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Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, li nħoloq fl-1994 wara li daħal fis-seħħ it-Trattat ta’ Maastricht, huwa l-Assemblea tal-UE
ta’ 329 rappreżentant reġjonali u lokali mis-27 Stat Membru kollha, li jirrappreżentaw aktar minn 446 miljun Ewropew.
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Għażiża Kanċillier, huwa unur kbir li nilqgħuk illum.
Il-Ġermanja kienet il-forza mexxejja biex nistabbilixxu Darna.
Sitta u għoxrin sena ilu, l-assemblea politika tagħna nħolqot bl-appoġġ talLänder Ġermaniżi u l-Kanċillier Kohl. Il-Kumitat tar-Reġjuni nħoloq biex lEwropa titressaq aktar viċin taċ-ċittadini.
Illum, il-preżenza tiegħek tirrappreżenta legat li jindirizza l-livell lokali talEwropa.
Il-Ġermanja u l-Länder tagħha qed jirnexxielhom jiġġieldu b’suċċess ilcoronavirus.
Il-pjattaforma tagħna tal-COVID turina kif pazjenti Taljani u Franċiżi qed
jingħataw kura fl-isptarijiet f’Saarland u f’Nordrhein-Westfalen.
Grazzi talli qed iżżomm il-bibien miftuħin għal pazjenti minn pajjiżi oħrajn.
Rajna li reġjuni bħal Dolnośląskie rċevew 100 000 maskra mis-Sassonja,
u l-laboratorji fi Dresden qed iwettqu mijiet ta’ testijiet biex jgħinu reġjuni fi
Stati Membri oħrajn.
Dawn, Kanċillier, huma stejjer ġenwini ta’ solidarjetà Ewropea.

Għażiża Kanċillier, għeżież kollegi,
Ilbieraħ, flimkien mal-President von der Leyen, il-Kumitat tagħna ħareġ lewwel Barometru Reġjonali u Lokali tiegħu.
Il-messaġġ ewlieni huwa sempliċi: il-mexxejja lokali u reġjonali jinsabu fuq
quddiem nett fil-ġlieda kontra l-pandemija, u huma essenzjali għall-irkupru
Ewropew tagħna.
Minn Bergamo sa Madrid, minn Pariġi sa Stokkolma, minn Vjenna sal-Belt
Valletta, qed naħdmu bla heda biex inrażżnu l-virus, ngħinu lil dawk l-aktar
vulnerabbli, nipproteġu l-komunitajiet tagħna u nissalvagwardjaw lekonomiji u l-impjiegi lokali.
Qed niġġieldu l-istess ġlieda flimkien ma’ tobba, infermiera u għalliema.
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Stabbilixxejna pjattaformi għas-servizzi elettroniċi
governanza elettronika u t-tagħlim elettroniku.

tas-saħħa,

il-

Qed naħdmu biex nipproteġu l-ħabitat naturali tagħna, nagħmlu l-bini
tagħna effiċjenti fl-enerġija, it-trasport tagħna aktar nadif u l-komunitajiet
tagħna aktar ekoloġiċi.
Iżda minkejja l-isforzi tagħna, qed nitħabtu biex nipprovdu servizzi bażiċi
għal niesna, meta nqisu li 91 % tal-baġits lokali qed jonqsu. Biex
nagħtikom eżempju, sitt Stati Membri biss jistgħu jipprovdu edukazzjoni
diġitali għal 80 % tal-istudenti.
Għażiża Kanċillier,
Il-Presidenza Ġermaniża tal-UE qed tasal fi żmien ta’ importanza storika.
30 sena wara r-riunifikazzjoni tal-Ġermanja, issa wasal iż-żmien biex lEwropa ngħaqqduha mill-ġdid, nagħtuha bidu ġdid u nerġgħu nibnuha.
Iċ-ċittadini jeħtieġu b’mod urġenti baġit ġdid tal-UE u l-istrument “Next
Generation EU”.
Għax meta r-reġjuni u l-bliet tagħna jirkupraw, l-Ewropa se tirkupra u nnies tagħna se jirkupraw.
Kanċillier, għandna aċċess għall-fondi tal-UE u l-istat tad-dritt tal-UE
dejjem għandu jiġi rispettat.
Madankollu, l-awtoritajiet lokali u reġjonali m’għandhom qatt jiġu kkastigati
għall-imġiba tal-gvernijiet nazzjonali tagħhom.
L-irkupru tagħna mhux investiment biss għandu bżonn iżda anke
koordinazzjoni Ewropea.
Nilqa’ bi pjaċir id-diskussjonijiet reċenti tiegħek mal-bliet Ġermaniżi
ewlenin sabiex isegwu l-istess regoli huma u jindirizzaw il-pandemija.
Issa għandu jsir l-istess għall-kwistjonijiet Ewropej kollha.
Neħtieġu approċċ Ewropew koerenti bejn ir-reġjuni, il-bliet u l-Istati Membri
kollha.
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Il-Presidenza Ġermaniża tal-UE tasal ukoll fi żmien meta ninsabu fl-aħħar
skoss tan-negozjati tal-Brexit. Dan se jkollu impatt dirett fuq bosta reġjuni,
u fuq iċ-ċittadini u n-negozji tagħhom.
Dan il-kapitolu żvinturat wera li s-solidarjetà Ewropea qatt m’għandha
titqies bħala ħaġa garantita. Għandu jservi ta’ twissija għall-Ewropej
kollha.
Il-patt il-ġdid għall-migrazzjoni jinsab ukoll għad-diskussjoni.
U l-Istati Membri kollha għandhom isegwu l-eżempju tal-Ġermanja: issolidarjetà, id-drittijiet u r-responsabbiltà kondiviża Ewropej huma l-mezzi
biex jirnexxielna nimmaniġġjaw il-migrazzjoni.
L-iżjed pajjiżi esposti ma jistgħux jitħallew għal riħhom biex jikkumbattu lkriżi tal-migrazzjoni.
Għażiża Kanċillier,
Aħna nemmnu fil-motto Ġermaniż “Gemeinsam” – “Flimkien”.
Flimkien biss, nistgħu nibnu Ewropa aktar reżiljenti, demokratika,
sostenibbli u umana.
300 reġjun u 90 000 muniċipalità jiffurmaw il-pedamenti demokratiċi talUE u x-xibka ta’ sikurezza tagħha. Dawn jgħinu biex iqarrbu l-Ewropa aktar
lejn iċ-ċittadini tagħha.
Ejjew nagħrfu li, illum, l-Ewropa bidimensjonali laħqet il-limiti tagħha.
Neħtieġu Ewropa tridimensjonali bil-livelli kollha – UE, nazzjonali, reġjonali
u lokali, li lkoll jaħdmu flimkien, għan-nies.
Dan huwa l-mod kif naraw id-Dar tad-Demokrazija Ewropea tagħna: l-UE
hija s-saqaf, l-Istati Membri huma l-ħitan u l-livelli reġjonali u lokali huma lpedamenti tagħha.
Ma jista’ jkollok l-ebda dar mingħajr pedamenti sodi.
Il-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa għandha ttejjeb id-Dar Ewropea
tad-Demokrazija, u ma tridx tinbidel f’“konkors tas-sbuħija” bejn listituzzjonijiet ibbażati fi Brussell.
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Bħala l-assemblea politika tal-UE tal-mexxejja reġjonali u lokali,
ippermettuli nieħu tliet impenji:
L-ewwel nett, se nkomplu nqarrbu lin-nies lejn l-Ewropa permezz tad“Djalogi Lokali”.
Iċ-ċittadini m’għandhomx jibqgħu jħossuhom minsijin, imwarrbin jew
injorati.
Għalhekk, neħtieġu fluss permanenti ta’ komunikazzjoni billi norganizzaw
djalogi lokali dwar kwistjonijiet tal-UE li tabilħaqq jikkonċernaw liċ-ċittadini.
Dawn għandhom jibdew jiġu organizzati matul il-Presidenza Ġermaniża
tal-UE, flimkien mal-presidenti tar-reġjuni, is-sindki, il-kunsilliera, u malpolitiċi eletti nazzjonali u tal-UE.
L-UE m’għandhiex tibqa’ titqies bħala magna burokratika. U, biex dan
iseħħ, jeħtieġ li l-UE tqis aħjar l-impatt territorjali tagħha fuq ir-reġjuni, ilbliet u l-irħula, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà.
Jeħtieġ li l-vuċi, is-setgħat u l-kompetenzi tar-reġjuni u l-bliet jiġu verament
riflessi fl-UE kollha, b’bidliet fit-Trattat jew mingħajrhom.
It-tieni impenn tagħna huwa li niżguraw li l-koeżjoni ssir il-boxxla li tiggwida
’l-Ewropa.
Il-koeżjoni mhijiex biss flus.
Hija valur Ewropew fundamentali li jġib valur miżjud għall-benefiċċju ta’
kull persuna, kull negozju, kull komunità u kull Stat Membru.
Ejja ma ninsewx li għal kull euro investit, il-koeżjoni trodd lura kważi tlieta
għal kull kontribwent tal-UE: mil-Lvant sal-Punent, u mit-Tramuntana sanNofsinhar.
L-ebda stat, reġjun, belt jew raħal ma għandu jitħalla waħdu jew jitħalla
jibqa’ lura.
Kanċillier Merkel,
L-Unjoni Ewropea hija l-akbar kisba politika u ekonomika taż-żminijiet
moderni.
U kienet possibbli għaliex il-popli Ewropej ħadmu bħala poplu wieħed.
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Xi ilħna estremisti u populisti jitkellmu favur l-iżolament wara l-fruntieri
nazzjonali.
Iżda l-valuri li jgħaqqdu u jżommu flimkien lill-Ewropa huma aktar
b’saħħithom u dejjem se jipprevalu.
Il-fruntieri interni tagħna mhumiex ostakli iżda laboratorji għall-għaqda, ittisħiħ tar-reżiljenza, it-trawwim tad-djalogu u l-aċċellerazzjoni tattranżizzjoni ekoloġika.
It-tielet proposta tiegħi hija li ninvolvu lill-Kumitat tagħna fid-diskussjonijiet
tal-Kunsill biex naċċelleraw il-Mekkaniżmu Transfruntier Ewropew.
Kont inti Kanċillier Merkel li, fl-aktar żminijiet diffiċli, iddefendejt il-valur ta’
fruntieri miftuħa fi ħdan l-Unjoni tagħna.
Iżda biex inżommu l-fruntieri interni tagħna miftuħin, neħtieġu fruntieri
esterni robusti.
L-UE trid tiddefendi s-sovranità territorjali tagħha. Il-fruntieri tal-Istati
Membri huma fruntieri tal-UE.
L-aktar provokazzjoni reċenti mit-Turkija, li reġgħet eskalat ilbieraħ,
mhijiex aċċettabbli.
Jekk din is-sitwazzjoni tippersisti, hemm bżonn jiġu previsti s-sanzjonijiet.
Nistenna bil-ħerqa l-pożizzjoni ċara tal-Presidenza Ġermaniża tal-UE
dwar din il-kwistjoni.
Għażiża Kanċillier Merkel,
Inti waħda mill-aktar mexxejja dinjija rispettati, li għandhom esperjenza u
huma fdati.
U aħna, il-miljun mexxej reġjonali u lokali fl-Ewropa kollha, aħna lkoll alleati
tiegħek. Aħna prammatiċi. Nindirizzaw ir-realtajiet konkreti fil-livell lokali.
Nipprovdu s-soluzzjonijiet.
B’determinazzjoni u sħubija, flimkien, nistgħu nibdlu l-biża’ f’fiduċja,
id-diviżjoni f’unità, l-inċertezza f’kunfidenza.
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Gemeinsam – flimkien, inqarrbu ’l-Ewropa lejn iċ-ċittadini.
Grazzi, Għażiża Kanċillier, għall-parteċipazzjoni tiegħek illum, u għal dak
kollu li tagħmel għall-Ewropa. Ejja naħdmu flimkien.
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