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PIRMININKO A. TZITZIKOSTO ĮŽANGINĖ KALBA

DISKUSIJA DĖL VOKIETIJOS PIRMININKAVIMO ES
DALYVAUJANT KANCLEREI ANGELAI MERKEL
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Europos regionų komitetas, įsteigtas 1994 m. įsigaliojus Mastrichto sutarčiai, yra ES asamblėja, kurią sudaro 329 vietos ir
regionų atstovai iš visų 27 valstybių narių; jie atstovauja daugiau nei 446 milijonams europiečių.
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Gerbiama Kanclere, Jūsų dalyvavimas šiandien mums yra didžiulė garbė.
Vokietija buvo varomoji kuriant mūsų Europos namus.
Mūsų asamblėja, remiant Vokietijos žemėms ir Kancleriui H. Kohliui, buvo
įsteigta prieš dvidešimt šešerius metus. Europos regionų komitetas buvo
įkurtas siekiant Europą priartinti prie piliečių.
Šiandien Jūsų dalyvavimas yra simboliškas šioje Europos žmonėms
tarnaujančioje institucijoje.
Vokietija ir jos žemės sėkmingai kovoja su koronavirusu.
Mūsų COVID-19 platformos duomenimis, pacientai iš Italijos ir Prancūzijos
buvo gydomi Saro krašto ir Šiaurės Reino-Vestfalijos ligoninėse.
Dėkojame jums, kad atvėrėte duris pacientams iš kitų valstybių.
Tokie regionai kaip Žemutinės Silezijos vaivadija iš Saksonijos gavo
100 000 kaukių, o Drezdeno laboratorijos atlieka šimtus testų taip
padėdamos kitų valstybių narių regionams.
Tai, Kanclere, yra tikriausi Europos solidarumo pavyzdžiai.

Gerbiama Kanclere, gerbiami kolegos,
vakar kartu su Komisijos Pirmininke Ursula von der Leyen mūsų Komitetas
paskelbė savo pirmąjį Regionų ir vietos barometrą.
Tuo norime tiesiog pabrėžti, kad vietos ir regionų vadovai yra priešakinėse
kovos su pandemija gretose ir yra labai svarbūs siekiant atgaivinti Europos
ekonomiką.
Nuo Bergamo iki Madrido, nuo Paryžiaus iki Stokholmo, nuo Vienos iki
Valetos nenuilstamai siekiame sustabdyti viruso plitimą, padėti
pažeidžiamiausiems asmenims, apsaugoti savo bendruomenes ir
išsaugoti savo vietos ekonomiką ir darbo vietas.
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Kovojame petys į petį su gydytojais, slaugytojais ir mokytojais.
Esame įsteigę e. sveikatos, e. valdymo ir e. mokymosi platformas.
Saugome natūralias buveines, geriname pastatų energinį efektyvumą ir
siekiame švaresnio transporto ir žalesnių bendruomenių.
Nepaisant mūsų pastangų, mums sunkiai sekasi teikti žmonėms
pagrindines paslaugas, nes 91 proc. vietos biudžetų išsemti. Be kita ko,
tik šešios valstybės narės gali užtikrinti 80 proc. besimokančiųjų
skaitmeninį mokymą.
Gerbiama Kanclere,
Vokietijos pirmininkavimo ES laikotarpis prasidėjo nepaprastai svarbiu
metu.
Praėjus 30 metų po Vokietijos susivienijimo atėjo metas suvienyti,
atnaujinti ir atkurti Europą.
Piliečiams skubiai reikia naujo ES biudžeto ir priemonės „Next Generation
EU“,
nes kai atsigaus mūsų regionai ir miestai – atsigaus ir Europa, ir mūsų
žmonės.
Kanclere, mes galime gauti ES lėšų ir ES teisinės valstybės principo turi
būti visuomet laikomasi.
Tačiau vietos ir regionų valdžios institucijos niekada neturėtų būti
baudžiamos už savo vyriausybių veiksmus.
Mūsų atsigavimui reikalingos ne tik investicijos, bet ir koordinavimas
Europos lygmeniu.
Sveikinu jūsų neseniai įvykusius susitikimus su Vokietijos didžiųjų miestų
atstovais siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi vienodų taisyklių kovojant
su pandemija.
Būtent taip reikia spręsti visas Europos problemas.
Mums reikalingas nuoseklus Europos lygmens požiūris, taikomas visiems
regionams, miestams ir valstybėms narėms.
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Vokietijos pirmininkavimo ES laikotarpiu taip pat pradėjome paskutinį
derybų dėl „Brexitʼo“ etapą. Jų baigtis tiesiogiai palies daugelį regionų, jų
gyventojų ir verslininkų.
Ši liūdna istorijos dalis parodė, kad Europos solidarumas neturėtų būti
laikomas savaime suprantamu dalyku. Tai yra signalas visiems Europos
gyventojams.
Naujas migracijos paktas jau irgi guli ant stalo.
Visos valstybės narės turėtų pasekti Vokietijos pavyzdžiu: Europos
solidarumas, teisės ir bendra atsakomybė padės sėkmingai suvaldyti
migraciją.
Pirmosios su migrantų antplūdžiu susiduriančios valstybės negali būti
paliktos vienos kovoti su migrantų krize.
Gerbiama Kanclere,
mes tikime vokiškuoju šūkiu Gemeinsam – Kartu.
Tik kartu galėsime sukurti atsparesnę, demokratiškesnę, tvaresnę ir
humaniškesnę Europą.
300 regionų ir 90 000 savivaldybių yra ES demokratijos pagrindas ir
užtikrina jos saugumą. Jie padeda priartinti Europą prie piliečių.
Pripažinkime, kad šiuo metu dvimatė Europa jau pasiekė savo ribas.
Mums reikia trimatės Europos ir bendro visų jos lygmenų – ES,
nacionalinio ir regionų bei vietos – bendradarbiavimo žmonių labui.
Mūsų įsivaizdavimu, ES yra mūsų Europos demokratijos namų stogas,
valstybės narės – sienos, o regionų ir vietos lygmuo – jų pamatai.
Nė vienas namas nestovės be tvirtų pamatų.
Konferencija dėl Europos ateities turėtų patobulinti Europos demokratijos
namus, tačiau tai neturi virsti tik Briuselyje veikiančių institucijų konkursu.
ES politinės regionų ir vietos vadovų asamblėjos vardu norėčiau prisiimti
tris įsipareigojimus:
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pirma, per vietos dialogus toliau stengsimės žmones priartinti prie
Europos.
Piliečiai neturi jaustis esantys pamiršti, nesvarbūs ar ignoruojami.
Todėl mums reikia nuolatinio komunikacijos srauto šiuo tikslu rengiant
vietos dialogus piliečiams iš tiesų rūpimais klausimais. Jie turi būti
organizuoti jau Vokietijos pirimininkavimo ES metu, kartu su regionų
vadovais, merais, tarybų nariais, išrinktais nacionaliniais ir ES politikais.
ES nebeturėtų būti laikoma biurokratijos mašina. Todėl ji turi geriau
atsižvelgti į savo teritorinį poveikį regionams, miestams ir kaimams
laikydamasi subsidiarumo principo.
Į regionų ir miestų nuomonę, galias ir kompetenciją turi būti atsižvelgta
visoje ES, šiuo tikslu keičiant Sutartį ar jos nekeičiant.
Mūsų antrasis įsipareigojimas būtų užtikrinti, kad sanglauda taptų Europos
kelrodžiu.
Sanglauda tai ne tik pinigai.
Tai labai svarbi Europos vertybė, kuri suteikia papildomos naudos
kiekvienam asmeniui, kiekvienai įmonei, bendruomenei ir kiekvienai
valstybei narei.
Nepamirškime, kad sanglauda už kiekvieną investuotą eurą kiekvienam
ES mokesčių mokėtojui – nuo Rytų iki Vakarų ir nuo Šiaurės iki Pietų –
grąžina beveik tris.
Nė viena valstybė, regionas, miestas ar kaimas neturėtų būti paliktas
vienas ar nuošalyje.
Kanclere Merkel,
Europos Sąjunga yra didžiausias šių laikų politinis ir ekonominis
laimėjimas,
kurį buvo įmanoma pasiekti visiems europiečiams surėmus pečius.
Pasigirsta ekstremistų ir populistų raginimų izoliuotis už nacionalinių
sienų.
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Tačiau Europą vienijančios ir sutvirtinančios vertybės yra tvirtesnės ir
visada bus svarbesnės.
Mūsų vidaus sienos ne kliudo, o padeda stiprinti vienybę, didinti
atsparumą, skatinti dialogą ir paspartinti žaliąją pertvarką.
Mano trečiasis pasiūlymas būtų įtraukti mūsų Komitetą į Tarybos
diskusijas siekiant paspartinti Europos sienų mechanizmo sukūrimą.
Pačiu sunkiausiu metu Jūs, Kanclere Merkel, kovojote, kad neužsivertų
mūsų Sąjungos vidaus sienos. Tačiau tam, kad vidaus sienos liktų atviros,
mes turime užtikrinti išorės sienų saugumą.
ES turi ginti savo teritorijos suverenumą. Valstybių narių sienos yra ES
sienos.
Pastaroji Turkijos provokacija, sukėlusi įtampą vakar, yra nepriimtina.
Jei padėtis nepasikeis, turi būti numatytos sankcijos.
Sveikinu ES pirmininkaujančią Vokietiją užėmus aiškią poziciją šiuo
klausimu.

Gerbiama Kanclere Merkel,
Jūs esate viena iš labiausiai gerbiamų ir patyrusių pasaulio vadovų, kuriais
labiausiai pasitikima.
O mes, milijonas visos Europos regionų ir vietos vadovų, esame Jūsų
sąjungininkai. Mes esame pragmatiški. Atsižvelgiame į konkrečias
aplinkybes vietoje ir ieškome sprendimų.
Ryžtingai ir bendradarbiaudami, t. y. kartu, galime baimę paversti
pasitikėjimu, susiskaidymą – vienybe, o netikrumą – pasitikėjimu.
Gemeinsam – kartu – Europą priartinsime prie žmonių.
Dėkoju Jums, gerbiama Kanclere, už šiandieninį dalyvavimą ir už visas
jūsų pastangas Europos labui, – sujunkime mūsų jėgas.
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