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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de uitdagingen voor stedelijke gebieden na COVID-19
(2021/2075(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name titel XVIII,

– gezien Verordening (EU) 2020/2221 van het Europees Parlement en de Raad van 
23 december 2020 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft extra 
middelen en uitvoeringsregelingen om bijstand te verlenen ter bevordering van het 
crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en de sociale gevolgen daarvan 
en ter voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie 
(React-EU)1,

– gezien Verordening (EU) 2021/1060 van het Europees Parlement en de Raad van 
24 juni 2021 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, het Fonds 
voor een rechtvaardige transitie en het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij 
en aquacultuur en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel, 
migratie en integratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor 
financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid2 (de verordening gemeenschappelijke 
bepalingen),

– gezien Verordening (EU) 2021/1058 van het Europees Parlement en de Raad van 
24 juni 2021 inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het 
Cohesiefonds3,

– gezien Verordening (EU) 2021/1059 van het Europees Parlement en de Raad van 
24 juni 2021 betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling “Europese 
territoriale samenwerking” (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling en door externe financieringsinstrumenten4,

– gezien Verordening (EU) 2021/1056 van het Europees Parlement en de Raad van 24 
juni 2021 tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie5,

– gezien het Pact van Amsterdam tot vaststelling van de stedenagenda voor de EU, dat op 
30 mei 2016 door de voor stedelijke aangelegenheden verantwoordelijke EU-ministers 
werd gesloten,

– gezien zijn resolutie van 9 september 2015 over de stedelijke dimensie van EU-beleid6,

1 PB L 437 van 28.12.2020, blz. 30.
2 PB L 231 van 30.6.2021, blz. 159.
3 PB L 231 van 30.6.2021, blz. 60.
4 PB L 231 van 30.6.2021, blz. 94.
5 PB L 231 van 30.6.2021, blz. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32020R2221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32021R1058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32021R1059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32021R1056
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– gezien zijn resolutie van 13 maart 2018 over de rol van regio’s en steden van de EU bij 
de tenuitvoerlegging van de COP21-overeenkomst van Parijs over klimaatverandering7,

– gezien zijn resolutie van 3 juli 2018 over de rol van steden in het institutioneel kader 
van de Unie8,

– gezien de verklaring over de stedenagenda voor de EU, die de voor territoriale 
samenhang en stedelijke aangelegenheden verantwoordelijke ministers op 10 juni 2015 
overeenkwamen,

– gezien de conclusies van de Raad van 24 juni 2016 over de stedenagenda voor de EU,

– gezien de mededeling van de Commissie van 18 juli 2014, getiteld “De stedelijke 
dimensie van het Europees beleid – Hoofdkenmerken van een Europese stedelijke 
agenda” (COM(2014)0490),

– gezien het Handvest van Leipzig betreffende duurzame Europese steden, dat tijdens de 
informele ministeriële bijeenkomst over stadsontwikkeling en territoriale samenhang 
van 24 en 25 mei 2007 in Leipzig werd overeengekomen,

– gezien de Nieuwe Stedenagenda, die tijdens de VN-conferentie over huisvesting en 
duurzame stadsontwikkeling (Habitat III) van 20 oktober 2016 in Quito, Ecuador werd 
goedgekeurd,

– gezien het verslag “Stand van zaken in Europese steden” (“State of European Cities 
Report”) van de Commissie van 2016,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie vervoer en toerisme,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A9-0000/2021),

A. overwegende dat steden nog steeds in de frontlinie staan van de COVID-19-crisis, met 
teruglopende economische activiteit, hoge besmettingscijfers en vaak ontoereikende 
middelen; overwegende dat de pandemie ook de heersende tekortkomingen in stedelijke 
gebieden heeft aangewakkerd, waardoor hun kwetsbaarheden aan het licht zijn 
gekomen;

B. overwegende dat de reeds lang bestaande ongelijkheden door de pandemie nog groter 
zijn geworden; overwegende dat steden worden geconfronteerd met uitdagingen zoals 
sociale uitsluiting en gebrekkige toegankelijkheid, alsook met milieuproblemen;

C. overwegende dat steden rechtstreeks betrokken moeten worden bij het herstel van 
COVID-19; overwegende dat met de herstelmaatregelen de reeds lang bestaande 
kwetsbaarheden moeten worden aangepakt en niet alleen een antwoord moet worden 
geboden op de gezondheidsgevolgen van COVID-19, maar ook de aanhoudende 

6 PB C 316 van 22.9.2017, blz. 124.
7 PB C 162 van 10.5.2019, blz. 31.
8 PB C 118 van 8.4.2020, blz. 2.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0307_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0068_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0273_NL.html
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ongelijkheden moeten worden weggewerkt;

D. overwegende dat steden, stedelijke gemeenten en functionele stedelijke gebieden, zoals 
metropolen, belangrijke economische pijlers zijn voor het op gang brengen van groei, 
het scheppen van banen en het vergroten van het concurrentievermogen van de Unie in 
een geglobaliseerde economie;

E. overwegende dat deze gebieden verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van het 
energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen in de EU en een sleutelrol spelen in 
de strijd van de Unie tegen klimaatverandering;

F. overwegende dat zowel bestuur op verschillende niveaus als de actieve betrokkenheid 
van stedelijke autoriteiten, op basis van coördinerend optreden door de EU, de lidstaten 
en lokale en regionale overheden, en in overeenstemming met het beginsel van 
partnerschap zoals vastgelegd in de verordening gemeenschappelijke bepalingen, van 
essentieel belang zijn voor de uitvoering van alle beleidsmaatregelen van de EU;

Inclusieve steden

1. onderkent de sociale, economische, territoriale, culturele en historische diversiteit van 
stedelijke gebieden in de Unie;

2. wijst erop dat een te grote bevolkingsconcentratie in bepaalde stedelijke gebieden reeds 
tot onaangename gevolgen heeft geleid, zoals congestie, het almaar schaarser worden 
van betaalbare huisvesting, vervuiling, achteruitgang van de levenskwaliteit, stedelijke 
expansie en een aanzienlijk risico op armoede en sociale uitsluiting voor bepaalde 
bevolkingsgroepen;

3. verzoekt de lidstaten om de inclusie te bevorderen van gemarginaliseerde 
gemeenschappen, zoals personen met een handicap, meer geïsoleerde ouderen, daklozen 
en etnische minderheden, waaronder de Roma; dringt erop aan om op lokaal niveau 
tegemoet te komen aan financieringsbehoeften, met inbegrip van de noden van 
stedelijke gebieden, zodat deze gemarginaliseerde gemeenschappen op duurzame wijze 
worden ondersteund; herinnert eraan dat voldoende nationale middelen van cruciaal 
belang zijn voor de succesvolle uitvoering van beleidsmaatregelen die worden 
voorgesteld in het strategisch EU-kader voor gelijkheid, integratie en participatie van de 
Roma;

4. wijst op de sociaal-economische uitdagingen waarvoor stedelijke centra met grote 
migranten- en vluchtelingenpopulaties zich geplaatst zien; brengt in herinnering dat 
steden een sleutelrol spelen bij het opbouwen van inclusieve en gastvrije 
gemeenschappen, waarbij niemand achter wordt gelaten;

5. wijst op de rol die steden vervullen bij het nastreven van gendergelijkheid; onderstreept 
dat met de maatregel ter overbrugging van de genderkloof in het kader van het 
cohesiebeleid een intersectionele aanpak wordt gehanteerd, waarbij ook rekening wordt 
gehouden met leeftijd, ras en handicaps; wijst er bovendien op dat de begunstigden van 
het cohesiebeleid geen discriminerend beleid mogen invoeren, al helemaal niet gericht 
tegen minderheden, zoals de lhbti-gemeenschap;
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6. vestigt de aandacht op de wijdverspreide gendergegevenskloof op het gebied van 
cohesiebeleid en stedelijke plannen en roept de lidstaten op 
gegevensverzamelingsmethoden in te voeren die gebruikmaken van naar gender 
uitgesplitste gegevens;

7. wijst erop dat de COVID-19-pandemie enorme pieken in huiselijk geweld heeft 
veroorzaakt; verzoekt de Commissie en de lidstaten om financieringsinstrumenten van 
het cohesiebeleid toe te kennen en stedelijke autoriteiten te mobiliseren, zodat de 
globale toename van gendergerelateerd geweld wordt aangepakt;

8. vestigt de aandacht op werkloosheid en met name jeugdwerkloosheid, die als gevolg 
van de COVID-19-pandemie flink is toegenomen; roept de lidstaten op stedelijke 
autoriteiten actief te betrekken bij het opstellen van programma’s waarin wordt 
ingespeeld op de behoeften van jongeren in steden;

Duurzame steden

9. wijst op het belang van duurzame stadsontwikkeling voor de economische, sociale en 
territoriale cohesie van de Unie en de levenskwaliteit van haar burgers;

10. erkent dat een gesynchroniseerde strategie ten uitvoer moet worden gelegd om het 
hoofd te bieden aan zowel COVID-19 als klimaatverandering, zodat een economisch 
herstel kan worden ingeluid waardoor de duurzame transitie wordt versneld;

11. is van mening dat, overeenkomstig de verplichtingen van de Overeenkomst van Parijs, 
de Unie prioriteit moet geven aan kaders voor de circulaire economie, duurzame 
stedelijke mobiliteit, snelle investeringen in groene infrastructuur en hernieuwbare 
energie in steden, en het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” moet eerbiedigen;

12. waarschuwt ervoor dat steden en stedelijke gemeenten ernstig bedreigd worden door de 
gevolgen van klimaatverandering; is diep bezorgd over het feit dat hittegolven, die in 
steden al extremer zijn als gevolg van het stedelijk warmte-eilandeffect, steeds intenser 
zijn en vaker voorkomen, en maakt zich bovendien ongerust om het feit dat extreme 
neerslag en stormvloeden waarschijnlijk steeds vaker tot overstromingen zullen leiden, 
getuige de overstromingen waardoor Europa deze zomer is geteisterd;

13. wijst erop dat de inzet van stedelijke gebieden van cruciaal belang is voor de transitie 
naar een klimaatneutrale maatschappij; is daarom van mening dat aan steden meer geld 
beschikbaar moet worden gesteld, zodat de doelstellingen van de Europese Green Deal 
kunnen worden bereikt;

Innovatieve steden

14. onderstreept dat van de vele ongelijkheden die door de COVID-19-pandemie aan het 
licht zijn gebracht, de digitale kloof een van de grootste is; merkt op dat de 
digitalisering door de pandemie is aangejaagd; brengt in herinnering dat bij het herstel 
van lokale gemeenschappen digitalisering en digitale aansluitbaarheid de hoogste 
prioriteit moeten hebben;

15. dringt aan op maatregelen en beleid, zodat op verschillende niveaus, van stedelijk tot 
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Europees niveau, een rechtvaardige digitale transitie kan worden bewerkstelligd; pleit 
ervoor dat digitale inclusie wordt erkend als een recht voor de nieuwe generatie, en 
dringt aan op een duidelijke toezegging om universele internetconnectiviteit voor steden 
te bereiken;

16. wijst erop dat digitale geletterdheid moet worden versterkt, zodat de toegang tot nieuwe 
mogelijkheden wordt uitgebreid; is van mening dat investering in onderwijs en 
opleiding aan de hand van alomvattende programma’s een boost moet worden gegeven 
voor de bij- en omscholing van werknemers en een levenslang leren, waarbij wordt 
ingespeeld op de verschuivingen in de vraag naar vaardigheden; dringt aan op een 
actieplan waardoor meer vrouwen en meisjes onderwijs gaan volgen op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM) en in deze sector gaan 
werken;

Op maat gesneden beleidsinitiatieven

17. wijst op de noodzaak om zich als gevolg van de COVID-19-pandemie aan te passen aan 
de nieuwe realiteit en om een nieuw model voor stedelijke gebieden van de EU te 
overwegen;

18. erkent dat, ondanks het gebrek aan expliciete EU-bevoegdheden op het gebied van 
stedelijke ontwikkeling, een breed scala aan EU-initiatieven haar stempel drukt op 
stedelijke gemeenten, steden en functionele stedelijke gebieden;

19. is ingenomen met de stedenagenda voor de EU als nieuw model voor bestuur op 
verschillende niveaus; is van mening dat dit niet bij een vrijwillig proces mag blijven;

20. herhaalt dat steden meer financiële mogelijkheden nodig hebben voor de lokale 
uitvoering van programma’s; dringt erop aan dat het Stedelijk Europa-initiatief over 
meer geld kan beschikken en wordt uitgebreid;

21. wijst op het belang van EU-financiering voor het op lokaal niveau verwezenlijken van 
sociale inclusie; pleit ervoor dat het effect ervan wordt versterkt door middel van een 
gemeenschappelijk kader voor beheer en verslaglegging;

22. verzoekt de Commissie een gedragscode voor partnerschap voor te stellen met 
minimumnormen voor de betrokkenheid van regionale, lokale, stedelijke en andere 
overheden, economische en sociale partners, de relevante instanties die het 
maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen en niet-gouvernementele organisaties, 
alsook de instanties die verantwoordelijk zijn voor het bevorderen van sociale inclusie, 
fundamentele waarden en non-discriminatie; is van mening dat die instanties betrokken 
moeten worden bij de voorbereiding, uitvoering, monitoring en evaluatie van EU-
programma’s, bijvoorbeeld in toezichtcomités;

°

° °

23. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

COVID-19, die tezelfdertijd een crisis op gezondheids-, economisch en sociaal gebied heeft 
veroorzaakt, vormt een enorme uitdaging voor steden, die zwaar door de pandemie zijn 
getroffen. Ondanks de teruglopende economische activiteit, de hoge besmettingscijfers en de 
vaak ontoereikende middelen hebben de stedelijke autoriteiten leiderschap getoond bij het 
beheersen van de COVID-19 crisis in de frontlinie, waarbij zij hebben geprobeerd de 
verspreiding van het coronavirus in te dammen en de gevolgen ervan ter plaatse te beheersen.

Steden moeten als belangrijke partners worden betrokken bij het herstel van COVID-19 naar 
een inclusief, duurzaam en veerkrachtig Europa. Met de herstelmaatregelen moeten de reeds 
lang bestaande kwetsbaarheden worden aangepakt waarmee steden te kampen hebben. Ze 
moeten bovendien niet alleen de gezondheidsgevolgen van COVID-19 bestrijden, maar ook 
de aanhoudende ongelijkheden wegwerken.

Dit verslag bevat een reeks aanbevelingen voor het aanpakken van de grootste problemen 
waarmee stedelijke gebieden in het tijdperk na COVID worden geconfronteerd. Deze 
aanbevelingen zijn onderverdeeld in de volgende hoofdstukken: inclusieve steden, groene 
steden, innovatieve steden en op maat gesneden beleidsinitiatieven.

Metropolen, die momenteel drie vijfde van de EU-bevolking uitmaken – een percentage dat in 
de toekomst naar verwachting nog zal stijgen, moeten het hoofd bieden aan reeds lang 
bestaande ongelijkheden die door de pandemie nog groter zijn geworden. De te grote 
bevolkingsconcentratie in bepaalde stedelijke gebieden leidt tot neveneffecten, zoals het 
almaar schaarser worden van betaalbare huisvesting, vervuiling en de achteruitgang van de 
levenskwaliteit. Bovendien zijn er talrijke stedelijke gebieden waar bepaalde 
bevolkingsgroepen een aanzienlijk risico op armoede en sociale uitsluiting lopen.

Naarmate de crisis zich ontvouwde, werd het duidelijk dat de pandemie genderspecifieke 
gevolgen heeft waarmee steden rekening moeten houden. Vrouwen hebben ten eerste een 
verhoogd risico op blootstelling aan het virus, aangezien een groot deel van het personeel in 
de gezondheidszorg en de overgrote meerderheid van de zorgverleners in tehuizen en 
gemeenschappen vrouw is. Naast deze gezondheidsrisico’s duiden gegevens er bovendien op 
dat vrouwen kwetsbaarder zijn voor de economische risico’s die gepaard gaan met de 
COVID-19-pandemie. Door quarantaines en voorschriften inzake social distancing lopen 
vrouwen ook meer risico op gendergerelateerd geweld, terwijl de toegang van vrouwen tot 
netwerken voor sociale dienstverlening, maatschappelijke dienstverlening en voorzieningen 
voor seksuele en reproductieve gezondheid is afgenomen.

Steden hebben een belangrijke rol gespeeld in het waarborgen van gelijkheid in de Unie; er is 
echter nog veel werk aan de winkel. Het is hoogste tijd om concrete maatregelen te treffen, 
zodat de genderkloof in het kader van het cohesiebeleid kan worden gedicht. De lidstaten 
moeten gegevensverzamelingsmethoden invoeren waarin gegevens naar gender worden 
uitgesplitst. Genderblindheid bij gegevensverzameling en -monitoring kan namelijk nadelig 
uitpakken voor empirisch onderbouwde beleidsreacties en, meer in het algemeen, voor de 
verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen door steden. Wij moeten 
bovendien een intersectionele aanpak gaan hanteren, waarbij ook rekening worden gehouden 
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met leeftijd, ras en handicaps. Om gelijkheid in onze Unie te waarborgen, mogen 
begunstigden van het cohesiebeleid nooit discriminerend beleid invoeren, vooral niet als dat 
gericht is tegen minderheden, zoals de lhbti-gemeenschap.

De lidstaten moeten ook voorzien in de financieringsbehoeften van de lokale overheden, ook 
in die van stedelijke gebieden, zodat de Romagemeenschappen op duurzame wijze worden 
ondersteund. Stedelijke centra, met grote migranten- en vluchtelingenpopulaties, zien zich 
geplaatst voor allerlei sociaal-economische uitdagingen. Europese steden spelen een sleutelrol 
bij het opbouwen van inclusieve en gastvrije gemeenschappen, waarbij niemand achter wordt 
gelaten.

De werkloosheid, en met name de werkloosheid onder jongeren, is als gevolg van de COVID-
19-pandemie flink toegenomen. Europa moet de digitale geletterdheid versterken, zodat de 
toegang tot nieuwe mogelijkheden wordt uitgebreid. Investering in onderwijs en opleiding 
moet een boost worden gegeven met betere programma’s voor de bij- en omscholing van 
werknemers en een levenslang leren. De lidstaten moeten de stedelijke autoriteiten actief 
betrekken bij het opstellen van programma’s waarin wordt ingespeeld op de behoeften van 
jongeren in steden.

Aangezien de wereldwijde stedelijke bevolking tegen 2050 naar verwachting met drie miljard 
mensen zal toenemen, hebben steden behoefte aan grootschalige stedenbouwkundige 
projecten en moet tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen worden verminderd en de 
opwarming van de aarde worden beperkt. Er moet een gesynchroniseerde strategie ten uitvoer 
worden gelegd als reactie op zowel de COVID-19- als de klimaatcrisis, zodat wij tijdens 
mogelijke pandemieën geen nadelige gevolgen van beide crises ondervinden.

Europese stedelijke gebieden en steden zijn verantwoordelijk voor het leeuwendeel van het 
energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen in de EU. Zij spelen echter een sleutelrol in 
de strijd van de Unie tegen klimaatverandering en zijn van cruciaal belang voor de transitie 
naar een klimaatneutrale maatschappij. De steden moeten verdere ondersteuning krijgen, 
zodat de verplichtingen van de Unie van de Overeenkomst van Parijs nageleefd kunnen 
worden. Wij moeten ons richten op kaders voor de circulaire economie, duurzame stedelijke 
mobiliteit, investeringen in groene infrastructuur en hernieuwbare energie in steden versnellen 
en het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” eerbiedigen.

Na maanden van lockdowns en quarantaine zijn open ruimten voor recreatie- en lichamelijke 
activiteiten van cruciaal belang geworden. Steden die niet over dergelijke ruimten beschikken, 
moeten hun ruimtelijke ordening onder de loep nemen om de gevolgen van toekomstige 
pandemieën voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid in te dammen.

Van de vele ongelijkheden die door de COVID-19-pandemie aan het licht zijn gebracht, is de 
digitale kloof een van de grootste. Teneinde een rechtvaardige digitale transitie te 
waarborgen, moet absoluut iets aan dit probleem worden gedaan. In slechts enkele weken tijd 
is een groot deel van het onderwijs, het beroepsleven en de sociale diensten online gegaan. 
Hoewel veel mensen niet over de aansluitingen, uitrusting en vaardigheden beschikken om 
toegang te krijgen tot doorgaans fundamentele rechten, zullen veel van deze veranderingen 
blijvend zijn.

Bij het herstel van lokale gemeenschappen moeten digitalisering en digitale aansluitbaarheid 
de hoogste prioriteit hebben. Europa moet erkennen dat het recht op digitale inclusie wordt 
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erkend als een sociaal recht voor de nieuwe generatie, en moet zich inzetten om universele 
internetconnectiviteit voor steden te bereiken. Maar steden kunnen niet in hun eentje de 
digitale ongelijkheden wegwerken. Daarom moeten er op alle niveaus, van stedelijk tot 
Europees niveau, maatregelen en beleidslijnen in het leven worden geroepen, zodat een 
rechtvaardige digitale transitie kan worden bewerkstelligd.

Europa moet zich dringend aanpassen aan de nieuwe realiteit die als gevolg van de COVID-
19-pandemie is ontstaan en een nieuw model voor stedelijke gebieden van de EU overwegen. 
Ondanks het gebrek aan expliciete EU-bevoegdheden op het gebied van stedelijke 
ontwikkeling drukt een breed scala aan EU-initiatieven reeds haar stempel op stedelijke 
gemeenten, steden en functionele stedelijke gebieden. Om programma’s lokaal te kunnen 
uitvoeren, moeten steden meer financiële mogelijkheden ter beschikking worden gesteld. 
Hoewel EU-financiering van onmiskenbaar belang is voor het op lokaal niveau 
verwezenlijken van sociale inclusie, kan het effect ervan ook worden versterkt door middel 
van een gemeenschappelijk kader voor beheer en verslaglegging.

Ten slotte moet Europa zorgen voor de volledige tenuitvoerlegging van het beginsel van 
partnerschap, zoals vastgelegd in de verordening gemeenschappelijke bepalingen. De 
Commissie moet een gedragscode voor partnerschappen voorstellen. Aan de hand van deze 
gedragscode moeten minimumnormen worden vastgelegd voor de betrokkenheid van 
regionale, lokale, stedelijke en andere overheden, economische en sociale partners, en 
relevante instanties die het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen, alsook niet-
gouvernementele organisaties. Zodoende wordt hun deelname gegarandeerd aan de 
voorbereiding, uitvoering, monitoring en evaluatie van EU-programma’s, met inbegrip van 
hun deelname in toezichtcomités.


