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A l’atenció de: 
Sr. David Sassoli, president del Parlament Europeu 
Sr. Charles Michel, president del Consell Europeu 
Sra. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea 
 
 
 
 
Assumpte: Carta d’alcaldes i alcaldesses de ciutats europees sobre el Fons de 
Recuperació i Resiliència de la UE 
 
 
 
 
Benvolgut Sr. Sassoli, 
Benvolgut Sr. Michel, 
Benvolguda Sra. von der Leyen, 
 
La crisi del coronavirus i la urgent necessitat que se’n desprèn d'una recuperació 
econòmica sòlida i ecològica plantegen un greu desafiament per a Europa que 
requereix el compromís total de tots els nivells de govern. Pel costat positiu, també ens 
brinden una oportunitat única d'abordar les causes fonamentals del deteriorament del 
nostre medi ambient i la salut pública. Amb aquesta carta tenim la intenció de sumar la 
veu de les ciutats a aquest debat crucial sobre la millor manera d'assignar els recursos 
del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea. 
 
La nostra voluntat parteix de la constatació que les ciutats no només s'han vist 
afectades de manera desproporcionada per la crisi, sinó que també estan en una 
posició única per abordar les necessitats immediates i a llarg termini de la seva 
ciutadania. Amb projectes a relativament petita escala que es dirigeixin a les 
economies locals, millorin la resiliència i impulsin la recuperació ecològica, les ciutats 
poden crear vies de col·laboració per aconseguir els objectius estratègics d'Europa. Si 
se'ls permet implementar mesures decidides de recuperació a nivell local, coherents 
amb els objectius del Fons de Recuperació i Resiliència (FRR) i finançades per aquest, 
les ciutats poden reconstruir millor Europa. 
 
Per tant, instem a les institucions europees a reconèixer els municipis com a aliats clau 
en la nostra lluita conjunta per un futur resilient. Primer, instem la UE que exigeixi als 
governs dels estats membres que involucrin més les ciutats quan dissenyin plans de 
recuperació a nivell de país. En segon lloc, ens sembla crucial que la UE destini part 
del FRR directament a les administracions locals. Respecte a això últim, instem 
específicament les institucions europees que adoptin l'esmena proposada al Parlament 
Europeu per destinar, almenys, el 10% del FRR a l’àmbit local. Volem assenyalar que 
un mecanisme veritablement coherent amb les necessitats requeriria un percentatge 
fins i tot superior a aquest 10%, i cridem l'atenció de les institucions de la UE sobre la 
necessitat d'accelerar el desemborsament de fons per maximitzar la seva eficàcia. 
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Els enfocaments nous poden ajudar-nos a superar crisis d'aquesta magnitud. Les 
ciutats, en contacte directe amb la ciutadania i amb coneixement de primera mà sobre 
com avançar en una recuperació sostenible sobre el terreny, es mostren fermes en la 
seva voluntat d’afrontar el desafiament i construir juntes un futur millor que el passat 
que deixem enrere. 
 
Observem positivament que diverses propostes d'esmena presentades a aquest efecte 
ja han comptat amb el suport i han estat adoptades per la Comissió de Control 
Pressupostari (CONT) del Parlament Europeu, aplanant així el camí per a un major 
suport en les principals comissions pressupostàries i econòmiques, així com en l’àmbit 
del plenari. 
 
Creiem que les institucions europees estan en el camí correcte per abordar la crisi 
amb saviesa i coratge. Desitgem que també s'adonin amb urgència de l'immens 
potencial dels governs locals per construir una Europa forta, ecològica i justa i que 
acceptin l'aliança estratègica que estan oferint. 
 
Atentament, 
 
 
 
 
Ada Colau     Matúš Vallo 
Alcaldessa de Barcelona   Alcalde de Bratislava 
 
 
Gergely Karácsony    Belit Onay 
Alcalde de Budapest    Alcalde de Hannover 
  
 
Fernando Medina    Giuseppe Sala 
Alcalde de Lisboa    Alcalde de Milà 
 
 
Anne Hidalgo     Zdeněk Hřib 
Alcaldessa de París    Alcalde de Praga   
 
 
Rafał Trzaskowski 
Alcalde de Varsòvia 
 
 
 
 
 

 

 

* S’envia còpia d’aquesta carta a les persones relatores de l’expedient FRR i a les 
persones membres de les comissions ECON i BUDG del Parlament Europeu. 
 


