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Euroopan alueiden komitea perustettiin vuonna 1994 Maastrichtin sopimuksen nojalla. Komitea on EU:n alue- ja
paikallisedustajien kokous, ja sen 329 jäsentä edustavat EU:n kaikkia 27:ää jäsenvaltiota ja yli 446:ää miljoonaa
eurooppalaista.
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Arvoisa liittokansleri, on suuri kunnia, että olette tänään täällä
kanssamme.
Saksa oli liikkeellepaneva voima komiteamme perustamisessa.
Meidän poliittinen edustuselimemme perustettiin 26 vuotta sitten Saksan
osavaltioiden ja liittokansleri Kohlin tuella. Alueiden komitea luotiin, jotta
unioni olisi lähempänä ihmisiä.
Osallistumisenne tänään kokoukseemme on kunnianosoitus Euroopan
ruohonjuuritasolle.
Saksa ja sen osavaltiot
koronaviruksen torjumiseksi.

toteuttavat

menestyksekkäästi

toimia

Covid-foorumimme mukaan italialaisia ja ranskalaisia potilaita hoidetaan
Saarlandin ja Nordrhein-Westfalenin sairaaloissa.
Kiitos siitä, että olette avanneet ovenne muista jäsenvaltioista tuleville
potilaille.
Esimerkiksi Ala-Sleesian voivodikunta on saanut Saksin osavaltiolta
100 000 maskia ja Dresdenin laboratorioissa tehdään sadoittain testejä
muiden jäsenvaltioiden alueiden auttamiseksi.
Hyvä
liittokansleri,
solidaarisuudesta.

nämä

tarinat

kertovat

eurooppalaisesta

Arvoisa liittokansleri, hyvät kollegat,
eilen komiteamme julkaisi ensimmäisen alue- ja kuntabarometrinsa
puheenjohtaja von der Leyenin läsnäollessa.
Keskeinen viesti on yksinkertainen: paikallis- ja aluetason päättäjät ovat
etulinjassa torjumassa pandemiaa, ja näillä on oleellinen rooli Euroopan
elpymisessä.
Bergamosta Madridiin, Pariisista Tukholmaan, Wienistä Vallettaan
uurastamme väsymättä viruksen taltuttamiseksi, heikoimmassa
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asemassa olevien auttamiseksi, yhteisöidemme suojelemiseksi sekä
paikallisen talouden ja työpaikkojen turvaamiseksi.
Taistelemme rinta rinnan lääkäreiden, hoitajien ja opettajien kanssa.
Olemme luoneet sähköisen terveydenhuollon, sähköisen hallinnon ja
verkko-oppimisen alustoja.
Suojelemme luonnonympäristöä,
energiatehokkuutta ja teemme
yhteisöistämme vihreämpiä.

parannamme rakennuskantamme
liikenteestämme puhtaampaa ja

Ponnisteluistamme huolimatta pystymme hädin tuskin tarjoamaan
peruspalvelut asukkaillemme, sillä 91 prosentissa tapauksista kuntien
talousarviot supistuvat. Esimerkiksi vain kuusi jäsenvaltiota pystyy
antamaan 80 prosentille oppilaista digitaalista opetusta.
Arvoisa liittokansleri,
Saksan EU-puheenjohtajakausi osuu äärimmäisen tärkeään hetkeen.
30 vuotta Saksan yhdistymisen jälkeen meidän on taas aika yhdistyä,
aloittaa uudestaan ja jälleenrakentaa Eurooppaa.
Kansalaiset tarvitsevat pikaisesti uuden EU-talousarvion ja Next
Generation EU -välineen.
Sillä alueiden ja kuntien elpyminen saa myös Euroopan ja sen kansalaiset
elpymään.
Arvoisa liittokansleri, meillä on mahdollisuus saada EU-varoja, ja EU:n
oikeusvaltioperiaatetta on aina kunnioitettava.

Paikallis- ja alueviranomaisia ei saisi kuitenkaan koskaan rangaista
valtionsa hallitusvallan käytöksestä.
Elpymiseen emme tarvitse pelkästään investointeja vaan myös EU-tason
koordinointia.
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Arvostan sitä, että olette hiljattain neuvotellut Saksan tärkeimpien
kaupunkien kanssa
tarkoituksena yhtenäistää sääntöjen soveltaminen pandemian
torjunnassa.
Nyt on meneteltävä samoin kaikissa kysymyksissä EU:n tasolla.
Tarvitsemme johdonmukaisen eurooppalaisen toimintatavan, jota kaikki
alueet, kunnat ja jäsenvaltiot noudattavat.
Saksan EU-puheenjohtajakaudella ollaan myös loppusuoralla brexitneuvotteluissa. Sillä on suora vaikutus moniin alueisiin, niiden ihmisiin ja
yrityksiin.

Tämä valitettava tapahtuma on osoittanut,
ettei eurooppalaista solidaarisuuttaa saisi milloinkaan pitää
itsestäänselvyytenä.
Tämä on vakava muistutus kaikille eurooppalaisille.
Käsiteltävänä on myös uusi muuttoliikesopimus.
Kaikkien jäsenvaltioiden olisi seurattava Saksan esimerkkiä: muuttoliikettä
voidaan hallita onnistuneesti eurooppalaisen solidaarisuuden, oikeuksien
ja yhteisten vastuiden pohjalta.
Etulinjan valtioita ei saa jättää selviytymään muuttoliikekriisistä yksinään.
Arvoisa liittokansleri,
uskomme puheenjohtajavaltio Saksan tunnuslauseeseen “Gemeinsam” –
”yhdessä”.
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Ainoastaan yhdessä pystymme rakentamaan selviytymiskykyisemmän,
demokraattisemman, kestäväpohjaisemman ja ihmisläheisemmän
unionin.
EU:n 300 aluetta ja 90 000 kuntaa ovat sen demokraattinen perusta ja
turvaverkko. Ne auttavat tuomaan unionia lähemmäs kansalaisiaan.
On myönnettävä, että kaksiulotteinen unioni on tullut tiensä päähän.
Tarvitsemme kolmiulotteista unionia, jossa kaikki tasot – EU-, valtio-, alueja paikallistaso – tekevät yhteistyötä ihmisten hyväksi.
Eurooppalaisen demokratian talo rakentuu mielestämme niin, että EU on
sen katto, jäsenvaltiot sen seinät ja alue- ja paikallistaso sen kivijalka.
Jokainen talo tarvitsee vahvan perustan.
Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin tulee parantaa tätä
eurooppalaisen demokratian taloa, ja sen tulee olla jotain muuta kuin EU:n
toimielinten välinen ”kauneuskilpailu”.
EU:n alue- ja paikallispäättäjien poliittisen edustuselimen puheenjohtajana
haluan tehdä seuraavat kolme lupausta:
Ensinnäkin pyrimme tuomaan edelleen unionia lähemmäs kansalaisia
paikallisten vuoropuhelujen avulla.
Kansalaisten ei pidä enää tuntea, että heidät on unohdettu, laiminlyöty tai
sivuutettu.
Tästä syystä tarvitaan jatkuvaa tiedotusta, joka voidaan toteuttaa
järjestämällä paikallisia vuoropuhelutapahtumia kansalaisia todella
koskettavista EU-asioista. Niitä on järjestettävä jo Saksan EUpuheenjohtajakauden aikana yhdessä alueiden johtajien, kunnanjohtajien,
valtuutettujen sekä valtio- ja EU-tason vaaleilla valittujen päättäjien
kanssa.
EU:n tulisi päästä eroon siihen liitetystä kuvasta byrokratian kehtona, ja
tätä varten sen on otettava paremmin huomioon vaikutuksensa alueisiin,
kaupunkeihin ja kuntiin toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
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Alueiden ja kuntien äänen on todella kuuluttava ja niiden valtuuksien ja
toimivallan näyttävä EU:ssa joko ilman perustamissopimuksen
muuttamista tai siihen tehtävin muutoksin.
Toinen lupauksemme on varmistaa, että koheesiosta tulee unionia
ohjaava kompassi.
Koheesio ei tarkoita pelkästään rahaa.
Se on unionin perusarvo, joka tuo lisäarvoa, josta on hyötyä kaikille
ihmisille, yrityksille, yhteisöille ja jäsenvaltioille.
Ei pidä unohtaa, että kun investoimme yhden euron, koheesio tuottaa
lähes kolme euroa jokaiselle veronmaksajalle EU:ssa idästä länteen ja
pohjoisesta etelään.
Yhtäkään valtiota, aluetta, kaupunkia tai kuntaa ei saa jättää selviytymään
yksin tai muista jälkeen.
Liittokansleri Merkel,
Euroopan unioni on lähihistorian suurin poliittinen ja taloudellinen
saavutus.
Se onnistuttiin luomaan, koska eurooppalaiset seisoivat yhtenä rintamana.
Äärilaidoilta ja populistien joukosta kuuluu ääniä, jotka kehottavat
eristäytymään omien kansallisten rajojen taakse.
Mutta Eurooppaa yhteen sitovat ja yhdessä pitävät arvot ovat
voimakkaampia ja ne ovat aina etusijalla.
Sisärajamme eivät ole esteitä, vaan yhtenäisyyden laboratorioita, jotka
vahvistavat selviytymiskykyä, edistävät vuoropuhelua ja vauhdittavat
vihreää siirtymää.
Kolmas ehdotukseni on, että komitea osallistuisi neuvoston keskusteluihin
eurooppalaisen rajamekanismin vauhdittamiseksi.
Kun ajat olivat vaikeimmat, juuri Te, liittokansleri Merkel, puolustitte
unionin avoimien rajojen arvoa.
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Pitääksemme sisärajamme avoinna tarvitsemme kuitenkin vahvat
ulkorajat.
EU:n on puolustettava alueellista koskemattomuuttaan. Jäsenvaltioiden
rajat ovat EU:n rajoja.

Turkin viimeisin provokaatio, joka kärjistyi eilen uudelleen, on tuomittava
teko.

Jos tilanne ei muutu, on harkittava seuraamusten määräämistä.

Olen pannut tyytyväisenä merkille, että puheenjohtajavaltio Saksa on
ilmaissut selkeän kannan tähän asiaan.

Arvoisa liittokansleri Merkel,
olette yksi arvostetuimmista, kokeneimmista ja luotetuimmista poliittisista
johtajista maailmassa.
Ja me, miljoona alue- ja paikallispäättäjää eri puolilta Eurooppaa, olemme
liittolaisianne. Olemme pragmaattisia. Olemme tekemisissä alueidemme
konkreettisen todellisuuden kanssa. Tuotamme ratkaisuja.
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Kun toimimme yhdessä, päättäväisesti ja kumppaneina, pystymme
muuttamaan pelon luottamukseksi,
hajaannuksen yhtenäisyydeksi, epävarmuuden varmuudeksi.
Gemeinsam – yhdessä tuomme unionin lähemmäs ihmisiä.
Kiitos Teille, arvoisa liittokansleri, osallistumisestanne tänään ja kaikesta
siitä, mitä teette Euroopan hyväksi – tehkäämme se yhdessä!
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