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RAZPRAVA O NEMŠKEM PREDSEDOVANJU EU
S KANCLERKO ANGELO MERKEL
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Evropski odbor regij (OR) je skupščina 329 predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti iz vseh 27 držav članic EU, ki
zastopajo več kot 446 milijonov Evropejcev. Ustanovljen je bil leta 1994 po podpisu Maastrichtske pogodbe.
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Spoštovana gospa kanclerka, v čast nam je, da vas lahko pozdravimo med
nami.
Nemčija je bila gonilna sila pri nastanku našega Odbora.
Naša politična skupščina je bila pred 26 leti ustanovljena s podporo
nemških dežel in kanclerja Kohla. Odbor regij je nastal v želji, da bi Evropo
približali ljudem.
Danes vaša prisotnost ponazarja tradicijo, usmerjeno na lokalno raven
Evrope.
Nemčija in njene dežele se uspešno odzivajo na koronavirus.
Naša platforma za COVID-19 beleži podatke o italijanskih in francoskih
bolnikih, sprejetih v bolnišnice v Posarju in Severnem Porenju-Vestfaliji.
Hvala, ker so vaša vrata še vedno odprta tudi bolnikom iz drugih držav.
Ugotavljamo, da so regije, kot je Spodnja Šlezija, iz Saške prejele 100.000
mask, laboratoriji v Dresdnu pa opravljajo na stotine testov in tako
pomagajo regijam v drugih državah članicah.
To, gospa kanclerka, so resnični primeri evropske solidarnosti.

Spoštovana gospa kanclerka, spoštovane kolegice in kolegi,
skupaj s predsednico Komisije Ursulo von der Leyen je naš Odbor včeraj
objavil svoj prvi regionalni in lokalni barometer.
Njegovo glavno sporočilo je preprosto: lokalni in regionalni voditelji so v
prvih vrstah boja proti pandemiji in njihova vloga je ključna za okrevanje
Evrope.
Od Bergama do Madrida, od Pariza do Stockholma, od Dunaja do Vallette
se neumorno trudimo zajeziti virus, pomagati najbolj ranljivim, zaščititi
svoje skupnosti in ohraniti lokalna gospodarstva in delovna mesta.
Borimo se skupaj z zdravniki, medicinskimi sestrami in učitelji.
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Vzpostavili smo platforme za e-zdravje, e-upravljanje in e-učenje.
Trudimo se za zaščito naravnega okolja, večjo energetsko učinkovitost
stavb, čistejši promet in bolj zelene skupnosti.
Kljub našim prizadevanjem pa imamo težave z zagotavljanjem osnovnih
storitev za naše prebivalce, saj se je 91 % lokalnih proračunov zmanjšalo.
Če navedem samo en primer: le šest držav članic ima zmogljivosti za
digitalno poučevanje 80 % dijakov in učencev.
Spoštovana gospa kanclerka,
Nemčija predseduje EU v izjemno pomembnem obdobju.
30 let po združitvi Nemčije je čas, da združimo, znova zaženemo in
prenovimo Evropo.
Državljani nujno potrebujejo nov proračun EU in evropski instrument za
okrevanje.
Ko bodo okrevale naše regije in mesta, bo namreč okrevala tudi Evropa in
okrevali bodo naši državljani.
Gospa kanclerka, lahko imamo dostop do sredstev EU, pravno državo pa
je v EU vedno treba spoštovati.

Vendar lokalne in regionalne oblasti nikoli ne smejo biti kaznovane za
ravnanje njihovih nacionalnih vlad.
Za okrevanje potrebujemo ne samo naložbe, temveč tudi usklajevanje na
evropski ravni.
Pozdravljam vaše nedavne pogovore z velikimi nemškimi mesti,
da bi v odziv na pandemijo povsod veljala enaka pravila.
Podobno mora biti z vsemi evropskimi vprašanji.
Potrebujemo dosleden evropski pristop v vseh regijah, mestih in državah
članicah.
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Nemčija predseduje EU tudi v času, ko se pogajanja v zvezi z brexitom
bližajo svojemu koncu. To bo neposredno vplivalo na številne regije,
njihove prebivalce in podjetja.

To žalostno poglavje kaže,
da evropska solidarnost ni nekaj samoumevnega.
To je svarilo za vse Evropejce.
Pred nami je tudi nov pakt o migracijah.
Vse države članice bi morale slediti zgledu Nemčije: migracije bomo
uspešno upravljali z evropsko solidarnostjo, pravicami in skupno
odgovornostjo.
Ne smemo dovoliti, da se države, ki so v prvih vrstah, z migracijsko krizo
spopadajo same.
Spoštovana gospa kanclerka,
verjamemo v moto nemškega predsedovanja „Gemeinsam“ – „Skupaj“.
Le skupaj bomo lahko ustvarili odpornejšo, bolj demokratično, trajnostno
in človeško Evropo.
300 regij in 90.000 občin tvori demokratične temelje EU in njeno varnostno
mrežo. Evropi pomagajo, da se približa svojim državljanom.
Priznajmo si, da je dvodimenzionalna Evropa danes dosegla svoje meje.
Potrebujemo Evropo s tremi razsežnostmi, v kateri vse ravni – evropska,
nacionalna, regionalna in lokalna – sodelujejo v dobro ljudi.
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Našo „evropsko hišo demokracije“ vidimo tako: EU je streha, države
članice so njeni zidovi, regionalna in lokalna raven pa njeni temelji.
Vsaka hiša potrebuje trdne temelje.
„Hišo evropske demokracije“ bi lahko izboljšali s konferenco o prihodnosti
Evrope, vendar se ta ne sme spremeniti v „lepotno tekmovanje“ med
institucijami s sedežem v Bruslju.
Dovolite mi, da v imenu politične skupščine regionalnih in lokalnih
voditeljev EU obljubim troje:
Prvič: še naprej bomo ljudem približevali Evropo z „lokalnimi dialogi“.
Državljani se ne smejo več počutiti pozabljeni, zapuščeni ali prezrti.
Zato potrebujemo stalen tok komuniciranja, in sicer z lokalnimi dialogi o
zadevah EU, ki res skrbijo državljane. Pripraviti jih je treba že med
nemškim predsedovanjem EU, skupaj s predsedniki regij, župani,
lokalnimi svetniki ter nacionalnimi in evropskimi izvoljenimi predstavniki.
EU ne sme več veljati zgolj za birokratski stroj. Da bi to dosegla, mora v
večji meri upoštevati lokalni učinek, ki ga ima na regije, mesta in vasi, v
skladu z načelom subsidiarnosti.

Stališča, pooblastila in pristojnosti regij in mest se morajo dejansko
odražati v vsej EU, ne glede na morebitno spreminjanje Pogodb.
Naša druga obljuba je zagotoviti, da glavni kompas usmeritve Evrope
postane kohezija.
Kohezija ni samo denar.
Je temeljna evropska vrednota z dodano vrednostjo, ki koristi vsakemu
posamezniku, vsakemu podjetju, vsaki skupnosti in vsaki državi članici.
Ne smemo pozabiti, da se za vsak vložen evro v okviru kohezije vrnejo
skoraj trije evri in to vsem davkoplačevalcem EU: od vzhoda do zahoda in
od severa do juga.
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Nobena država, regija, mesto ali vas ne sme ostati osamljena ali
zapostavljena.
Gospa kanclerka Merkel,
Evropska unija je največji politični in gospodarski dosežek sodobne dobe.
Uspešna je zato, ker so evropski prebivalci stopili skupaj.
Slišati je nekaj glasov skrajnežev in populistov, ki želijo, da se vrnemo v
osamo, za nacionalne meje.
Vrednote, ki Evropo povezujejo, pa so močnejše in bodo vedno
prevladale.
Naše notranje meje niso pregrade, temveč laboratoriji za enotnost, večjo
odpornost, spodbujanje dialoga in pospeševanje zelenega prehoda.
Moj tretji predlog je, da se naš Odbor vključi v razprave v Svetu za
pospešitev vzpostavitve evropskega mejnega mehanizma.
Gospa kanclerka Merkel, vi ste bili tisti, ki ste v najtežjih časih branili
vrednoto odprtih meja znotraj Unije.
Da bi naše notranje meje lahko ostale odprte, pa potrebujemo trdne
zunanje meje.
EU mora braniti svojo ozemeljsko suverenost. Meje držav članic so meje
EU.

Najnovejša turška provokacija, ki se je včeraj znova zaostrila, je
nesprejemljiva.
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Če se bo to stanje nadaljevalo, bo treba razmisliti o sankcijah.

Pozdravljam jasno stališče nemškega predsedstva EU o tej zadevi.

Spoštovana gospa kanclerka Merkel,
ste med najbolj spoštovanimi, izkušenimi in zaupanja vrednimi svetovnimi
voditelji.
In mi, milijon regionalnih in lokalnih voditeljev iz vse Evrope, smo vaši
zavezniki. Pragmatični smo. Na terenu se soočamo z realnostjo.
Prinašamo rešitve.
Odločno in v partnerstvu lahko skupaj strah obrnemo v zaupanje,
razhajanja v enotnost, negotovost v samozavest.
Gemeinsam – skupaj lahko Evropo približamo državljanom.
Najlepša hvala, gospa kanclerka, za vaše današnje sodelovanje. In vse,
kar delate za Evropo – lahko naredimo skupaj.
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