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A Régiók Európai Bizottsága a Maastrichti Szerződés hatálybalépését követően, 1994-ben jött létre, és a 27 uniós
tagállamból delegált 329 regionális és helyi képviselő európai uniós közgyűléseként működik, több mint 446 millió
európai polgárt képviselve.
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Tisztelt Kancellár Asszony, nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ma
körünkben üdvözölhetjük.
Németországnak vezető szerepe volt intézményünk megalapításában.
Politikai közgyűlésünk a német tartományok és Helmut Kohl akkori
kancellár támogatásával jött létre huszonhat évvel ezelőtt. A Régiók
Bizottságát azzal a céllal alapították, hogy Európa közelebb kerüljön az
emberekhez.
Az Ön mai látogatása olyan örökséget visz tovább, amely Európa
gyökereihez nyúlik vissza.
Németország és a német tartományok sikeresen kezelik a koronavírushelyzetet.
A Coviddal foglalkozó platformunk tanúsága szerint Saar-vidéki és északrajna-vesztfáliai kórházakban olasz és francia betegeket is ápolnak.
Köszönjük, hogy más országok betegeit is ellátják.
Látjuk, ahogy más régiók, például a lengyelországi Alsó-sziléziai vajdaság
100 000 maszkot kapott Szászországból, drezdai laboratóriumok pedig
százával végeznek teszteket, hogy így segítsék más tagállamok régióit.
Kancellár Asszony, ezek az európai szolidaritás igazi példái.
Tisztelt Kancellár Asszony, tisztelt Kollégák!
Tegnap, Ursula von der Leyen elnök jelenlétében az RB kiadta első
regionális és helyi barométerét.
Ennek fő üzenete egyszerűen megfogalmazható: a helyi és regionális
vezetők az élvonalban küzdenek a járvány ellen, és nélkülözhetetlen
szerepet töltenek be az európai helyreállításban.
Bergamótól Madridig, Párizstól Stockholmig, Bécstől La Valettáig
fáradhatatlanul dolgozunk a vírus terjedésének megállításán, a rászorulók
megsegítésén, közösségeink védelmén, illetve a helyi gazdaságok és
munkahelyek megmentésén.
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Orvosokkal, ápolónőkkel és tanárokkal karöltve igyekszünk szembeszállni
a vírussal.
E-egészségüggyel, e-kormányzással
platformokat hozunk létre.

és

e-tanulással

foglalkozó

Dolgozunk a természetes élőhelyek megóvásán, az épületek
energiahatékonyságának növelésén és azon, hogy közlekedési
rendszereink tiszta energiával működjenek, közösségeink pedig a
környezettel harmóniában éljenek.
Erőfeszítéseink ellenére azonban egyre nehezebben tudjuk biztosítani az
emberek számára az alapvető szolgáltatásokat, ugyanis a helyi
önkormányzatok 91%-ának csökken a költségvetése. Csak hogy egy
példát említsek: mindössze hat olyan tagállam van, ahol a diákok 80%ának digitális oktatást tudnak biztosítani.
Tisztelt Kancellár Asszony!
A német uniós elnökség egy kiemelkedő jelentőségű időszakra esik.
30 évvel a német újraegyesítés után itt az ideje, hogy mi is újraegyesítsük,
újraindítsuk és újjáépítsük Európát.
Az embereknek nagy szükségük van egy új uniós költségvetésre és a
„Next Generation EU” eszközre.
Hiszen ha helyreáll az élet a városokban és a régiókban, akkor Európa is
magára talál, és az emberek élete is visszazökken a megszokott
kerékvágásba.
Tisztelt Kancellár Asszony, fel tudjuk használni az uniós alapokat, és
közben mindig tiszteletben kell tartani az uniós jogállamiságot.
Ugyanakkor a helyi és regionális önkormányzatok nem büntethetők azért,
amit az adott nemzeti kormányok tesznek.
A gazdaság helyreállításához nemcsak beruházásokra, hanem európai
koordinációra is szükség van.
Örömmel vettem, hogy nemrégiben arról tárgyalt a legnagyobb német
városokkal, hogy egyforma szabályok mentén kell kezelni a világjárványt.
Ugyanezt a megközelítést kell alkalmazni minden európai kérdést illetően.
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Következetes európai megközelítés kell minden régió, város és tagállam
között.
A német uniós elnökség idejére esik a brexit-tárgyalások utolsó szakasza
is. A brexit közvetlen hatással lesz sok régióra, az ott lakó emberekre és
az ott működő vállalkozásokra.
Ez a szomorú fejezet rávilágít arra, hogy az európai szolidaritást sosem
vehetjük magától értetődőnek. Mindez figyelmeztető jel minden európai
számára.
Az új migrációs paktum is napirenden van.
Ennek kapcsán pedig minden tagállamnak Németország példáját kellene
követnie: a migráció sikeres kezeléséhez ugyanis európai szolidaritásra,
jogokra és közös felelősségvállalásra van szükség.
A migráció kezelésében pedig nem hagyhatjuk magára a migrációs
nyomásnak leginkább kitett országokat.
Tisztelt Kancellár Asszony!
Hiszünk a német mottóban: abban, hogy gemeinsam (együtt) sikerül.
Csak együtt tudunk ugyanis egy ellenállóképesebb, demokratikusabb,
fenntarthatóbb és emberközpontúbb Európát létrehozni.
Az EU demokratikus alapjait és biztonsági hálóját a 300 régió és a 90 000
település jelenti. Az ő segítségükkel lehet közelebb hozni Európát az
emberekhez.
Ismerjük be, hogy a kétdimenziós Európa mára elérte a korlátait.
Olyan, háromdimenziós Európára van tehát szükség, amelyben minden
szint, azaz az uniós, a nemzeti, valamint a regionális és helyi szint is
együttműködik, így szolgálva az emberek javát.
Ilyennek képzeljük az „európai demokrácia házát”. Ebben a házban az EU
jelenti a tetőt, a tagállamok a falakat, a helyi és regionális szint pedig az
alapzatot.
Stabil alapzat nélkül pedig nem lehet házat építeni.
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Az Európa jövőjéről szóló konferencia segíthet abban, hogy jobb legyen
az európai demokrácia háza, de fontos, hogy ez a konferencia ne csak
valami „szépségverseny” legyen a brüsszeli intézmények között.
A helyi és regionális vezetők uniós politikai közgyűléseként hadd tegyünk
három ígéretet:
Először is, a „helyi párbeszédek” segítségével továbbra is azon leszünk,
hogy közelebb hozzuk Európát az emberekhez.
Az emberek soha többé nem érezhetik úgy, hogy megfeledkeztek róluk,
figyelmen kívül hagyják vagy semmibe veszik őket.
Ehhez pedig állandó kommunikációra van szükség, méghozzá helyi
párbeszédek útján és olyan uniós témákról, amelyek valóban érdeklik az
embereket. Mindezt már a német uniós elnökség alatt, regionális
vezetőkkel, polgármesterekkel, önkormányzati képviselőkkel, illetve
nemzeti és uniós választott politikusokkal közösen kell megszervezni.
Nem szabad, hogy az emberek továbbra is valamilyen bürokratikus
gépezetnek tekintsék az EU-t. Ehhez pedig az EU-nak – a szubszidiaritás
elvének megfelelően – jobban figyelembe kell vennie, hogy az uniós
döntések milyen területi hatásokat váltanak ki az egyes régiókban,
városokban és falvakban.
A régiók és városok nézeteinek, hatás- és feladatköreinek EU-szerte
megfelelően érvényesülniük kell – akár a Szerződés módosításával, akár
anélkül.
Hadd javasoljam, tisztelt Kancellár Asszony, hogy a német tanácsi
elnökség alatt indítsunk több helyi párbeszédet is az RB, a Tanács, a
tagállamok, illetve azok helyi és regionális önkormányzatai között.
Második felvetésünk pedig az, hogy a kohézió legyen Európa vezérelve.
A kohézió nem csupán a pénzről szól.
Olyan alapvető európai értéket jelent ugyanis, amelyből hozzáadott
értékként mindenki profitál: az emberek, a vállalkozások, a közösségek és
a tagállamok is.
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Ne felejtsük el, hogy a kohézió révén minden uniós adófizető – kelettől
nyugatig és északtól délig – közel három eurót kap vissza minden egyes
befektetett euróból.
Egy országot, régiót, várost vagy települést sem hagyhatunk magára.
Tisztelt Kancellár Asszony!
Az Európai Unió a modern kor legnagyszerűbb politikai és gazdasági
vívmánya.
Azért jöhetett létre, mert az európai emberek egységbe kovácsolódtak.
Egyes szélsőséges és populista erők vissza akarnak térni az
elszigetelődés politikájához, és újra országhatárok mentén akarnak
politizálni.
Az Európát összetartó értékek
felülkerekednek majd ezen.

azonban

erősebbek

és

mindig

Országhatáraink nem akadályokat, hanem az egység laboratóriumait
jelentik, megerősítve az ellenálló képességet, elmélyítve a párbeszédet és
felgyorsítva a zöld átállást.
Harmadik javaslatom az lenne, hogy a határon átnyúló európai
mechanizmus bevezetésének felgyorsítása érdekében hadd vegyen részt
az RB is a tanácsi megbeszéléseken.
Ön volt az, Kancellár Asszony, aki a legnehezebb időszakban is kiállt
amellett, hogy Európában nyitott határok legyenek.
Ahhoz azonban, hogy belső határaink
megerősített külső határokra van szükség.

nyitva

maradhassanak,

Az EU-nak meg kell védenie területi szuverenitását. A tagállami határok
az EU határai is egyben.
A tegnap ismét
elfogadhatatlan.

súlyosabbá

vált,

legutóbbi

török

provokáció

Amennyiben nem rendeződik a helyzet, szankciókban kell gondolkodni.
Örömömre szolgál, hogy a német uniós elnökségnek egyértelmű az
álláspontja ebben a kérdésben.
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Tisztelt Kancellár Asszony!
Ön az egyik legnagyobb tiszteletnek örvendő, legtapasztaltabb vezető a
világon, akit nagy bizalom övez.
Mi pedig, az egész Európát képviselő egymillió helyi és regionális vezető,
mi az Ön szövetségesei vagyunk. Gyakorlati megközelítéseket
alkalmazunk. Konkrét, helyi kérdésekkel foglalkozunk. Megoldásokra
törekszünk.
Eltökéltséggel és partnerségben, együtt elérhetjük, hogy a félelemből
bizalom legyen, a megosztottságból egység, a bizonytalanságból pedig
határozottság.
Gemeinsam (együtt) közelebb tudjuk hozni Európát az emberekhez.
Tisztelt Kancellár Asszony, köszönjük, hogy eljött ma hozzánk, és
köszönet mindazért, amit tesz Európáért; cselekedjünk együtt!
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