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Det Europæiske Regionsudvalg, der blev oprettet i 1994 efter Maastrichttraktatens ikrafttræden, er EU’s forsamling af 329
regionale og lokale repræsentanter fra alle 27 medlemsstater og repræsenterer over 446 millioner europæere.
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Kære forbundskansler, det er en stor ære at byde Dem velkommen i dag.
Tyskland var drivkraften bag grundlæggelsen af vores hus.
For seks og tyve år siden blev vores politiske forsamling oprettet med
støtte fra de tyske delstater og forbundskansler Kohl. Regionsudvalget
blev oprette med det formål at bringe EU tættere på borgerne.
Deres deltagelse i dag er udtryk for en arv til Europas græsrødder.
Tyskland og de tyske delstater har været dygtige til at håndtere
coronavirussen.
På vores covidplatform kan vi læse om italienske og franske patienter, der
er blevet behandlet på hospitaler i Saarland og Nordrhein-Westfalen.
Tak for, at De har åbnet dørene for patienter fra andre lande.
Vi har været vidne til, at en region som Nedre Schlesien modtog 100.000
mundbind fra Sachsen, og at laboratorier i Dresden foretager flere
hundreder tests for at hjælpe regioner i andre medlemsstater.
Forbundskansler, dette er virkelige historier om europæisk solidaritet.

Kære forbundskansler, kære kolleger
I går offentliggjorde vores udvalg sammen med formand von der
Leyen det første regionale og lokale barometer.
Hovedbudskabet er enkelt: de lokale og regionale ledere står forrest i
kampen mod pandemien, og de er vigtige for den europæiske
genopretning.
Fra Bergamo til Madrid, fra Paris til Stockholm, fra Wien til Valetta arbejder
vi utrætteligt for at inddæmme virussen, hjælpe de mest sårbare, beskytte
vores samfund og værne om de lokale økonomier og arbejdspladser.
Vi kæmper side om side med læger, sygeplejersker og lærere.
Vi har oprettet platforme for e-sundhed, e-forvaltning og e-læring.
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Vi beskytter vores naturlige miljø, gør vores bygninger energieffektive,
vores transport renere og vores samfund grønnere.
Men trods vores anstrengelser har vi svært ved at levere grundlæggende
tjenester til borgerne, da 91 % af de lokale budgetter skrumper. Som
eksempel kan jeg nævne, at kun seks medlemsstater er i stand til at levere
digital undervisning til 80 % af eleverne.
Kære forbundskansler
Tysklands EU-formandskab kommer på et tidspunkt af kolossal betydning.
30 år efter den tyske genforening er tiden kommet til, at vi skal genforene,
genstarte og genopbygge Europa.
Borgerne har hårdt brug for et nyt EU-budget og "Next Generation EU".
For når vores regioner og byer kommer sig, kommer Europa sig, og vores
befolkninger får det bedre.
Forbundskansler, vi har adgang til EU-midler, og EU's retsstatsprincip må
til enhver tid respekteres.

Men de lokale og regionale myndigheder må aldrig straffes for de
nationale regeringers adfærd.
Vores genopretning kræver ikke kun investeringer, men tillige
europæisk koordinering.
Jeg glæder mig over Deres nylige drøftelser med Tysklands
større byer om at følge samme regler for håndteringen af
pandemien.
Nu må det samme være tilfældet for alle europæiske
anliggender.
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Vi har brug for en sammenhængende europæisk tilgang for alle
regioner, byer og medlemsstater.
Tysklands EU-formandskab kommer også på et tidspunkt, hvor vi
nærmer os mållinjen for brexitforhandlingerne. Det vil få direkte
konsekvenser i mange regioner og for de lokale borgere og
virksomheder.

Dette sørgelige kapitel har vist, at
europæisk solidaritet aldrig bør tages for givet.
Det er et wakeupcall for alle europæere.
Den nye pagt om migration er også på bordet.
Og alle medlemsstater bør følge Tysklands eksempel: europæisk
solidaritet, rettigheder og fælles ansvar er midlerne til, hvordan vi
håndterer migrationen med gode resultater.
Lande i frontlinjen kan ikke overlades til selv at klare
migrationskrisen.
Kære forbundskansler
Vi tror på det tyske motto "Gemeinsam" - "Sammen".
Kun sammen kan vi skabe et mere modstandsdygtigt, demokratisk,
bæredygtigt og menneskeligt Europa.
300 regioner og 90.000 kommuner udgør EU's demokratiske fundament
og sikkerhedsnet. De er med til at gøre EU mere nærværende for
borgerne.
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Lad os erkende, at et todimensionalt EU i dag har nået sine grænser.
Vi har brug et for tredimensionalt EU, hvor alle niveauer – EU, det
nationale, det regionale og det lokale arbejder sammen, for borgerne.
Vi ser vores europæiske hus for demokrati sådan her: EU er taget,
medlemsstaterne murene og de regionale og lokale niveauer
fundamentet.
Et hus kan ikke stå uden et stærkt fundament.
Konferencen om Europas fremtid bør styrke vores hus for europæisk
demokrati og må ikke blive en "skønhedskonkurrence" mellem institutioner
i Bruxelles.
Lad mig på vegne af EU's politiske forsamling af regionale og lokale ledere
komme med tre tilsagn:
Som det første vil vi fortsætte arbejdet med at bringe borgerne tættere på
EU gennem "lokale dialoger".
Borgerne må ikke længere føle sig glemt, forsømt eller ignoreret.
Vi har derfor brug for en permanent strøm af kommunikation ved at afholde
lokale dialoger om EU-spørgsmål, der virkelig betyder noget for borgerne.
De må tilrettelægges allerede under det tyske EU-formand sammen med
regionsformænd, borgmestre, regional- og byrådsmedlemmer, folkevalgte
nationale politikere og EU-parlamentarikere.
EU må ikke længere opfattes som et bureaukratisk maskineri. Og for at
nå dertil skal det være bedre til at tage højde for konsekvenserne
af beslutninger i regioner, byer og landsbyer i tråd med
nærhedsprincippet.

Overalt i EU skal regioners og byers synspunkter, beføjelser og
kompetencer kunne ses, med eller uden traktatændringer.
Vores andet tilsagn er at sikre, at samhørighed bliver det kompas, vi følger
i Europa.
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Samhørighed handler ikke kun om penge.
Det er en grundlæggende europæisk værdi, som skaber merværdi til gavn
for hver eneste borger, hver eneste virksomhed, hvert eneste
lokalsamfund og hver eneste medlemsstat.
Lad os ikke glemme, at for hver euro, der investeres i samhørighed, får
hver eneste skattebetaler i EU næsten tre igen: øst til vest og nord til syd.
Intet land, ingen region, ingen by og ingen landsby må overlades til sig
selv eller lades i stikken.
Forbundskansler Merkel
Den Europæiske Union er den største politiske og økonomiske bedrift i
moderne tid.
Og det var muligt, fordi de europæiske befolkninger stod sammen.
Nogle ekstremistiske og populistiske røster ønsker at lukke sig for
omverdenen bag de nationale grænser.
Men de værdier, der binder og holder Europa sammen, er stærkere og vil
altid sejre.
Vores interne grænser er ikke barrierer, men laboratorier for enhed, der
øger modstandsdygtigheden, fremmer dialogen og accelererer den
grønne omstilling.
Mit tredje forslag er, at vores udvalg inddrages i drøftelserne i Rådet for at
fremskynde den europæiske grænsemekanisme.
Det var Dem, forbundskansler Merkel, som i den vanskeligste periode
forsvarede værdien af åbne grænser i vores Union.
Men for at holde vores indre grænser åbne, kræver det stærke
ydre grænser.
EU må forsvare sin territoriale suverænitet. Medlemsstaternes
grænser er EU's grænser.
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Tyrkiets seneste provokation, som blev optrappet igen i går, er
uacceptabel.

Hvis situationen bliver ved, må sanktioner komme på tale.

Jeg ser gerne en klar udmelding herom fra det tyske EUformandskab.

Kære forbundskansler Merkel
De er en af de ledere i verden, der er mest respekteret, mest erfaren og
nyder størst tillid.
Og vi, de en million regionale og lokale politikere fra hele Europa, er Deres
allierede. Vi er pragmatiske. Vi forholder os til den konkrete virkelighed
lokalt og regionalt. Vi finder løsninger.
Ved at handle beslutsomt og i et partnerskab kan vi sammen omdanne
frygt til tillid, splittelse til sammenhold, usikkerhed til tryghed.
Gemeinsam – sammen bringer vi EU tættere på borgerne.
Tak, kære forbundskansler, fordi De i dag deltog og for alt det,
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De gør for Europa - lad os gøre det sammen.
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