;
13.
heeft waardering voor het werk dat tijdens het Europees
Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (2010)
is verricht om deze kwesties meer op de voorgrond te plaatsen;
wenst dat het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting
wordt gebruikt om de resultaten van het Europees Jaar te inte
greren in de politieke prioriteiten van de EU voor het komende
decennium;
Meervoudige dimensie van armoede en extra kwetsbare groe
pen
14.
verwelkomt dat in de mededeling wordt erkend dat ar
moede en sociale uitsluiting vele dimensies hebben en is in het
bijzonder ingenomen met de expliciete verwijzing naar armoede
onder kinderen, jongeren, ouderen, werkenden (waaronder een
ouder- en eeninkomensgezinnen), vrouwen, mensen met een
handicap, migranten, etnische minderheden en Roma;
15.
verwelkomt de erkenning van de complexe factoren die
bijdragen tot armoede, zoals toegang tot werk, lage inkomens
niveaus en persoonlijke schulden, toegang tot universele dien
sten, onderwijs, gezondheid, geestelijke gezondheid, huisvesting,
discriminatie, de overdracht van armoede van de ene generatie
op de andere en de territoriale dimensie van armoede;
16.
verwelkomt de verwijzing naar het belang van de bestrij
ding van dak- en thuisloosheid en herinnert aan zijn recente
advies hierover (1);
17.
verwijst naar zijn advies over het groenboek over pensi
oenen (2) en verwelkomt de aankondiging van de Commissie dat
ze in 2011 een witboek over de houdbaarheid en de toerei
kendheid van pensioenen wil uitbrengen;
18.
herhaalt het verzoek aan de Commissie om een ambiti
euze Europese agenda voor sociale huisvesting op te stellen, die
haar rol bij het vormgeven van het sociale-inclusiebeleid in het
kader van de komende generatie structuurfondsen zal verster
ken, en waarin wordt bekrachtigd dat de openbaredienstfuncties
van sociale huisvesting op het niveau van de lidstaten worden
vastgesteld;
19.
is het ermee eens dat ter verlichting en ter voorkoming
van armoede een holistische en geïntegreerde benadering nodig
is die aansluit op de behoeften van verschillende groepen en op
de specifieke uitdagingen die er zijn;
(1) CdR 18/2010, goedgekeurd in oktober 2010.
(2) ECOS-V/008, CdR 319/2010 fin, goedgekeurd op 28 januari 2011.
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20.
wijst hier nogmaals op de belangrijke rol die ervarings
deskundigen en ngo's die werken met mensen die leven in
armoede, hierbij kunnen spelen en erkent tevens dat het aange
wezen is alle andere relevante actoren, zoals de sociale partners,
publieke en private dienstverleners, middenveldorganisaties en
regionale en lokale overheden en administraties, eveneens te
betrekken bij de holistische en geïntegreerde benadering;

21.
wijst speciaal op de negatieve effecten van armoede en
sociale uitsluiting, waaronder de gevolgen voor de lichamelijke
en geestelijke gezondheid, de solidariteit in de samenleving, een
gebrek aan vertrouwen en betrokkenheid, geweld en mogelijke
sociale onrust;

22.
wenst dat de Commissie en de lidstaten volmondiger
erkennen dat armoede een gedeelde verantwoordelijkheid en
een uitdaging voor de samenleving als geheel is, dat armoede
en sociale uitsluiting niet mogen worden gezien als de eigen
schuld van de personen die ermee kampen, en dat hierdoor
geen personen mogen worden gestigmatiseerd;

23.
verwelkomt het voornemen om tijdens de Europese Raad
van juni 2011 een strategie voor de sociale insluiting van de
Roma goed te keuren;

Kinderarmoede
24.
wijst in het bijzonder op het belang van de bestrijding
van kinderarmoede, waarvan het bestaan beschamend is voor de
EU-samenleving, en is het ermee eens dat het aanpakken van
kinderarmoede een belangrijk middel is om te voorkomen dat
armoede van de ene op de andere generatie wordt overgedra
gen, hetgeen een holistische benadering van de preventie van
kinderarmoede nodig maakt, waarin de rechten van kinderen op
de eerste plaats komen;

25.
is teleurgesteld dat de EU-leiders geen overeenstemming
hebben weten te bereiken over een specifieke doelstelling/toe
zegging met betrekking tot kinderarmoede in het kader van de
Europa 2020-strategie;

26.
is ingenomen met het feit dat het aanpakken van kinder
armoede wordt genoemd als een prioriteit van het kerninitiatief;
betreurt echter het beperkte engagement om dit te bereiken en
de beperkte visie op kinderarmoede, en ziet geen reden om de
goedkeuring van de Aanbeveling inzake kinderarmoede in 2011
uit te stellen;

27.
vraagt om een meer omvattende aanpak van kinder
armoede en merkt op dat in de EU al wordt gewerkt aan het
opstellen van „gemeenschappelijke beginselen”, zoals blijkt uit
de verklaring die door het EU-voorzitterstrio (België, Hongarije
en Polen) is ondertekend tijdens de in september 2010 gehou
den conferentie over kinderarmoede, alsmede uit de conclusies
van de Raad Werkgelegenheid van 6 december 2010, waarin
wordt opgeroepen om de bestrijding van kinderarmoede tot
prioriteit te verheffen;
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28.
merkt op dat er ook op regionaal niveau maatregelen
worden genomen om kinderarmoede op een meer alomvattende
wijze aan te pakken en moedigt het gebruik van beste praktij
ken aan om in dit verband optimale resultaten te behalen;
29.
vraagt dat binnen sociale-effectbeoordelingen expliciet
rekening wordt gehouden met de mogelijke impact van maat
regelen op de toch al precaire situatie van kinderen die leven in
gezinnen met een armoederisico;
Sociale, financiële en economische crisis
30.
verwelkomt de verwijzingen naar de economische en
financiële crisis, maar is teleurgesteld dat de mededeling niet
verder gaat; wenst dat de aanmerkelijke sociale kosten die reeds
zijn ontstaan, beter worden onderkend en verzoekt de Com
missie om een grondige analyse te maken van de gevolgen die
de bezuinigingsmaatregelen zoals die overal in Europa door
nationale regeringen worden genomen, op dit moment al heb
ben en ook in de komende jaren nog zullen hebben t.a.v.
armoede en sociale uitsluiting, met inbegrip van de gevolgen
voor het aanbod van diensten van algemeen economisch belang
op lokaal en regionaal niveau;
31.
roept tegelijkertijd op om te analyseren hoeveel hervor
mingen, en in het bijzonder maatschappelijke innovaties, er zijn
doorgevoerd en wat de kosten en baten daarvan zijn, en dringt
aan op de verdere ontwikkeling en toepassing van nieuwe, doel
treffend gebleken oplossingen in heel Europa.
32.
wijst opnieuw op het potentiële risico dat een generatie
jongeren verloren gaat als gevolg van de crisis, zoals blijkt uit de
toename van de jeugdwerkloosheid tot circa 21 % in 2010;
herhaalt echter dat jeugdwerkloosheid een hardnekkig voort
durend probleem is en dat die in de periode 2000-2008 fluc
tueerde tussen de 14,5 % en 18 %; merkt op dat deze cijfers
belangrijke verschillen tussen en binnen de lidstaten en zelfs
tussen kleine gemeenschappen verhullen;
33.
wijst op de problemen die armen ondervinden om een
normale toegang te verkrijgen tot bancaire en financiële dien
sten, alsmede op de rol van lokale en regionale overheden bij
het verstrekken van informatie, ondersteuning en advies van
financiële aard.
34.
vraagt om dringende actie om de gevolgen van hoge
persoonlijke schulden aan te pakken; verwelkomt in dit verband
dat andermaal belang wordt gehecht aan de Europese Progressmicrofinancieringsfaciliteit, maar maant tot voorzichtigheid met
maatregelen ter bevordering van nieuwe vormen van commer
ciële microfinanciering waarin het streven naar winst voor de
kredietverleners i.p.v. de ontwikkeling van financieel en sociaal
duurzame economische activiteiten centraal staat;
Governance en partnerschap
35.
is verheugd dat melding wordt gemaakt van de moge
lijkheid om via het Comité van de Regio's de lokale en regionale
overheden meer bij het beleid te betrekken teneinde meer aan
dacht te schenken aan de territoriale dimensie van armoede en
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meer synergie te creëren bij het toekennen van EU-fondsen;
plaatst vraagtekens bij het feit dat de lokale en regionale over
heden niet worden genoemd in paragraaf 3.5 over het intensi
veren van de beleidscoördinatie tussen de lidstaten, hoewel deze
overheden in veel landen rechtstreeks bevoegd zijn voor het
sociale beleid;
36.
vraagt de Commissie om ondubbelzinnige steun uit te
spreken voor, te blijven werken aan en voort te bouwen op de
open coördinatiemethode; onderzocht moet worden hoe regio
nale en lokale belanghebbenden op een meer doelmatige wijze
daarbij kunnen worden betrokken; de inspanningen van de
Commissie om zaken als actieve inclusie en kinderarmoede
meer op de voorgrond te plaatsen, zijn lovenswaardig;
37.
verlangt meer duidelijkheid over de status van de natio
nale actieplannen voor sociale inclusie en over de vraag of deze
in het kader van de Europa 2020-strategie zullen worden geïn
tegreerd in de nationale hervormingsprogramma's; wenst de
verzekering te krijgen dat als dit inderdaad de intentie is, deze
aanpak niet zal leiden tot een beperkte focus op „macro-eco
nomische” doelstellingen, en verzoekt de Commissie om weer
terug te vallen op de nationale actieplannen voor sociale inclu
sie, mocht de mainstreamingaanpak niet doelmatig blijken te
zijn;
38.
stelt de Commissie voor om op EU-niveau richtsnoeren
voor de lidstaten op te stellen om ervoor te zorgen dat lokale
en regionale overheden en andere belanghebbende partijen doel
matig kunnen deelnemen aan het opstellen van de nationale
hervormingsprogramma's; merkt op dat „territoriale pacten”, zo
als voorzien in het vijfde cohesieverslag, in potentie het meest
alomvattende en coherente mechanisme zijn om lokale en re
gionale overheden bij het beleid te betrekken;
39.
is bezorgd dat de publicatie van de mededeling over
actieve inclusie wordt uitgesteld tot 2012 en vraagt de Com
missie deze te vervroegen naar 2011 en de mededeling ver
gezeld te laten gaan van een beoordeling van de tenuitvoerleg
ging van het beleid inzake actieve inclusie;
40.
verwelkomt de verwijzing naar de participatie van men
sen die met armoede kampen, als een uiterst belangrijke doel
stelling van het inclusiebeleid en zou het ook verwelkomen als
de Commissie in het kerninitiatief explicieter zou toelichten hoe
ze voornemens is dit te realiseren, mede met betrekking tot de
belangrijkste in de mededeling vastgestelde doelgroepen. Wordt
dit bijv. onderdeel van de taken van het stuurcomité op hoog
niveau dat zal worden ingesteld om de uitvoering van maat
regelen ter bevordering van sociale innovatie aan te sturen?
Territoriale samenhang en toekomstige EU-financiering
41.
verwelkomt de verwijzing naar territoriale samenhang in
de titel van de mededeling en onderstreept dat het voorgestelde
platform en de structuurfondsen van de EU niet alleen instru
menten van de Europa 2020-strategie zijn, maar een bredere rol
spelen, nl. bij de verwezenlijking van de doelstelling van sociale
en territoriale samenhang die is neergelegd in de EU-verdragen;
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42.
is het ermee eens dat er naar wegen moet worden ge
zocht om beter en doeltreffender gebruik te maken van de
structuurfondsen, teneinde de verwezenlijking van de doelstel
lingen van de Europa 2020-strategie te ondersteunen, en stemt
ermee in dat het aandachtsgebied van het Europees Sociaal
Fonds wordt verbreed van inzetbaarheid op de arbeidsmarkt
en werkgelegenheid naar bestrijding van armoede en sociale
uitsluiting, mits in het kader van het Europees Sociaal Fonds
een geïntegreerd arbeidsmarktbeleid absoluut het belangrijkste
instrument blijft voor een effectieve bestrijding van armoede;
is van mening dat het in het bijzonder belangrijk is om maat
schappelijke innovaties te bevorderen en te verspreiden, zodat er
nieuwe oplossingen kunnen worden ontwikkeld voor proble
men en uitdagingen en goede praktijken kunnen worden ver
zameld en gebruikt als benchmarks voor nationale, regionale en
lokale overheden; merkt op dat het verwezenlijken van een
arbeidsparticipatie van 75 % op zich niet voldoende is om ar
moede en sociale uitsluiting te verminderen en dat meer nadruk
moet worden gelegd op maatregelen ten behoeve van werkende
armen en op het verbeteren van de kwaliteit en duurzaamheid
van banen overal in Europa, waaronder maatregelen voor het
waarborgen van een toereikend inkomen, m.i.v. sociale uitkerin
gen, die een menswaardig bestaan mogelijk maken;
43.
benadrukt de concrete gevolgen van de bezuinigings
maatregelen die in de meeste lidstaten worden genomen, en
onderstreept de onmiddellijke impact daarvan op mensen die
kampen met armoede en sociale uitsluiting; wijst erop dat de
reacties op zijn enquête een overweldigende steun laten zien
voor het idee om van de bestrijding van armoede en sociale
uitsluiting een verplichte prioriteit te maken in de toekomstige
regionale programma's van het EU-cohesiebeleid; roept de Com
missie dan ook op om hiermee rekening te houden in haar
wetgevingsvoorstellen voor 2011, en wijst er daarnaast op dat
het belangrijk is ervoor te zorgen dat het lokale en regionale
niveau de nodige ruimte wordt gelaten om te bepalen welke
methodes het meest geschikt zijn om armoede en sociale uit
sluiting in de praktijk te bestrijden;
44.
steunt de inspanningen om de coördinatie/synergieën
tussen de verschillende structuurfondsen van de EU te vergro
ten, teneinde via gemeenschappelijke benaderingen adequaat in
te spelen op de meervoudige dimensie van armoede en sociale
uitsluiting, waaronder de territoriale dimensie van armoede;
45.
staat klaar om via zijn monitoringplatform voor de Eu
ropa 2020-strategie de Commissie te helpen toezicht te houden
op de tenuitvoerlegging van deze strategie door de lokale en
regionale overheden;
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Sociale economie, sociale innovatie en sociaal experimenteren
46.
verwelkomt de potentiële bijdrage die de sociale eco
nomie, vrijwilligerswerk en maatschappelijk verantwoord onder
nemen kunnen leveren in de vorm van een meerwaarde voor
het bestaande aanbod van universele openbare diensten;
47.
erkent de meerwaarde van een actieve deelname van alle
relevante actoren, inclusief zij die geconfronteerd worden met
armoede en sociale uitsluiting, ngo's die werken met mensen die
in armoede leven, de sociale partners, dienstverleners en natuur
lijk de lokale, regionale, nationale en Europese overheden;
48.
is het eens met de leidende beginselen die door het
Europees Centrum voor vrijwilligerswerk (ECV) zijn aange
nomen in het kader van het Europees Jaar van het vrijwilligers
werk 2011, en onderstreept in het bijzonder dat vrijwilligers
werk, als een onbezoldigde activiteit die uit eigen vrije wil wordt
verricht, geen substituut van betaald werk mag zijn en niet mag
worden gebruikt om betaalde werknemers of openbare diensten
te vervangen als voorwendsel om te kunnen bezuinigen;
49.
verwelkomt initiatieven die erop zijn gericht bedrijven te
stimuleren om personen uit achterstandsgroepen in dienst te
nemen, en in openbare aanbestedingen meer rekening houden
met sociale aspecten;
50.
erkent het belang van steun aan de sociale economie en
de sociale werkplaatsen als een manier om werk te maken van
betere arbeidsvoorwaarden en meer duurzame werkgelegenheid;
51.
wijst opnieuw op het belang van maatregelen om de
toegang van ngo's en kleine samenwerkingsverbanden tot EUfinanciering te vereenvoudigen, waaronder maatregelen om de
toegang tot algemene subsidies voor kleine organisaties te ver
gemakkelijken, en
52.
is het ermee eens dat empirisch onderbouwde sociale
innovatie van cruciaal belang kan zijn voor de ontwikkeling
van nieuwe oplossingen of het aangaan van nieuwe uitdagingen,
maar benadrukt dat in een dergelijke aanpak bestaande goede
praktijken moeten worden erkend en de uitwisseling van beste
praktijken, van elkaar leren en wederzijdse beoordelingen („peer
reviews”) door ngo's en maatschappelijke organisaties moeten
worden gesteund en aangemoedigd, waarbij bijzondere nadruk
dient te worden gelegd op kleinschalige projecten en lokale
activiteiten van dergelijke organisaties. Een en ander moet zorg
vuldig worden uitgevoerd om het risico van stigmatisering van
armen te voorkomen, en om deze reden waarschuwt het Co
mité voor het gebruik van de term „sociaal experimenteren”.

Brussel, 31 maart 2011
De voorzitster
van het Comité van de Regio's
Mercedes BRESSO

