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Eiropas Reģionu komiteja, izveidota 1994. gadā pēc Māstrihtas līguma stāšanās spēkā, ir ES asambleja, kurā, pārstāvot 
vairāk nekā 446 miljonus Eiropas iedzīvotāju, darbojas 329 reģionālo un vietējo pašvaldību pārstāvji no visām 
27 dalībvalstīm.
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Cienītā kancleres kundze! Man ir liels gods šodien tikties ar Jums. 
 
Vācija bija virzītājspēks mūsu iestādes dibināšanai. 
 
Mūsu politiskā asambleja tika izveidota pirms 26 gadiem ar Vācijas 
federālo zemju un kanclera Kola atbalstu. Reģionu komiteja tapa, lai 
Eiropu tuvinātu iedzīvotājiem. 
 
Šodien Jūsu klātbūtne ir kā atgādinājums par mantojumu, kas veido 
Eiropas pamatu. 
 
Vācija un tās federālās zemes sekmīgi reaģē uz koronavīrusu. 
 
Platformā, ko izveidojām saistībā ar Covid-19, mēs uzzinājām par itāļu un 
franču pacientiem, kas ārstējās Zāras un Ziemeļreinas-Vestfālenes 
slimnīcās. 
 
Paldies, ka Jūsu durvis ir atvērtas pacientiem no citām valstīm. 
 
Esam pieredzējuši, ka reģioni, piemēram, Lejassilēzijas vojevodiste Polijā, 
saņēma 100 000 masku no Saksijas un laboratorijas Drēzdenē veic 
simtiem testu, lai palīdzētu reģioniem citās dalībvalstīs. 
 
Tie, kancleres kundze, ir patiesi stāsti par Eiropas solidaritāti. 
 
Cienītā kancleres kundze! Cienītās kolēģes! Godātie kolēģi! 
 
Vakar, priekšsēdētājai fon der Leienai klātesot, mūsu Komiteja nāca klajā 
ar pirmo “Reģionālo un vietējo barometru”. 
 
Galvenā atziņa ir vienkārša: vietējie un reģionālie līderi ir pirmajās rindās 
cīņā pret pandēmiju, un viņiem ir svarīga nozīme mūsu Eiropas 
atveseļošanā. 
 
No Bergāmo līdz Madridei, no Parīzes līdz Stokholmai, no Vīnes līdz 
Valletai – visur mēs nenogurstoši strādājam, lai ierobežotu vīrusa 
izplatību, palīdzētu visneaizsargātākajiem, aizsargātu mūsu iedzīvotājus 
un saglabātu vietējo ekonomiku un darbvietas. 
 
Mēs cīnāmies plecu pie pleca ar ārstiem, medmāsām un skolotājiem. 
 
Mēs esam izveidojuši e-veselības, e-pārvaldes un e-mācību platformas. 
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Mēs aizsargājam savas dabiskās dzīvotnes, būvējam energoefektīvas 
ēkas un vēlamies panākt, lai mūsu transports kļūst tīrāks un mūsu 
dzīvesveids – videi draudzīgāks. 
 
Lai arī mēs cenšamies, mums ir grūti apmierināt mūsu cilvēku 
pamatvajadzības: 91 % vietējo budžetu sarūk. Viens piemērs – tikai sešas 
dalībvalstis spēj nodrošināt e-mācības 80 % skolēnu. 
 
Cienītā kancleres kundze! 
 
Vācijas prezidentūra ES Padomē norisinās ārkārtīgi svarīgā laikā. 
 
30 gadus pēc Vācijas apvienošanās ir pienācis laiks mums apvienot, 
atjaunot un pārveidot Eiropu. 
 
Cilvēkiem ir steidzami nepieciešams jauns ES budžets un instruments 
Next Generation EU. 
 
Ja atveseļosies mūsu reģioni un pilsētas, atveseļosies arī Eiropa un mūsu 
iedzīvotāji. 
 
Kancleres kundze! Mēs varam izmantot ES līdzekļus, un ES tiesiskuma 
princips ir jāievēro vienmēr. 
 
Tomēr vietējās un reģionālās pašvaldības nekad nedrīkst tikt sodītas par 
dalībvalstu valdību vadības stilu. 
 
Lai atveseļotos, mums vajag ne tikai ieguldījumus, bet arī koordinēšanu 
Eiropas līmenī. 
 
Atzinīgi vērtēju to, ka Jūs esat nesen apspriedusies ar Vācijas lielāko 
pilsētu pārstāvjiem par vienādu noteikumu īstenošanu pandēmijas 
apkarošanai. 
 
Tas tagad ir vajadzīgs visos ES jautājumos. 
 
Mums nepieciešama starp visiem reģioniem, pilsētām un dalībvalstīm 
saskaņota ES koncepcija. 
 
Vācijas prezidentūra ES Padomē sakrīt ar Brexit sarunu noslēgumu. Tas 
nepastarpināti ietekmēs daudzus reģionus, to iedzīvotājus un 
uzņēmumus. 
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Šis neiepriecinošais posms ir apliecinājis, ka Eiropas solidaritāti nekad 
nevar uzskatīt par pašsaprotamu. 
 
Tas ir modinātājzvans visiem eiropiešiem. 
 
Jaunais Migrācijas pakts arī ir gatavs. 
 
Un visām dalībvalstīm jāņem piemērs no Vācijas: Eiropas solidaritāte, 
tiesības un kopīga atbildība ir faktori, kas mums ļaus sekmīgi risināt 
migrācijas jautājumu. 
 
Valstis, ko šis jautājums skar visvairāk, nedrīkst tikt atstātas vienas pašas 
migrācijas krīzes varā. 
 
 
Cienītā kancleres kundze! 
 
Mēs ticam Vācijas vadmotīvam “Gemeinsam” jeb “Kopā”. 
 
Tikai kopīgi varam veidot noturīgāku, demokrātiskāku, ilgtspējīgāku un 
humānāku Eiropu. 
 
300 reģioni un 90 000 pašvaldības ir ES demokrātijas pamats un drošības 
garants. Tie palīdz veidot ciešāku saikni starp Eiropu un tās iedzīvotājiem. 
 
Jāatzīst, ka šodien divdimensiju Eiropa ir sevi izsmēlusi. 
 
Mums vajadzīga trīsdimensiju Eiropa, kurā visi līmeņi – ES, valstu, 
reģionālais un vietējais līmenis – sadarbotos cilvēku interesēs. 
 
Mēs iedomājamies šādu Eiropas demokrātijas konstrukciju: ES ir jumts, 
dalībvalstis veido sienas, bet reģionālais un vietējais līmenis ir pamati. 
 
Ikvienai mājai vajadzīgi stabili pamati. 
 
Konferencei par Eiropas nākotni jāuzlabo Eiropas demokrātijas 
konstrukcija, un šāda konference nedrīkst izvērsties vienīgi par Briselē 
esošo iestāžu “skaistumkonkursu”. 
 
Būdams ES reģionālo un vietējo līderu politiskās asamblejas pārstāvis, 
vēlos paust trīs apņemšanās. 
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Pirmkārt, mēs turpināsim veidot ciešāku saikni starp iedzīvotājiem un 
Eiropu un šim nolūkam rīkosim vietējā līmeņa dialogus. 
 
Cilvēki vairs nedrīkst justies aizmirsti, atstāti novārtā vai ignorēti. 
 
Tāpēc mums pastāvīgi jāsazinās ar viņiem, rīkojot vietējā līmeņa dialogus 
par ES jautājumiem, kas patiešām rūp iedzīvotājiem. Jau Vācijas 
prezidentūras laikā šādi dialogi jāorganizē kopā ar reģionu 
priekšsēdētājiem, mēriem, pašvaldību deputātiem, kā arī valsts un ES 
līmeņa vēlētiem politiķiem. 
 
Eiropas Savienībai jārūpējas, lai tā vairs netiktu uzskatīta par birokrātisku 
mašinēriju. Un, lai to panāktu, Eiropas Savienībai saskaņā ar 
subsidiaritātes principu labāk jāņem vērā tās teritoriālā ietekme reģionos, 
pilsētās un ciematos. 
 
Reģionu un pilsētu viedoklis, pilnvaras un kompetences ir patiesi jāņem 
vērā visā ES – neatkarīgi no tā, vai Līgums tiks grozīts vai ne. 
 
Mūsu otrā apņemšanās ir panākt, ka kohēzija kļūst par Eiropas virzības 
kompasu. 
 
Kohēzija nav tikai nauda. 
 
Tā ir Eiropas pamatvērtība, kas sniedz pievienoto vērtību, no kuras gūst 
labumu ikviens cilvēks, ikviens uzņēmums, ikviena kopiena un dalībvalsts. 
 
Neaizmirsīsim, ka, pateicoties kohēzijas politikai, par katru ieguldīto eiro 
ikviens ES nodokļu maksātājs – no austrumiem līdz rietumiem, no 
ziemeļiem līdz dienvidiem – atpakaļ saņem gandrīz trīs eiro. 
 
Neviena valsts, reģions, pilsēta vai ciemats nedrīkst palikt atstāts novārtā 
vai nomaļus. 
 
Kanclere Merkeles kundze! 
 
Eiropas Savienība ir mūsdienu lielākais politiskais un ekonomiskais 
sasniegums. 
 
Un tas ir bijis iespējams tāpēc, ka Eiropas iedzīvotāji turējās kopā. 
 
Daži ekstrēmisti un populisti aicina norobežoties, atkal ierīkojot valstu 
robežas. 
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Tomēr vērtības, kas vieno un satur Eiropu, ir spēcīgākas un vienmēr 
uzvarēs. 
 
Mūsu iekšējās robežas nav šķēršļi, bet gan vieta, kur veidojas vienotība, 
palielinās noturība, rodas dialogs un paātrinās zaļā pārkārtošanās. 
 
Mans trešais priekšlikums ir mūsu Komiteju iesaistīt Padomes debatēs, lai 
paātrinātu procesu saistībā ar Eiropas pārrobežu mehānismu. 
 
Tieši Jūs, Merkeles kundze, visgrūtākajos laikos aizstāvējāt atvērtu 
robežu saglabāšanu Savienībā. 
 
Bet, lai mūsu iekšējās robežas paliktu atvērtas, mums vajadzīgas 
spēcīgas ārējās robežas. 
 
Eiropas Savienībai ir jāaizsargā sava teritoriālā suverenitāte. Dalībvalstu 
robežas ir ES robežas. 
 
Nesenā provokācija, kas nāca no Turcijas puses un kas vakar atkal 
samilza, nav akceptējama. 
 
Ja šāda situācija saglabāsies, jāparedz sankcijas. 
 
 
Atzinīgi vērtēju Vācijas prezidentūras skaidro nostāju šajā jautājumā. 
 
 
Cienītā kanclere Merkeles kundze! 
 
Jūs esat viena no respektētākajām, pieredzējušākajām un uzticamākajām 
vadošajām amatpersonām pasaulē. 
 
Un mēs, viens miljons reģionālo un vietējo līderu no visas Eiropas, esam 
Jūsu sabiedrotie. Mēs esam pragmatiski. Mēs nodarbojamies ar 
konkrētiem jautājumiem uz vietas. Mēs rodam risinājumus. 
 
Izlēmīgi un partnerībā kopīgi varam radīt uzticēšanos, pārvarot bailes, 
panāk vienotību, novēršot šķelšanos, un veidot pašapziņu, kliedējot 
nedrošību. 
 
“Gemeinsam” – kopā mēs tuvinām Eiropu cilvēkiem. 
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Paldies, cienītā kancleres kundze, par piedalīšanos šodien, un visu, ko 
Eiropas labā darāt, aicinu darīt kopā ar mums. 
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