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Europejski Komitet Regionów, utworzony w 1994 r. po wejściu w życie traktatu z Maastricht, jest unijnym 
zgromadzeniem 329 przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych ze wszystkich 27 państw członkowskich 
reprezentujących ponad 446 mln Europejczyków.
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Szanowna Pani Kanclerz, 
 
to wielki zaszczyt móc dziś powitać Panią w Europejskim Komitecie 
Regionów. 
 
Niemcy były siłą sprawczą u początków naszej instytucji. 
 
Nasze zgromadzenie polityczne zostało utworzone 26 lat temu przy 
poparciu niemieckich krajów związkowych oraz ówczesnego kanclerza 
Helmuta Kohla. Komitet Regionów został powołany, aby przybliżać 
Europę obywatelom.  
 
 
Pani obecność dzisiaj wpisuje się w tę tradycję sięgania do oddolnych sił 
Europy.  
 
Niemcy jako federacja i pojedyncze landy z powodzeniem zwalczają 
pandemię COVID-19.  
 
Dzięki naszej platformie wymiany doświadczeń regionów w związku z 
pandemią wiemy, że włoscy i francuscy pacjenci mogli leczyć się w 
szpitalach w kraju Saary i w Nadrenii Północnej-Westfalii. 
 
Dziękujemy Wam za pomoc pacjentom z innych krajów. 
Wiemy też, że Dolny Śląsk otrzymał 100 tysięcy maseczek od Saksonii, a 
laboratoria w Dreźnie przeprowadzają setki testów, by pomóc regionom w 
innych państwach członkowskich. 
 
Pani Kanclerz, to są autentyczne przykłady europejskiej solidarności.  
 
 
 
Droga Pani Kanclerz, Szanowni Państwo, 
 
Wczoraj, z udziałem Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji, nasz 
Komitet przedstawił pierwszy barometr regionalny i lokalny. 
 
Główne jego przesłanie jest oczywiste – to przywódcy lokalni i regionalni 
w pierwszej kolejności podejmują walkę z pandemią i to ich inicjatywy 
mają decydujące znaczenie dla odbudowy w Europie. 
  
W Bergamo i w Madrycie, od Paryża po Sztokholm, w Wiedniu i w Valletcie 
niestrudzenie podejmujemy wysiłki, by powstrzymać wirus, pomóc 
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osobom najbardziej narażonym, chronić nasze społeczności oraz lokalne 
gospodarki i miejsca pracy. 
 
Nie jesteśmy sami – w tej walce są z nami lekarze, pielęgniarki i 
nauczyciele.   
 
Utworzyliśmy platformy elektronicznej opieki zdrowotnej, e-administracji i 
nauczania przez internet.  
 
Chronimy naturalne siedliska, wspieramy efektywność energetyczną 
budynków oraz promujemy ekologiczny transport i czynimy nasze gminy 
bardziej przyjaznymi dla środowiska. 
 
Jednak mimo tych wszystkich starań ledwo możemy zapewniać 
mieszkańcom podstawowe usługi, skoro zmalały przychody 91% 
lokalnych budżetów. Dla przykładu – tylko sześć państw członkowskich 
jest w stanie zapewnić cyfrowe nauczanie 80% swoich uczniów.  
 
Pani Kanclerz, niemiecka prezydencja przypada na okres o kolosalnym 
znaczeniu. 
 
30 lat po zjednoczeniu Niemiec także dla Europy nadszedł czas na 
zjednoczenie, nowy start i odbudowę. 
 
Obywatelki i obywatele pilnie potrzebują nowego budżetu UE i instrumentu 
„Next Generation EU”, ponieważ jeśli nasze miasta i regiony podniosą się 
z kryzysu, cała Europa i społeczeństwo też nabierze sił. 
 
Pani Kanclerz, mamy dostęp do funduszy unijnych, a praworządność 
zawsze musi być respektowana.  
 
Jednak nigdy nie należy karać samorządów lokalnych i regionalnych za 
działania ich rządów krajowych. . 
 
Działania na rzecz odbudowy wymagają nie tylko inwestycji, ale i 
koordynacji na szczeblu europejskim.  
Z satysfakcją przyjąłem wiadomość o Pani niedawnych rozmowach z 
burmistrzami największych niemieckich miast, aby zapewnić jednolity 
model reagowania na pandemię.   
Teraz takie samo podejście należy przyjąć też w odniesieniu do spraw 
europejskich.  
Potrzebujemy spójnego europejskiego współdziałania regionów, miast i 
państw członkowskich.  
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Niemiecka prezydencja przypada również na ostatnią prostą w 
negocjacjach dotyczących brexitu. To bezpośrednio uderzy w wiele 
regionów, ich mieszkańców i przedsiębiorstwa.  
 
 
Ten smutny rozdział pokazuje, że europejska solidarność nie jest nam 
dana raz na zawsze. Dla Europejczyków to sygnał ostrzegawczy. 
 
Dyskutowany jest również nowy pakt o migracji.  
 
I tu wszystkie państwa członkowskie powinny pójść za przykładem 
Niemiec: europejska solidarność, prawa i wspólna odpowiedzialność 
zasadzają się na tym, jak uda się rozwiązać kwestię migracji.  
 
Krajów, które bezpośrednio mają do czynienia z kryzysem migracyjnym, 
nie można pozostawić samych sobie. 
 
Pani Kanclerz, 
  
Wierzymy w niemieckie hasło „gemeinsam”, czyli „razem”. 
 
Tylko razem możemy zbudować Europę bardziej odporną, 
demokratyczną, zrównoważoną i po prostu ludzką. 
 
Trzysta regionów i 90 tysięcy gmin to w UE fundament demokracji, a 
zarazem jej siatka bezpieczeństwa.  To poprzez te samorządy Europa 
dociera do obywateli. 
 
Przyznajmy to wreszcie – Europa dwuwymiarowa wyczerpała dziś swoje 
możliwości.  
 
To, czego potrzebujemy, to Europa trzech wymiarów z wszystkimi 
poziomami sprawowania władzy – unijnym, krajowym, regionalnym i 
lokalnym – działających razem dla ludzi.  
 
Właśnie tak wyobrażamy sobie Europejską Izbę Demokracji: dach to UE, 
państwa członkowskie to ściany nośne, a poziomy regionalny i lokalny – 
to fundamenty. 
 
Żaden dom nie będzie stał bez silnych fundamentów. 
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Konferencja w sprawie przyszłości Europy powinna udoskonalić 
Europejską Izbę Demokracji i nie może być tylko konkursem piękności 
pomiędzy instytucjami w Brukseli. 
 
Jako przedstawiciel unijnego zgromadzenia politycznego przywódców 
lokalnych i regionalnych, pragnę zapewnić o trzech rzeczach: 
 
Po pierwsze, nadal będziemy przybliżać obywateli do Europy poprzez 
organizowanie lokalnych dialogów. 
 
Nie możemy dopuścić, by nasi mieszkańcy poczuli, że o nich zapomniano 
i że się nie liczą.  
 
Dlatego musimy stale pielęgnować przepływ komunikacji poprzez lokalne 
dialogi na tematy unijne, które naprawdę są istotne dla obywateli. 
Będziemy je organizować już w trakcie prezydencji niemieckiej razem z 
przewodniczącymi regionów, burmistrzami, radnymi oraz wybranymi 
demokratycznie politykami krajowymi i unijnymi.  
 
Unia przestać być postrzegana jako biurokratyczny moloch. I dlatego musi 
bardziej liczyć się ze skutkami swoich działań dla regionów, miast i wsi, 
zgodnie z zasadą pomocniczości.   
 
 
 
 
Postulaty, atuty i kompetencje miast i regionów z całej UE muszą 
autentycznie wybrzmieć w całej UE, niezależnie od tego, czy Traktaty 
będą modyfikowane czy też nie. 
 
Nasze drugie zobowiązanie dotyczy tego, by spójność stała się głównym 
drogowskazem Europy. 
 
Przy czym spójność to nie tylko pieniądze.  
 
To podstawowa wartość Europy, dzięki której każda osoba, firma, 
społeczność i każde państwo członkowskie może korzystać z wartości 
dodanej Unii. 
 
Nie zapominajmy, że dzięki spójności każde zainwestowane euro przynosi 
niemal trzykrotny zwrot każdemu podatnikowi Unii – Wschód Zachodowi, 
Północ Południu.  
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Nie wolno nam żadnego kraju, regionu, miasta czy wsi pozostawić 
samemu sobie, w tyle. 
 
Pani Kanclerz, 
 
Unia Europejska jest najdonioślejszym politycznym i gospodarczym 
osiągnięciem współczesności.  
 
Udało się to dlatego, że Europejczycy potrafili się zjednoczyć. 
 
Wprawdzie pojawiają się głosy ekstremistów i populistów wzywające do 
powrotu do izolacji. Nawołujące, by ukryć się za krajowymi granicami. 
 
Jednak wartości łączące Europę są silniejsze i zawsze będą przeważać.  
 
Nasze wewnętrzne granice to nie bariery, lecz laboratoria tworzące 
jedność, wzmacniające odporność i dialog, przyspieszające zieloną 
transformację.  
 
Dlatego moją trzecią propozycją jest włączenie naszego Komitetu w 
dyskusje w Radzie, aby przyspieszyć prace nad europejskim 
mechanizmem transgranicznym. 
 
To Pani w najtrudniejszych momentach broniła otwartych granic w obrębie 
naszej Unii.  
 
Jednak by móc utrzymać otwarte wewnętrzne granice, potrzebujemy 
silnych granic zewnętrznych.  
 
Unia musi bronić swej suwerenności terytorialnej. Granice państw 
członkowskich są granicami UE. 
 
 
Ostatnie prowokacje ze strony Turcji i wynikające z niej zaostrzenie 
sytuacji są niedopuszczalne. 
 
 
Gdyby miałoby się to powtórzyć, czas pomyśleć o sankcjach. 
 
 
Bardzo liczę na jasne stanowisko niemieckiej prezydencji w tej sprawie. 
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Szanowna Pani Kanclerz, jest Pani jedną z najbardziej szanowanych, 
doświadczonych i cieszących się zaufaniem osobistości politycznych na 
świecie.  
 
Zaś my, milion lokalnych i regionalnych przywódców z całej Europy, 
jesteśmy Pani sojusznikami. Jesteśmy pragmatyczni, bo na co dzień 
mamy u siebie do czynienia z konkretnymi problemami. Szukamy 
rozwiązań i znajdujemy je. 
 
Działając konsekwentnie i w duchu partnerstwa – razem – nieufność 
możemy przekuć w zaufanie, podziały w jedność, a niepewność – w wiarę 
w przyszłość. 
 
Gemeinsam – razem – przybliżymy Europę obywatelom.  
 
Pani Kanclerz, bardzo dziękuję za Pani udział w dzisiejszym wydarzeniu i 
za wszystko, co robi Pani dla Europy. Działajmy razem! 
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