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Създаден през 1994 г. след влизането в сила на Договора от Маастрихт, Европейският комитет на регионите 
е асамблея на 329 представители на регионалните и местните власти в ЕС от 27-те държави членки, 
представляващи над 446+A5 милиона европейци.
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Уважаема г-жо Канцлер, за нас е чест да Ви приветстваме днес. 
 
Германия беше движещата сила при основаването на нашия дом. 
 
Нашата политическа асамблея беше създадена преди двадесет и 
шест години с подкрепата на германските провинции и канцлера Кол. 
Комитет на регионите беше създаден, за да доближим Европа до 
хората. 
 
Днес Вашето присъствие свидетелства за наследството, насочено 
към гражданите на Европа. 
 
Германия и нейните провинции успешно се справят с коронавируса. 
 
На нашата платформа за COVID италиански и френски пациенти 
разказват как са лекувани в болници в Саарланд и Северен Рейн-
Вестфалия. 
 
Благодарим Ви, че приемате пациенти и от други държави. 

Станахме свидетели на помощта между регионите: Долна Силезия 
получи 100 000 маски от Саксония, а лабораториите в Дрезден 
провеждат стотици тестове в помощ на региони в други държави 
членки. 
 
Тези примери са показателни за европейската солидарност. 
 
 
 
Уважаема г-жо Канцлер, уважаеми колеги, 
 
Вчера заедно с председателката на ЕК, г-жа фон дер Лайен, нашият 
Комитет публикува първия си барометър за състоянието на 
регионите и градовете. 
 
Основното послание е просто: местните и регионалните лидери са на 
предна линия в борбата с пандемията и са от съществено значение 
за възстановяването на Европа. 
  
От Бергамо до Мадрид, от Париж до Стокхолм, от Виена до Ла 
Валета, работим неуморно за овладяване на вируса, подпомагане на 
най-уязвимите, защита на нашите общности и запазване на местните 
икономики и работни места. 
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Борим се редом с лекарите, медицинските сестри и учителите. 
 
Създадохме платформи за електронно здравеопазване, електронно 
управление и електронно обучение.  
 
Опазваме естествените местообитания, повишаваме енергийната 
ефективност на сградите ни, екологизираме транспорта и 
озеленяваме населените места. 
 
Но въпреки нашите усилия едва успяваме да предоставяме основни 
услуги на хората, тъй като 91% от местните бюджети намаляват. 
Например само шест държави членки могат да осигурят цифрово 
образование за 80% от учениците.  
 
Уважаема г-жо Канцлер, 
 
Германското председателство на ЕС се провежда в паметни 
времена. 
 
30 години след обединението на Германия е време да се обединим 
отново, да започнем отново и да изградим отново Европа. 
 
Гражданите спешно се нуждаят от нов бюджет на ЕС и Европейския 
инструмент за възстановяване.  
 
Защото когато нашите региони и градове се възстановят, Европа ще 
се възстанови и нашите граждани ще се възстановят. 
 
Г-жо Меркел, ние имаме достъп до фондовете на ЕС и 
върховенството на закона в ЕС трябва да бъде спазвано винаги.  
 
Местните и регионалните власти обаче никога не трябва да бъдат 
наказвани заради поведението на техните национални правителства. 
 
За възстановяването се нуждаем не само от инвестиции, но и от 

европейска координация. 
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Приветствам неотдавнашните Ви разговори с кметовете на 

големите градове в Германия за спазване на едни и същи правила в 

отговор на пандемията. 

Сега това трябва да се случи по всички европейски въпроси. 

Нуждаем се от последователен европейски подход между всички 
региони, градове и държави членки. 
 
Германското председателство на ЕС се провежда и по време на 

последната фаза от преговорите за Брексит. Това ще окаже пряко 

въздействие върху много региони, техните граждани и предприятия. 

 
Този тъжен етап показа, че европейската солидарност никога не 

бива да се приема за даденост. 

Това е сигнал за всички европейци. 

 
На дневен ред е и новият пакт за миграцията.  
 
Всички държави членки би трябвало да последват примера на 
Германия: миграцията се управлява успешно чрез европейска 
солидарност, права и споделена отговорност.  
 
Държавите на първа линия не могат да бъдат оставени сами да се 

справят с миграционната криза. 

 
Уважаема г-жо Канцлер, 
 
Вярваме в мотото на немското председателство “Gemeinsam” - 
заедно. 
 
Само заедно можем да изградим по-издръжлива, демократична, 
устойчива и човешка Европа. 
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300 региона и 90 000 общини са демократичните основи на ЕС и 
неговата предпазна мрежа. Те помагат за доближаването на Европа 
до нейните граждани. 
 
Нека признаем, че днес двуизмерната Европа е изчерпана. 
 
Нуждаем се от триизмерна Европа, в която всички равнища — на ЕС, 
националното, регионалното и местното равнище, работят заедно, за 
хората. 
 
Ето как виждаме нашия Европейски дом на демокрацията: ЕС е 
покривът, държавите членки — стените, а регионалното и местното 
равнище — основите. 
 
Една къща не може да стои без стабилни основи. 

Конференцията за бъдещето на Европа би могла да подобри нашия 
Дом на европейската демокрация, като тя не бива да се превръща в 
„конкурс за красота“ между институциите в Брюксел. 
 
Като политическа асамблея на регионалните и местните лидери в 
ЕС, позволете ми да поема три ангажимента: 
 
Първо, ще продължим да доближаваме хората до Европа чрез 
„диалози на местно равнище“. 
 
Гражданите вече не трябва да се чувстват забравени, пренебрегнати 
или игнорирани. 
 
Затова се нуждаем от постоянен поток на комуникация чрез 
провеждане на местни диалози по въпросите на ЕС, които наистина 
засягат гражданите. Те трябва да бъдат организирани още по време 
на германското председателство на ЕС съвместно с председатели на 
региони, кметове, съветници, политици на национални и европейски 
изборни длъжности. 
 
ЕС не трябва да бъде възприеман като бюрократична машина. 
Затова трябва да отчита по-добре териториалното си въздействие 
върху регионите, градовете и селата, в съответствие с принципа на 
субсидиарност. 
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Гласът, правомощията и компетенциите на регионите и градовете 
трябва да намират действително отражение в целия ЕС, със или без 
промени в Договора. 
 
Вторият ни ангажимент е да гарантираме, че сближаването ще стане 
водещ компас на Европа. 
 
Сближаването не е само пари.  
 
То е основна европейска ценност, която носи добавена стойност в 
полза на всеки човек, всеки бизнес, всяка общност и всяка държава 
членка. 
 
Нека не забравяме, че за всяко инвестирано в сближаването евро на 
всеки данъкоплатец в ЕС се връщат почти три: от изток до запад и от 
север до юг.  
 
Нито една държава, регион, град или село не трябва да бъдат 
изоставени или пренебрегнати. 
 
Уважаема г-жо Меркел, 
 
Европейският съюз е най-голямото политическо и икономическо 
постижение на съвремието.  
 
То беше постигнато, тъй като европейските граждани бяха единни. 
 
Някои екстремистки и популистки гласове призовават за отстъпление 
в изолация зад националните граници. 
 
Но ценностите, които свързват и спояват Европа, са по-силни и 
винаги ще побеждават.  
 
Нашите вътрешни граници не са пречки, а лаборатории за единство, 
повишаване на устойчивостта, насърчаване на диалога и ускоряване 
на зеления преход.  
 
Третото ми предложение ще бъде нашият комитет да участва в 
обсъжданията в Съвета с цел ускоряване на европейския граничен 
механизъм. 
 
В най-трудните времена Вие, г-жо Меркел, защитавахте ценността на 
отворените граници в нашия Съюз.  
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Но за да запазим вътрешните си граници отворени, се нуждаем от 

силни външни граници.  

ЕС трябва да защитава своя териториален суверенитет. Границите 

на държавите членки са граници на ЕС. 

 

Последната турска провокация, която ескалира отново вчера, е 

неприемлива. 

 

Ако тази ситуация продължи, трябва да се предвидят санкции. 

 

Приветствам ясната позиция на германското председателство на 

ЕС по този въпрос. 

 

 
 
 
Уважаема г-жо Меркел,  
 
Вие сте сред най-уважаваните, опитни и ползващи се с доверие 
лидери в света.  
 
Ние, един милион регионални и местни лидери от цяла Европа, сме 
Ваши съюзници. Ние сме прагматични. Ние се справяме с 
конкретните реалности на място. Ние предоставяме решения. 
 
С решителност и партньорство заедно можем да превърнем страха в 
доверие, 
разделението в единство, несигурността в самочувствие. 
 
Gemeinsam, заедно ние доближаваме Европа до хората.  
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Уважаема г-жо Канцлер, благодарим Ви за участието днес и за 

всичко, което правите за Европа, нека да работим заедно. 
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