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Lugupeetud kantsler, mul on suur au Teid siin täna tervitada. 
 
Saksamaa oli meie komitee asutamisel liikumapanev jõud. 
 
Kakskümmend kuus aastat tagasi loodi Saksa liidumaade ja kantsler Kohli 
toetusel meie poliitiline kogu. Regioonide Komitee loodi, et tuua Euroopa 
inimestele lähemale.  
 
 
Teie tänane siinviibimine on märk Euroopa rohujuuretasandi poole 
pöödumise ajaloost.  
 
Saksamaa ja selle liidumaad reageerivad edukalt koroonaviirusele.  
 
Meie COVIDi-teemaline platvorm näitab, et Saarimaa ja Nordrhein-
Westfaleni haiglates ravitakse patsiente Itaaliast ja Prantsusmaalt. 
 
Aitäh, et hoiate uksed avatuna ka teiste riikide patsientidele. 

Nägime, kuidas sellised piirkonnad nagu Alam-Sileesia said Saksimaalt 
100 000 maski, ja Dresdeni laboratooriumides tehtud sadu teste, et aidata 
teiste liikmesriikide piirkondi. 
 
Need, lugupeetud kantsler, on tõelised lood Euroopa solidaarsusest.  
 
 
 
Lugupeetud kantsler, lugupeetud kolleegid! 
 
Eile avaldas komitee koos president von der Leyeniga oma esimese 
kohaliku ja piirkondliku baromeetri. 
 
Põhisõnum on lihtne: kohalikud ja piirkondlikud juhid on võitluses 
pandeemiaga eesliinil ja neil on keskne roll meie Euroopa majanduse 
taastamisel. 
  
Bergamost Madridini, Pariisist Stockholmini, Viinist Vallettani – me 
töötame väsimatult, et tõkestada viiruse levik, abistada kõige 
haavatavamaid, kaitsta meie kogukondi ning säilitada kohalikku 
majandust ja töökohti. 
 
Me võitleme õlg õla kõrval arstide, õdede ja õpetajatega.   
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Oleme loonud e-tervise, e-valitsuse ja e-õppe platvormi.  
 
Me kaitseme oma looduslikke elupaiku, muudame oma hooneid 
energiatõhusaks, transporti puhtamaks ja kogukondi 
keskkonnahoidlikumaks. 
 
Ent meie pingutustele vaatamata on meil raskusi oma inimestele 
põhiteenuste osutamisega, kui 91% kohalikest eelarvetest on languses. 
Toon ühe näite: vaid kuus liikmesriiki suudab korraldada digiõpet 80%-le 
õpilastest.  
 
Lugupeetud kantsler! 
 
Saksamaa ELi nõukogu eesistumine on sattunud erakordsele ajale. 
 
30 aastat pärast Saksamaa taasühendamist on meil aeg Euroopa uuesti 
ühendada, taaskäivitada ja üles ehitada. 
 
Kodanikel on hädasti vaja uut ELi eelarvet ja taasterahastut 
„NextGenerationEU“.  
 
Sest kui taastuvad meie piirkonnad ja linnad, taastub Euroopa ja taastuvad 
ka meie inimesed. 
 
Lugupeetud kantsler! Meil on ligipääs ELi vahenditele ja alati tuleb austada 
ELi õigusriigi põhimõtet.  
 
 
 
Siiski ei tohiks kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi kunagi karistada 
nende riikide valitsuste käitumise eest.   
 
Meie taastumiseks ei ole tarvis mitte üksnes investeeringuid, vaid ka 

Euroopa tasandil koordineerimist.  

Mul on hea meel Teie hiljutiste kõneluste üle Saksamaa suuremate 

linnadega,  

eesmärgiga järgida pandeemiale reageerimisel ühtseid reegleid.  

Nüüd on sedasama vaja teha kõigi Euroopa teemade puhul.  
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Me vajame järjepidevat Euroopa lähenemisviisi kõigi piirkondade, linnade 
ja liikmesriikide puhul.  
 
Saksamaa ELi nõukogu eesistumine langeb ühtlasi ajale, mil jõuame 

Brexiti läbirääkimiste lõppjärku. See mõjutab vahetult paljusid piirkondi, 

sealseid inimesi ja ettevõtteid.  

 
 
See kurb peatükk on näidanud, et  

Euroopa solidaarsust ei tohiks kunagi pidada enesestmõistetavaks.  

See on häirekell kõigile eurooplastele. 

 
Laual on ka uus rändepakt.  
 
Ja kõik liikmesriigid peaksid järgima Saksamaa eeskuju: Euroopa 
solidaarsus, õigused ja jagatud vastutus on see, mis aitab meil rändega 
edukalt toime tulla.  
 
Eesliiniriike ei saa rändekriisiga tegelemisel üksi jätta. 

 
Lugupeetud kantsler! 
  
Me usume Saksamaa juhtpõhimõttesse „Gemeinsam“ – „Üheskoos!“. 
 
Vaid üheskoos suudame luua toimetulekuvõimelisema, demokraatlikuma, 
kestlikuma ja inimlikuma Euroopa. 
 
Euroopa demokraatliku vundamendi ja turvavõrgu moodustavad 
300 piirkonda ja 90 000 omavalitsusüksust.  Nemad aitavad viia Euroopa 
tema kodanikele lähemale. 
 
Tunnistagem, et kahemõõtmeline Euroopa on praeguseks end 
ammendamas.  
 
Vajame kolmemõõtmelist Euroopat, mille kõik tasandid – ELi, riigi, 
piirkondlik ja kohalik tasand – teevad koostööd inimeste heaks.  
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Euroopa demokraatia kodu näeb meie poolt vaadates välja nii: EL on 
katus, liikmesriigid seinad ning kohalik ja piirkondlik tasand vundament. 
 
Ükski kodu ei püsi tugeva vundamendita. 

Euroopa tulevikku käsitlev konverents peaks Euroopa demokraatiat 
parendama ega tohi kujuneda „iludusvõistluseks“ Brüsselis asuvate 
institutsioonide vahel. 
 
Lubage mul ELi kohalike ja piirkondlike juhtide kogu nimel anda kolm 
lubadust: 
 
Esiteks jätkame me kohalike dialoogide abil inimeste Euroopale lähemale 
toomist. 
 
Kodanikud ei pea end enam tundma unustatu, kõrvalejäetu või 
ignoreerituna.  
 
Seepärast vajame pidevat kommunikatsioonivoogu, pidades kohalikke 
dialooge ELi teemadel, mis kodanikke tõepoolest puudutavad. Need tuleb 
korraldada juba Saksamaa ELi eesistumise ajal koos piirkonnajuhtide, 
linnapeade, volikogude liikmete, riigi ja ELi tasandil valitud poliitikutega.  
 
ELi ei peaks enam tajutama bürokraatliku masinavärgina. Ja selleks peab 
ta kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega paremini arvesse võtma oma 
territoriaalset mõju piirkondadele, linnadele ja küladele.   
 
 
 
 
Piirkondade ja linnade häält, volitusi ja pädevust tuleb kõikjal ELis tõeliselt 
arvesse võtta, ükskõik, kas aluslepingu muudatuste abil või nendeta. 
 
Teiseks kohustume tagama, et ühtekuuluvusest saab Euroopa juhtiv 
suunanäitaja. 
 
Ühtekuuluvus ei seisne üksnes rahas.  
 
See on Euroopa alusväärtus, mis annab lisaväärtust, sest sellest on kasu 
igale inimesele, ettevõttele, kogukonnale ja liikmesriigile. 
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Ärgem unustagem, et iga investeeritud euro eest toob ühtekuuluvus tagasi 
peaaegu kolm igale Euroopa maksumaksjale idast läände ja põhjast 
lõunasse.  
 
Ühtki riiki, piirkonda, linna või küla ei tohi üksi ega maha jätta. 
 
Lugupeetud kantsler Merkel! 
 
Euroopa Liit on kaasaja suurim poliitiline ja majanduslik saavutus.  
 
Ja see sai võimalikuks tänu Euroopa rahvaste ühisele tegutsemisele. 
 
Mõni äärmuslik ja populistlik hääl kutsub meid uuesti oma riigipiiride taha 
isolatsiooni tõmbuma. 
 
Ent Euroopat ühendavad ja koos hoidvad väärtused on tugevamad ja 
jäävad alati peale.  
 
Meie sisepiirid ei ole mitte tõkked, vaid ühtsuse katselaborid, mis 
suurendavad toimetulekuvõimet, edendavad dialoogi ja kiirendavad 
rohepööret.  
 
Minu kolmas ettepanek on kaasata meie komitee nõukogu aruteludesse, 
et kiirendada Euroopa piirimehhanismi rakendamist. 
 
See olite Teie, kantsler Merkel, kes kõige keerulisematel aegadel kaitses 
meie liidus avatud piiride väärtust.  
Ent hoidmaks meie sisepiirid avatuna, vajame me tugevaid välispiire.  

EL peab kaitsma oma territoriaalset suveräänsust. Liikmesriikide piirid on 

ELi piirid. 

 

 

Türgi viimane provokatsioon, mis eile taas teravnes, on vastuvõetamatu. 
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Kui see olukord edasi kestab, tuleb kavandada sanktsioone. 

 

 

Mul on hea meel ELi nõukogu eesistujariigi Saksamaa selge seisukoha 

üle selles küsimuses. 

 

 
 
 
Lugupeetud kantsler Merkel!  
 
Te olete üks maailma kõige lugupeetumaid, kogenumaid ja 
usaldusväärsemaid poliitilisi juhte.  
 
Ja meie – üks miljon kohalikku ja piirkondlikku juhti üle kogu Euroopa – 
oleme Teie liitlased. Me oleme pragmaatilised. Me tegeleme konkreetsete 
olukordadega kohapeal. Me pakume lahendusi. 
 
Tegutsedes otsustavalt ja partnerluses, suudame me üheskoos muuta 
hirmu usalduseks, 
eraldatuse ühtsuseks ja ebakindluse kindlustundeks. 
 
Gemeinsam – üheskoos toome me Euroopa inimestele lähemale.  
 
Tänan Teid, lugupeetud kantsler, tänase osalemise ja kõige eest, mida   

Te teete Euroopa heaks. Teeme seda üheskoos! 
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