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Europeiska regionkommittén inrättades 1994 efter Maastrichtfördragets ikraftträdande. Den är EU:s församling med 
329 regionala och lokala företrädare från alla 27 medlemsstater och företräder mer än 446 miljoner européer.
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Bästa förbundskansler, det är en stor ära att få välkomna dig hit i dag. 
 
Tyskland var drivkraften bakom inrättandet av vår församling. 
 
För tjugosex år sedan inrättades vår politiska församling med stöd från de 
tyska delstaterna och förbundskansler Helmut Kohl. Regionkommittén 
skapades i syfte att föra Europa närmare medborgarna.  
 
Ditt deltagande här i dag representerar ett arv som riktar sig till Europas 
gräsrötter.  
 
Tyskland och dess delstater bekämpar framgångsrikt coronaviruset. 
 
På vår covid-plattform läser vi om italienska och franska patienter som 
behandlats på sjukhus i Saarland och Nordrhein-Westfalen. 
 
Tack för att ni öppnat era dörrar för patienter från andra länder. 
 
Vi har sett hur regioner som Nedre Schlesien har fått 100 000 munskydd 
från Sachsen, och laboratorier i Dresden genomför hundratals tester för 
att hjälpa regioner i andra medlemsstater. 
 
Detta är, Angela Merkel, verkliga exempel på europeisk solidaritet.  
 
 
 
Bästa förbundskansler, bästa kollegor, 
 
I går offentliggjorde vår kommitté tillsammans med Ursula von der Leyen 
den första regionala och lokala barometern. 
 
Huvudbudskapet är enkelt: Lokala och regionala ledare befinner sig i 
frontlinjen när det gäller att bekämpa pandemin, och de är oumbärliga för 
återhämtningen i Europa.  
 
Från Bergamo till Madrid, från Paris till Stockholm, från Wien till Valletta 
arbetar vi outtröttligt för att hindra virusets spridning, hjälpa de mest 
sårbara, skydda våra lokalsamhällen och bevara lokala ekonomier och 
arbetstillfällen. 
 
Vi kämpar sida vid sida med läkare, sjuksköterskor och lärare.   
 
Vi har upprättat plattformar för e-hälsa, e-förvaltning och e-lärande.  
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Vi skyddar vår naturliga livsmiljö, gör våra byggnader energieffektiva, våra 
transporter renare och våra lokalsamhällen grönare. 
 
Men trots dessa insatser har vi svårt att ge invånarna tillgång till 
grundläggande tjänster, och 91 % av de lokala budgetarna minskar. För 
att ge ett exempel kan endast sex medlemsstater erbjuda 80 % av 
eleverna digital skolutbildning.  
 
Bästa förbundskansler, 
 
Tyskland innehar EU-ordförandeskapet under en enormt viktig period. 
 
30 år efter Tysklands återförening är det dags för en nystart och för oss 
att åter ena och bygga upp Europa. 
 
Medborgarna behöver omgående en ny EU-budget och instrumentet 
”Next Generation EU”.  
 
För när regionerna och kommunerna återhämtar sig kommer även EU och 
medborgarna att återhämta sig. 
 
Vi har, Angela Merkel, tillgång till EU-medel, och EU:s rättsstatsprincip 
måste alltid respekteras.  
 
De lokala och regionala myndigheterna bör dock aldrig straffas för sina 
nationella regeringars uppförande.  
 
För återhämtningen krävs inte bara investeringar utan även samordning 
på EU-nivå. 
Jag välkomnar de dialoger som du nyligen fört med de största städerna i 
Tyskland om att de ska följa samma regler när det gäller att hantera 
pandemin.  
Samma sak bör nu ske för alla EU-frågor. 
Vi behöver en enhetlig EU-strategi mellan alla regioner, kommuner och 
medlemsstater. 
 
Tyskland tar också över ordförandeklubban samtidigt som 
brexitförhandlingarna går in på slutspurten. Detta kommer att påverka 
många regioner och deras invånare och företag direkt. 
 
Detta sorgliga kapitel har visat att den europeiska solidariteten aldrig ska 
tas för given. Det är en väckarklocka för alla EU-medborgare.  
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Den nya migrationspakten är också uppe till förhandlingar.  
 
Och alla medlemsstater bör följa Tysklands exempel: Det är genom 
solidaritet, rättigheter och delat ansvar i Europa som vi på ett 
framgångsrikt sätt kan hantera migrationen.  
 
Länder i frontlinjen kan inte bli tvungna att ensamma hantera 
migrationskrisen. 
 
Bästa förbundskansler, 
  
Vi tror på det tyska mottot ”Gemeinsam” – ”Tillsammans”. 
 
Det är endast tillsammans som vi kan bygga ett mer motståndskraftigt, 
demokratiskt, hållbart och humant Europa. 
 
EU:s demokratiska grund och dess skyddsnät utgörs av 300 regioner och 
90 000 kommuner. De bidrar till att föra Europa närmare medborgarna. 
 
Låt oss slå fast att det tvådimensionella Europa i dag har gjort sitt.  
 
Vi behöver ett tredimensionellt Europa, där alla nivåer – EU-nivån och den 
nationella, regionala och lokala nivån – arbetar tillsammans, för 
medborgarna. 
 
Det är så vi ser det europeiska demokratibygget: EU är taket, 
medlemsstaterna väggarna och den regionala och lokala nivån grunden. 
 
Inget bygge kan existera utan en stark grund. 
 
Konferensen om Europas framtid bör förbättra det europeiska 
demokratibygget och får inte bli en ”skönhetstävling” mellan 
Brysselbaserade institutioner. 
 
Som företrädare för EU:s politiska församling för regionala och lokala 
ledare kommer jag nu att göra tre åtaganden: 
 
För det första kommer vi att fortsätta att föra människor närmare EU 
genom lokala dialoger. 
 
Medborgarna får inte längre känna sig bortglömda, försummade eller 
ignorerade.  
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Därför behöver vi skapa en ständig kommunikationskanal genom att hålla 
lokala dialoger om EU-frågor som verkligen berör medborgarna. Dessa 
dialoger måste anordnas redan under det tyska EU-ordförandeskapet, 
tillsammans med regionpresidenter, borgmästare, 
kommunfullmäktigeledamöter och folkvalda politiker på nationell nivå och 
EU-nivå.  
 
EU måste sluta att betraktas som en byråkratisk maskin. För att detta ska 
kunna ske måste EU ta större hänsyn till de konsekvenser som politiken 
får på lokal nivå i regioner, städer och byar, i linje med 
subsidiaritetsprincipen.   
 
Regionernas och kommunernas röst, befogenheter och 
behörighetsområden måste verkligen beaktas i hela EU, med eller utan 
fördragsändringar. 
 
Vårt andra åtagande är att se till att sammanhållning blir EU:s ledstjärna. 
 
Sammanhållning handlar inte bara om pengar.  
 
Det är ett grundläggande europeiskt värde som ger ett mervärde för alla 
människor, alla företag, alla lokalsamhällen och alla medlemsstater. 
 
Vi får inte glömma att för varje euro som investeras i sammanhållning får 
varje skattebetalare i EU tillbaka nästan tre euro: från öst till väst, från norr 
till söder.  
 
Ingen stat, region, stad eller by får överges eller lämnas på efterkälken. 
 
Angela Merkel, 
 
Europeiska unionen är den största politiska och ekonomiska framgången 
i modern tid.  
 
Detta var möjligt eftersom Europas befolkning stod enad. 
 
Vissa extremistiska och populistiska röster uppmanar till en återgång till 
isolering bakom nationella gränser. 
 
Men de värden som binder och håller samman Europa är starkare och 
kommer alltid att ha överhanden.  
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Våra inre gränser är inga hinder utan laboratorier för sammanhållning, 
som förstärker motståndskraften, främjar dialog och påskyndar den gröna 
omställningen.  
 
Mitt tredje förslag är att involvera vår kommitté i rådets diskussioner för att 
påskynda den europeiska gränsmekanismen. 
 
Det var du, Angela Merkel, som under de svåraste perioderna försvarade 
värdet av öppna gränser inom unionen. 
Men för att hålla våra inre gränser öppna behöver vi starka yttre gränser. 
EU måste försvara sin territoriella suveränitet. Medlemsstaternas gränser 
är EU:s gränser. 
 
Den senaste turkiska provokationen, som återigen eskalerade i går, är 
oacceptabel. 
 
Om denna situation kvarstår måste sanktioner övervägas. 
 
Jag välkomnar det tyska EU-ordförandeskapets tydliga ståndpunkt i 
denna fråga. 
 
Bästa Angela Merkel,  
 
Du är en av de mest respekterade, erfarna och betrodda ledarna i världen.  
 
Och vi, en miljon regionala och lokala ledare från hela Europa, är dina 
allierade. Vi är pragmatiska. Vi hanterar den konkreta verkligheten på 
fältet. Vi tillhandahåller lösningar. 
 
Genom beslutsamhet och partnerskap kan vi, tillsammans, vända rädsla 
till förtroende, splittring till sammanhållning, osäkerhet till tillförsikt. 
 
Gemeinsam – tillsammans för vi EU närmare medborgarna.  
 
Ett stort tack till dig, Angela Merkel, för att du deltar här i dag, och allt du 
gör för Europa ska vi göra tillsammans. 
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