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INTENTIEVERKLARING
GESLOTEN TUSSEN
DE BASKISCHE REGERING EN DE VLAAMSE REGERING

DE AUTONOME GEMEENSCHAP VAN EUSKADI, vertegenwoordigd door de heer
lfiigo Urkullu Renteria, Lehendakaria van de Baskische regering,
DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN HET VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd
door de heer Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse regering,
HIERNA "de Deelnemers" genoemd,

•

VERKLAREN HIERBIJ
In hun streven naar een versteviging van de vriendschapsbanden e111 samenwerking
vanuit een wederzijds vertrouwen en een geloof in de gedeelde waarden van vrijheid,
democratie, rechtvaardigheid en solidariteit,
Hun intenties om hun bilaterale relaties te verankeren en te verbre,den om een zo
breed mogelijke samenwerking tussen de Deelnemers tot stand te brengen. Om dit te
bereiken zullen de Deelnemers:

•

1. Bestaande contacten verstevigen en verbreden, best practices m.b.t. het beleid
uitwisselen, nieuwe samenwerkingsmogelijkheden verkennen, gezamenlijke
projecten ontwikkelen en aanmoedigen, o.a. op het gebied van:
Innovatie: Onderzoek en Ontwikkeling en Innovatie met bijzondere aandacht
voor industrie en technologie, gezondheidszorg, maatschappelijk beleid en
beleid
met
betrekking
tot
gendergelijkheid,
overheidsmanagement,
infrastructuren en transport (havens, verkeer en mobiliteit);
Arbeidsmarkt en economisch beleid: beroepsopleiding, productiviteit en
concurrentiebeleid;
Milieu: de beide Deelnemers kunnen gezamenlijke projecten en activiteiten
initiëren die voornamelijk focussen op het beleid en de wetgeving met
betrekking tot het milieu en de klimaatverandering; het beheer van water,
grondstoffen en afvalstoffen, milieuvriendelijke technologieën en technologieën
in het kader van hernieuwbare energie;
Gezondheidszorg: de uitwisseling van goede praktijken in de zorg voor
chronisch zieken;
Culturele en creatieve sectoren, beschouwd als een belangrijke economische
en culturele waarde .

•

2. De wederzijdse samenwerking versterken en een multiculturele en tolerante
samenleving aanmoedigen. Ze zullen in het bijzonder initiatieven aanmoedigen en
expertise uitwisselen rond vredesontwikkeling en de rol van de wetenschap hierbij
en zullen zich gezamenlijk inspannen om samenwerking in vredes- en
samenlevingsprogramma's aan te moedigen, met respect voor en met het oog op
het vrijwaren van mensenrechten.
3. De samenwerking met betrekking tot de initiatieven en allianties die een grotere rol
aan de regio's in Europa toebedelen, zoals de "lnitiative of Vanguard Regions"
verkennen en aanmoedigen.

EN STEMMEN IN
MET DE VOLGENDE INSTITUTIONELE AFSPRAKEN

•

i.

De Deelnemers stemmen ermee in dat het onderhavige document niet onder de
internationale wetgeving valt.

ii.

De Deelnemers stemmen in met de oprichting van een monitoringcomité, dat wordt
aangestuurd door de diensten voor buitenlandse zaken van beide regeringen. Het
monitoringcomité zal de acties die in de huidige Verklaring vermeld worden, op een
regelmatige basis monitoren. Het zal ook samenwerkingsmogelijkheden
onderzoeken in domeinen die niet in deze Verklaring worden vermeld.

iii. Deze Intentieverklaring verbindt geen enkele van de Deelnemers tot welke
financiële afspraken ook, behalve die welke afzonderlijk en schriftelijk werden
aanvaard. In elk geval zal de betaling van de kosten die de Deelnemers eventueel
maken, afhangen van de reguliere jaarlijkse budgettaire beschikbaarheid, met
inachtneming van de van kracht zijnde wetgeving .
iv. Deze Intentieverklaring blijft in eerste instantie vijf jaar geldig en kan stilzwijgend
hernieuwd worden voor opeenvolgende periodes van een gelijke duur, tenzij een
Deelnemer zijn voornemen te kennen geeft om de Intentieverklaring ten minste drie
maanden vóór het eind van een periode te beëindigen.
v.

De beëindiging van deze Intentieverklaring heeft geen invloed op lopende
initiatieven noch op initiatieven waarover reeds instemming bereikt is.

Ondertekend in drievoud, in het Nederlands, het Baskisch en het Spaans, te Brussel
op 1 juni 2015.
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Voor de Baskische regering

Voor de Vlaamse Regering

INIGO URKULLU

GEERT BOURGEOIS

