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Înființat în 1994, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht, Comitetul European al Regiunilor este Adunarea
UE a celor 329 de reprezentanți locali și regionali din toate cele 27 state membre, reprezentând peste 446 milioane de
europeni.
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Stimată doamnă Cancelară, este o mare onoare să vă urez bun venit
astăzi.
Germania a fost forța motrice a creării instituției noastre.
Acum 26 de ani, adunarea noastră politică a fost înființată cu sprijinul
landurilor germane și al cancelarului Kohl. Comitetul European al
Regiunilor a fost instituit cu scopul de a aduce Europa mai aproape de
cetățeni.
Astăzi, prezența dumneavoastră se înscrie într-o moștenire care izvorăște
din rădăcinile Europei.
Germania și landurile acesteia aplică în prezent soluții de succes la criza
generată de coronavirus.
Platforma noastră consacrată pandemiei de COVID-19 ne arată că
pacienți italieni și francezi sunt tratați în spitale din Saarland și Renania de
Nord-Westfalia.
Vă mulțumesc pentru faptul că primiți pacienți din alte state.
Am văzut că regiunea Silezia Inferioară a primit 100 000 de măști din
Saxonia, iar laboratoarele din Dresda efectuează sute de teste pentru a
ajuta regiuni din alte state membre.
Acestea sunt, doamnă Cancelară, dovezi concrete ale solidarității
europene.

Stimată doamnă Cancelară, stimați colegi,
Ieri, împreună cu președinta von der Leyen, Comitetul nostru a lansat
primul număr al Barometrului regional și local.
Mesajul-cheie este simplu: liderii locali și regionali se află în prima linie în
combaterea pandemiei și au un rol esențial în redresarea europeană.
De la Bergamo la Madrid, de la Paris la Stockholm, de la Viena la La
Valetta, lucrăm neobosit pentru a stopa răspândirea virusului, pentru a-i
ajuta pe cei mai vulnerabili, a ne apăra comunitățile și a proteja economiile
locale și locurile de muncă.
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Luptăm umăr la umăr, alături de doctori, asistenți medicali și profesori.
Am instituit platforme online în domeniile sănătății, guvernanței și învățării.
Căutăm în continuare soluții pentru a ne proteja habitatul natural, a face
clădirile eficiente din punct de vedere energetic, transportul mai curat și
comunitățile mai ecologice.
Dar, în ciuda eforturilor noastre, ne este încă greu să oferim cetățenilor
noștri servicii de bază, 91 % din bugetele locale fiind în scădere. Ca să
dau un singur exemplu, doar șase state membre au posibilitatea de a
asigura cursuri online pentru 80 % dintre elevi.
Stimată doamnă Cancelară,
Germania preia președinția UE într-un moment de maximă importanță.
Astăzi, când sărbătorim 30 de ani de la reunificarea Germaniei, este
momentul să ne refacem unitatea, să o luăm de la capăt și să reconstruim
Europa.
Cetățenii au nevoie urgent de un nou buget al UE și de Instrumentul de
redresare al Uniunii Europene „Next Generation EU”.
Pentru că, atunci când regiunile și orașele noastre se vor reface, Europa
își va reveni, și cetățenii ei la fel.
Stimată doamnă Cancelară, putem accesa fondurile UE, iar statul de drept
trebuie mereu respectat.
Cu toate acestea, autoritățile locale și regionale nu ar trebui niciodată să
plătească pentru greșelile guvernelor lor naționale.
Redresarea noastră presupune nu numai investiții, ci și coordonare la nivel
european.
Salut discuțiile recente pe care le-ați purtat cu principalele orașe din
Germania, pentru ca ele să respecte aceleași reguli în combaterea
pandemiei.
La fel trebuie să se întâmple acum în cazul tuturor problemelor cu care se
confruntă Europa.
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Avem nevoie de o abordare europeană coerentă pentru toate regiunile,
orașele și statele membre.
Președinția germană a UE vine, de asemenea, într-un moment în care
finalizăm negocierile privind Brexitul. Aceasta va avea un impact direct
asupra multor regiuni, a locuitorilor și a întreprinderilor din acestea.
Acest episod trist a arătat că solidaritatea europeană nu este de la sine
înțeleasă.
Îl percepem ca pe un semnal de alarmă pentru toți europenii.
Noul pact privind migrația se află, de asemenea, pe masa de lucru.
Și toate statele membre ar trebui să urmeze exemplul Germaniei:
solidaritatea, respectarea drepturilor și responsabilitatea comună
europeană sunt căile de gestionare cu succes a migrației.
Țările aflate în prima linie nu pot fi lăsate să înfrunte singure criza migrației.
Stimată doamnă Cancelară,
Credem în motto-ul ales de Germania: „Gemeinsam” – „Împreună”.
Numai împreună putem construi o Europă mai rezistentă, mai
democratică, mai durabilă și mai umană.
300 de regiuni și 90 000 de localități sunt temelia construcției democratice
a UE și plasa sa de siguranță. Ele ajută Europa să se apropie de cetățenii
săi.
Să recunoaștem că, astăzi, Europa bidimensională și-a atins limitele.
Avem nevoie de o Europă tridimensională, în care toate nivelurile –
european, național, regional și local – să lucreze împreună, în slujba
oamenilor.
Iată cum vedem noi Casa europeană a democrației: UE este acoperișul,
statele membre zidurile, iar nivelurile regional și local temelia.
Nicio casă nu poate rezista fără temelii solide.
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Conferința privind viitorul Europei ar trebui să îmbunătățească Casa
democrației europene și nu trebuie să se transforme într-un „concurs de
frumusețe” între instituțiile de la Bruxelles.
În calitate de reprezentant al adunării politice a liderilor regionali și locali
din UE, permiteți-mi să exprim trei angajamente:
În primul rând, vom continua să aducem oamenii mai aproape de Europa
prin „Dialogurile locale”.
Cetățenii nu trebuie să se mai simtă uitați, neglijați sau ignorați.
Prin urmare, avem nevoie de un flux permanent de comunicare, prin
dialoguri locale pe temele UE care îi preocupă cu adevărat pe cetățeni.
Ele trebuie deja lansate în cursul Președinției germane a UE, împreună cu
președinții de regiuni, primarii, consilierii, politicienii aleși la nivel național
și la nivelul UE.
UE nu ar mai trebui percepută ca o mașină birocratică. Și, pentru ca acest
lucru să se întâmple, ea trebuie să țină cont mai bine de impactul său
asupra regiunilor, orașelor și satelor, în conformitate cu principiul
subsidiarității.
Vocea, influența și competențele regiunilor și orașelor trebuie să își lase
cu adevărat amprenta în întreaga UE, cu sau fără modificări ale tratatului.
Al doilea angajament este să ne asigurăm că coeziunea devine punctul
cardinal al Europei.
Coeziunea nu înseamnă doar bani.
Este o valoare europeană fundamentală care aduce beneficii oricărei
persoane, fiecărei întreprinderi, fiecărei comunități și fiecărui stat membru.
Să nu uităm că pentru un euro investit, fiecare contribuabil al UE primește
înapoi aproape de trei ori mai mult: de la est la vest și de la nord la sud.
Niciun stat, nicio regiune, niciun oraș sau sat nu trebuie lăsat singur sau
în urmă.
Stimată doamnă Merkel,
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Uniunea Europeană este cea mai mare realizare politică și economică a
timpurilor moderne.
Existența ei a devenit posibilă datorită faptului că europenii au fost solidari.
Unele voci extremiste și populiste cer retragerea în izolare, în spatele
granițelor naționale.
Dar valorile care țin Europa laolaltă și îi asigură coeziunea sunt mai
puternice și vor avea întotdeauna întâietate.
Frontierele noastre interne nu sunt bariere, ci laboratoare pentru unitate,
îmbunătățirea rezilienței, încurajarea dialogului și accelerarea tranziției
ecologice.
A treia propunere pe care o formulez este de a implica Comitetul nostru în
discuțiile Consiliului, pentru a intensifica funcționarea mecanismului
transfrontalier european.
Stimată doamnă Merkel, dumneavoastră ați fost cea care a apărat, în cele
mai dificile momente, valoarea frontierelor deschise pe teritoriul Uniunii
noastre.
Dar, pentru a menține granițele interne deschise, avem nevoie de granițe
externe solide.
UE trebuie să își apere suveranitatea teritorială. Frontierele statelor
membre sunt și cele ale Uniunii.
Cele mai recente provocări din partea Turciei, înregistrate chiar ieri, nu pot
fi acceptate.
Dacă situația se prelungește, trebuie avute în vedere sancțiuni.
Salut poziția clară a Președinției germane în această chestiune.
Stimată doamnă Merkel,
Sunteți unul dintre cei mai respectați, experimentați și de încredere lideri
mondiali.
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Iar noi, cei un milion de lideri regionali și locali din toată Europa, suntem
alături de dumneavoastră. Suntem pragmatici. Ne ocupăm de realitățile
concrete de pe teren. Găsim soluții.
Cu hotărâre și în parteneriat, putem transforma, împreună, temerile în
siguranță, dezbinarea în unitate, îndoiala în încredere.
Gemeinsam – împreună, aducem Europa mai aproape de cetățeni.
Vă mulțumim, stimată doamnă Cancelară, pentru prezența
dumneavoastră astăzi aici și ne alăturăm tuturor eforturilor pe care le
depuneți pentru Europa.
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