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Senhora Chanceler, é uma honra recebê-la aqui hoje. 

A Alemanha foi o motor da fundação do nosso Comité. 

Há vinte e seis anos, a nossa assembleia política foi criada com o apoio 
dos estados federados alemães e do chanceler Helmut Kohl. O Comité 
das Regiões foi fundado para tornar a Europa mais próxima dos cidadãos. 

Hoje, a presença de Vossa Excelência aqui simboliza um legado que 
remete para as raízes da Europa.  

A Alemanha e os seus estados estão a combater com êxito o coronavírus. 

Obrigado por abrir as portas a doentes de outros países. 

A nossa plataforma dedicada à COVID-19 revela que há doentes italianos 
e franceses a ser tratados em hospitais no Sarre e na Renânia do 
Norte-Vestefália. 

Vimos que regiões como a Baixa Silésia receberam 100 000 máscaras da 
Saxónia, e que laboratórios em Dresda estão a realizar centenas de testes 
para ajudar regiões de outros Estados-Membros. 

Estes, Senhora Chanceler, são exemplos reais de solidariedade europeia. 

Senhora Chanceler, Caras e Caros Colegas, 

Ontem, juntamente com a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, 
o nosso Comité publicou a primeira edição do seu Barómetro Regional e
Local.

A sua mensagem central é simples: os líderes locais e regionais 
encontram-se na linha da frente do combate à pandemia e são essenciais 
para a recuperação da Europa. 

De Bérgamo a Madrid, de Paris a Estocolmo, de Viena a Valeta, estamos 
a trabalhar sem descanso para conter o vírus, ajudar os mais vulneráveis, 
proteger as nossas comunidades e salvaguardar as economias e os 
empregos locais. 

Estamos a lutar lado a lado com médicos, enfermeiros e professores. 
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Criámos plataformas para a saúde em linha, a administração pública em 
linha e a aprendizagem em linha. 
 
Estamos a proteger o nosso habitat natural, a tornar os nossos edifícios 
eficientes do ponto de vista energético, os nossos transportes mais limpos 
e as nossas comunidades mais verdes. 
 
Porém, apesar dos nossos esforços, estamos a enfrentar dificuldades 
para prestar serviços básicos aos cidadãos, já que 91% dos orçamentos 
locais estão a ser reduzidos. Para dar apenas um exemplo, só seis 
Estados-Membros têm a capacidade de assegurar ensino digital a 80% 
dos estudantes. 
 
Senhora Chanceler, 
 
A Presidência alemã da UE surge numa altura extraordinariamente 
importante. 
 
Trinta anos após a reunificação alemã, é altura de unir novamente, de 
relançar e de reconstruir a Europa. 
 
Os cidadãos precisam urgentemente de um novo orçamento da UE e do 
Next Generation EU. 
 
Porque, quando as regiões e os municípios recuperarem, a Europa 
recuperará, e os cidadãos recuperarão. 
 
Senhora Chanceler, temos acesso aos fundos da UE, e o primado do 
Direito da UE tem sempre de ser respeitado. 
 
Mas os órgãos de poder local e regional nunca devem ter de pagar pelo 
comportamento dos seus governos nacionais. 
 
A nossa recuperação requer não só investimentos como também uma 
coordenação ao nível europeu. 
 
Permita-me louvar as negociações que Vossa Excelência encetou com as 
principais cidades alemães para impor regras uniformes no combate à 
pandemia. 
 
Cumpre fazer o mesmo agora para todas as questões europeias. 
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Precisamos de uma abordagem europeia coerente entre todas as regiões, 
todos os municípios e todos os Estados-Membros. 
 
A Presidência alemã da UE também coincide com a fase final das 
negociações sobre o Brexit, que terá um impacto direto em muitas 
regiões, nos seus habitantes e nas suas empresas. 
 
Este triste momento demonstra que a solidariedade europeia nunca deve 
ser tida como um dado adquirido. É um sinal de alarme para todos os 
europeus. 
 
O novo pacto em matéria de migração também está em cima da mesa. 
 
E todos os Estados-Membros devem seguir o exemplo alemão: a 
migração só pode ser gerida através da solidariedade europeia, dos 
direitos e de responsabilidades partilhadas. 
 
Não podemos obrigar os países que se encontram na linha da frente da 
crise migratória a lidar sozinhos com essa crise. 
 
Senhora Chanceler, 
  
Acreditamos no lema da Alemanha: «Gemeinsam» – «Juntos». 
 
Só juntos poderemos construir uma Europa mais resiliente, democrática, 
sustentável e humana. 
 
As 300 regiões e os 90 000 municípios da Europa são os seus alicerces 
democráticos e a sua rede de segurança. São eles que ajudam a Europa 
a aproximar-se dos seus cidadãos. 
 
Temos de reconhecer que, hoje, a Europa a duas dimensões atingiu os 
seus limites. 
 
Precisamos de uma Europa a três dimensões, em que todos os níveis – 
UE, nacional, regional e local – trabalham em conjunto no interesse dos 
cidadãos. 
 
É assim que vemos a nossa «Casa da Democracia Europeia»: a UE é o 
telhado, os Estados-Membros, as paredes, e o nível local e regional, os 
alicerces. 
 
Nenhuma casa pode permanecer de pé sem alicerces fortes. 
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A Conferência sobre o Futuro da Europa deve melhorar a nossa Casa da 
Democracia Europeia, e não pode resumir-se a um «concurso de beleza» 
entre as instituições de Bruxelas. 
 
Em nome da assembleia política dos líderes regionais e locais da UE, 
permita-me assumir três compromissos: 
 
Em primeiro lugar, continuaremos a aproximar a Europa dos cidadãos 
através dos «diálogos locais». 
 
Os cidadãos não podem continuar a sentir-se esquecidos, descurados ou 
ignorados.  
 
Por isso, precisamos de um fluxo permanente de comunicação, através 
de diálogos locais sobre temas da UE de real interesse para os cidadãos. 
Estes devem ser organizados ainda durante a Presidência alemã, em 
conjunto com os presidentes das regiões, os autarcas, os membros das 
assembleias locais e os políticos eleitos a nível nacional e da UE. 
 
A UE tem de deixar de ser vista como uma máquina burocrática. Para 
isso, tem de ter mais em conta o seu impacto territorial nas regiões, nas 
cidades e nos municípios, de acordo com o princípio da subsidiariedade. 
 
A voz, os poderes e as competências das regiões e dos municípios devem 
ser realmente tidos em conta em toda a UE, com ou sem revisões dos 
Tratados. 
 
O nosso segundo compromisso é o de assegurar que a coesão se torne 
no princípio que norteia a Europa. 
 
A coesão não tem a ver apenas com dinheiro. 
 
É um valor fundamental europeu que gera valor acrescentado em 
benefício de todos os cidadãos, de todas as empresas, de todas as 
comunidades e de todos os Estados-Membros. 
 
Não esqueçamos que por cada euro investido, a coesão devolve cerca de 
três a cada contribuinte europeu: de Leste para Oeste, e do Norte para o 
Sul. 
 
Nenhum país, região, município ou localidade deve ser abandonado ou 
deixado para trás. 
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Senhora Chanceler, 
 
A União Europeia é o maior êxito político e económico da era moderna. 
 
E só foi possível porque o povo europeu se manteve unido. 
 
Vozes extremistas e populistas defendem o regresso ao isolacionismo, 
por trás das fronteiras nacionais. 
 
Mas os valores que unem e mantêm a Europa coesa são mais fortes e 
vencerão sempre. 
 
As nossas fronteiras internas não são barreiras, e sim laboratórios da 
unidade, promovendo a resiliência, alimentando o diálogo e acelerando a 
transição ecológica. 
 
A minha terceira proposta é a de que o nosso Comité seja associado aos 
debates no Conselho para acelerar a adoção de um mecanismo europeu 
para as fronteiras. 
 
Foi Vossa Excelência, Senhora Chanceler, que nas conjunturas mais 
difíceis, defendeu a importância de fronteiras abertas na União. 
 
Mas para mantermos abertas as fronteiras internas, precisamos de 
fronteiras externas robustas. 
 
A UE tem de defender a sua soberania territorial. As fronteiras dos 
Estados-Membros são as fronteiras da UE. 
 
A mais recente provocação turca, que ontem atingiu novas proporções, é 
inaceitável. 
 
Se a situação se mantiver, será necessário impor sanções. 
 
Aplaudo a posição clara da Presidência alemã sobre esta questão. 
 
 
Senhora Chanceler, 
 
Vossa Excelência é um dos líderes políticos mundiais que os cidadãos 
mais respeitam, em que mais confiança depositam e que de mais 
experiência dispõem. 
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E nós, o milhão de líderes locais e regionais de toda a Europa, somos os 
aliados de Vossa Excelência. Somos pragmáticos. Lidamos com as 
realidades concretas no terreno. Encontramos soluções. 
 
Com determinação e em parceria, juntos, podemos converter o medo em 
confiança, as divisões em unidade, a incerteza em convicção. 
 
Gemeinsam – juntos –, estamos a aproximar a Europa dos cidadãos. 
 
Obrigado, Senhora Chanceler, pela sua participação hoje, e por tudo o 
que faz pela Europa; façamo-lo juntos! 
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