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CARTA CONJUNTA DE TERRITORIS EUROPEUS 

AMB RELACIÓ AL PLA DE RECUPERACIÓ EUROPEU 

_________________________________________ 

  
A l’atenció de 

  
Sra. Ursula VON DER LEYEN, Presidenta de la Comissió Europea 

Sr. Charles MICHEL, President del Consell Europeu 

Sr. David SASSOLI, President del Parlament Europeu 

i 
  
Sra. Angela MERKEL, Cancellera de la República Federal d’Alemanya 

Sr. António COSTA, Primer Ministre de Portugal 
Sr. Janez JANŠA, Primer Ministre d’Eslovènia 

– En representació del Trio de la Presidència del Consell de la Unió Europea – 

  
Amb còpia a 

  
Sr. Frans TIMMERMANS, Vicepresident executiu de la Comissió Europea  
Sra. Margrethe VESTAGER, Vicepresidenta executiva de la Comissió Europea 

Sr. Valdis DOMBROVSKIS, Vicepresident executiu de la Comissió Europea  
Sr. Paolo GENTILONI, Comissari d’Economia de la Comissió Europea 

Sra. Elena FERREIRA, Comissària de Cohesió i Reformes de la Comissió Europea 

Sra. Roberta METSOLA, Vicepresidenta primera del Parlament Europeu 

Sr. Pedro SILVA PEREIRA, Vicepresident del Parlament Europeu 

Sr. Rainer WIELAND, Vicepresident del Parlament Europeu 

Sra. Katarina BARLEY, Vicepresidenta primera del Parlament Europeu 

Sr. Othmar KARAS, Vicepresident del Parlament Europeu 

Sra. Ewa Bożena KOPACZ, Vicepresidenta primera del Parlament Europeu 

Sra. Klara DOBREV, Vicepresidenta primera del Parlament Europeu 

Sra. Dita CHARANZOVÁ, Vicepresidenta primera del Parlament Europeu 

Sra. Nicola BEER, Vicepresidenta primera del Parlament Europeu 

Sra. Lívia JÁRÓKA, Vicepresidenta primera del Parlament Europeu 

Sra. Heidi HAUTALA, Vicepresidenta primera del Parlament Europeu 

Sr. Marcel KOLAJA, Vicepresident del Parlament Europeu 

Sr. Dimitrios PAPADIMOULIS, Vicepresident del Parlament Europeu 

Sr. Fabio Massimo CASTALDO, Vicepresident del Parlament Europeu 

  
Sr. Johan VAN OVERTVELDT, President, Comitè BUDGET del Parlament Europeu 

Sra. Irene TINAGLI, President, Comitè ECON del Parlament Europeu  
Sr. Younos OMARJEE, President, Comitè REGI del Parlament Europeu  
  
Sr. Apostolos TZITZIKOSTAS, President del Comitè Europeu de les Regions  
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 3 de desembre de 2020 
 

Els territoris sotasignats, de nou estats membres diferents, des de membres fundadors fins 
a d’altres més recents, expressem per la present un compromís conjunt per contribuir 
activament en l’èxit del pla de recuperació de la Unió Europea. 
  
Durant la crisi de la COVID-19, els territoris europeus hem estat, i encara estem, a primera 
línia, adoptant contínuament accions per assegurar una recuperació sostenible. D’acord 
amb les nostres diferents competències, hem adoptat mesures efectives i ràpides per donar 
resposta a l’emergència sanitària i les conseqüències econòmiques i socials. Hem 
desenvolupat i implementat –a través dels nostres propis mitjans- estratègies regionals de 
recuperació, i hem reubicat recursos europeus en línia amb les mesures i els instruments 
proposats per la Comissió Europea per una Europa més resilient basada en les transicions 
verda i digital. La crisi de la COVID-19 no entén de fronteres nacionals, però els diferents 
territoris afronten reptes diferents. Les mesures subestatals són crucials per evitar una 
estratègia de recuperació uniforme als estats membres, així com per enfortir la cooperació 
transfronterera.  
  
Els territoris signants tenim una llarga experiència gestionant i implementant un bon 
nombre de fons i programes europeus, així com convertint els objectius de les polítiques 
europees en accions concretes pels nostres territoris. En definitiva, som actors crucials en 
el marc de la governança europea multinivell. Europa només podrà sortir més forta de la 
crisi si els seus territoris, actuant en línia amb les seves competències, tenen els mitjans 
necessaris per implementar polítiques dinàmiques. Aquestes competències inclouen 
polítiques públiques socials i sanitàries, d’educació i formació professional, d’investigació i 
desenvolupament, de política industrial, de desenvolupament empresarial, de transport i 
mobilitat, d’infraestructures i altres àrees relacionades amb l’agenda estratègica europea. 
El paper dels territoris en aquests àmbits és fonamental per assegurar una recuperació de 
la COVID-19 justa i sostenible, i que no deixi a ningú enrere.  
  
AIXÍ DONCS, els sotasignats ens comprometem a unir els nostres esforços per reforçar el rol 
dels territoris en el procés de presa de decisions europeu relacionat amb la recuperació de 
la COVID-19. Ens comprometem a contribuir proactiva i constructivament a aquests debats, 
entre d’altres, mitjançant l’intercanvi d’informació relativa a les estratègies de recuperació 
regional, a banda de bones pràctiques relacionades amb la gestió dels fons de la Unió 
Europea.  
  
A MÉS, fem una crida a les autoritats per tal que reconeguin el valor afegit del nivell 
subestatal per a l’agenda europea. En línia amb el principi de subsidiarietat, els territoris 
han d’estar involucrats en els debats sobre la recuperació de la Unió Europea al màxim 
nivell. Volem ser inclosos en el disseny i en la implementació del Fons de Recuperació i 
Resiliència i en els plans nacionals de recuperació que a partir d’aquest fons s’adoptin.  
  
Fem una crida als líders polítics de les institucions europees i els estats membres a adreçar-
se directament al nivell subestatal. Els territoris estem llestos, disposats i capacitats a 
contribuir en una estratègia de recuperació de la Unió Europea que doni resposta als reptes 
que conjuntament hem d’afrontar.  
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    __________________________ 

                                  Harry Jansson 
                                      Vicepresident 
                                        Illes Åland  

  

 

 

 

__________________________ 

                                    Theresa Schopper 
                                          Ministra d’Estat 

             Baden-Württemberg 

 

 

 

    __________________________ 

        Francina Armengol i Socias 
                                    Presidenta 
                                    Illes Balears 

 

 

 

 

     __________________________            

             Iñigo Urkullu Renteria 
                                         Lehendakari 
                                            País Basc 

 
 

 

 

__________________________ 

                               Florian Hermann 
                                  Ministre d’Estat 
                                        Baviera 

 

 

 

 

                       __________________________ 

                                     Damir Bajs 
                                          Prefecte 
                          Comtat de Bjelovar –Bilogora 

 

 

 

       _               _________________________ 

                                     Arno Kompatscher  
                                           President  
                             Bolzano-Bozen / Tirol del Sud 
 

 

 

 

       __________________________ 

                             Pere Aragonès i Garcia 
                  Vicepresident amb funcions de President 

                      Catalunya 
 

 

 

 

   __________________________ 

                                     Stefano Bonaccini 
           President 

                      Emilia-Romagna 

 

 

 

 

   __________________________ 

                    Jan Jambon 
                     Ministre-President 
                                         Flandes 

 
 

 

 

    _                  _________________________ 

                                   Lucia Puttrich 
                Ministre d’Afers Europeus i Federals 

                           Hessen  

 

 

 

 

                     __________________________ 

                                     Željko Kolar  
                                           Prefecte  
                            Comtat de Krapina-Zagorje  

 

 

 

 

                        __________________________ 

                                       Darko Koren 
                               Prefect  
                            Comtat de Koprivnica Križevci  

 

 

 

              

                         __________________________ 

                                       Nicola Zingaretti 
            President 

                                               Lazio  
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        __________________________ 

                Johanna Mikl-Leitner 
                                       Governor  

                       Baixa Àustria 

 

 

 

 

                        __________________________ 

                                  Matija Posavec 
                          Prefect 
                   Comtat de Medjimurje  

 
 

 

 

    __________________________  

                    Alain Rousset  
                        President  

                       Nova Aquitània 
 

 

 

 

    __________________________ 

                                     Carole Delga  
                                    Presidenta  
                      Occitània / Pirineus - Mediterrània 
 

 

 

 

__________________________ 

           Günther Platter  
                                   Governador 
                                        Tirol  
 

 

 

 

  __________________________ 

            Ximo Puig i Ferrer 
                  President  

                                         València 
 

 

 

 

      __________________________ 

                                   Radimir Čačić 
                                      Prefecte 
                                 Comtat de Varazdin  

 

 

 

                        

_________________________ 
                                  Markus Wallner  
                                     Governador 
                                    Vorarlberg 

 
 

 

 

    ________________________ 

             Elio di Rupo 
                             Ministre-President 
                                    Valònia 

 

 

 

                        __________________________ 

                                   Marek Woźniak 
                                       President 
                                    Wielkopolska 
 

  

 


