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Europos Sąjungos padėtis: regionų ir miestų požiūris
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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 Pirmininke U. von der Leyen, gerbiami kolegos ir draugai, 
 
 
šis dramatiškas laikmetis išryškino Europos solidarumo ir atsakomybės 
esmę.  
 
Kad mūsų atsakas būtų teisingas, turime suprasti, ko reikia mūsų 
žmonėms.  
 
Todėl džiaugiuosi galėdamas pristatyti mūsų pirmąją ataskaitą „Regionų ir 
vietos barometras“. 
 
Žodis „barometras“ pasirinktas todėl, kad mano gimtojoje graikų kalboje 
„baros“ reiškia „svorį“, taigi, kalbame apie Europos regionų, miestų ir 
kaimų svarbą. 
 
O graikiškas žodis „metron“ reiškia „matą“.  
 
Jei „neišmatuosime“ savo regionų ir miestų būklės, negalėsime įvertinti ir 
Sąjungos būklės.  
 
Tik jausdami savo bendruomenių pulsą galėsime nuspręsti, ar ES 
veiksmai vietoje buvo sėkmingi ir ką ES turėtų daryti, kad padėtų savo 
žmonėms. 
 
 
Gerbiama Pirmininke, 
 
savo pranešime apie Sąjungos padėtį Jūs deramai pagerbėte šios krizės 
didvyrius: gydytojus, slaugytojus ir pirmuosius reaguotojus.  
 
Šiandien aš norėčiau pagerbti kukliai priešakinėse gretose su pandemija 
kovojančius didvyrius: merus, regionų vadovus ir tarybų narius. 
 
Mūsų COVID-19 platformoje nariai pasidalijo šimtais tikrų istorijų.  
 
Jie papasakojo, kaip miestai ir regionai nepaliaujamai stengiasi apsaugoti 
mūsų bendruomenes ir vietos ekonomiką.   
 
Išrinkti regionų ir vietos politikai užtikrina, kad ligoninės būtų aprūpintos.  
 
Jie stengiasi, kad viešasis transportas toliau veiktų ir būtų saugus.  
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Mūsų vietos lyderiai remia pažeidžiamiausius asmenis ir vietos verslą. 
 
Kad Europos ekonomika atsigautų, būtinas ne tik valstybių narių, bet ir 
tarpvalstybinis ir tarpregioninis solidarumas.   
 
Ekonomikos gaivinimas yra mūsų visų įsipareigojimas ir atsakomybė.  
 
Gerbiama Pirmininke, mieli draugai, 
 
Europa prasideda kiekviename regione, mieste ir kaime. 
 
Ji prasideda Slovakijos mieste Prešove, kuriame buvo nupirktos elektra 
varomos transporto priemonės, naudojamos vyresnio amžiaus žmonėms 
pristatyti maistą ir vaistus.  
 
Ji taip pat prasideda Liublino vaivadijoje, kuri pasinaudojo ES fondais 
medicinos įrangai įsigyti. 
 
Taip pat Italijos mieste Kapanoryje, kurio meras organizavo lėšų rinkimą, 
kad būtų galima nupirkti įrangos vietos ligoninei ir maisto netekusiems 
darbo. 
 
Tai įrodo, kad milijonas išrinktų vietos ir regionų politikų yra Europos 
Sąjungos demokratijos pagrindas. 
 
Tai jų pastangomis ES yra ne tolima ir neveiksminga, o matoma ir reali.  
 
Regionų barometras patvirtina, kad nuo pandemijos nukentėjome visi.  
 
Jis rodo, kad kai kurios vietovės yra ypač pažeidžiamos. 
 
Skaudžiausiai buvo paliesti Il de Franso, Ispanijos Andalūzijos, Kastilijos 
ir Leono, Madrido ir Valensijos regionai ir dauguma Italijos regionų, taip 
pat nukentėjo Kroatijos, Rytų Bulgarijos ir Graikijos pakrančių regionai.  
 
Mažėjančios pajamos ir didėjančios išlaidos (vadinamasis žirklių efektas) 
kelia pavojų ES savivaldybių, miestų ir regionų viešiesiems finansams.  
 
Vien tik 2020 m. Prancūzijos, Vokietijos ir Italijos subnacionalinės valdžios 
institucijos praras 30 mlrd. EUR.  
 
Daugiau kaip 90 proc. ES regionų ir savivaldybių prognozuoja didelį 
pajamų sumažėjimą. 
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Jei žlugs viešosios tarnybos, mūsų ekonomikos atsigavimas sulėtės ir bus 
skausmingesnis mūsų žmonėms ir bendruomenėms.   
 
Gerbiama Pirmininke,  
 
ES atsakas yra drąsus ir Jūsų pasiūlytas investicijų rinkinys yra išskirtinis.  
 
Tačiau nepadarykime klaidos: kad kitą ES biudžetą ir priemonę „Next 
Generation EU“ lydėtų sėkmė, būtinas mūsų vietovių poreikiais 
grindžiamas planavimas.  
 
Ekonomikos gaivinimo planas, kuriuo neatsižvelgiama į vietoves ir 
tenkinami tik nacionaliniai poreikiai, žlugs.  
 
Kadangi regionų ir vietos valdžios institucijoms tenka pusė ES viešųjų 
investicijų ir trečdalis viešųjų išlaidų, jos turi prisidėti prie gaivinimo planų 
rengimo. 
 
Todėl raginu ES ir jos regionų ir vietos valdžios institucijas: 
 
• pirma, siekti geresnio koordinavimo gaivinant ekonomiką visapusiškai 

atsižvelgiant į teritorinį poveikį, 
• antra, padėti miestams ir regionams sumažinti finansinę spragą ir 

apsaugoti juos nuo vadinamojo žirklių efekto, 
 
• ir galiausiai, užtikrinti, kad ES ekonomika būtų gaivinama tvariai ir 

įtraukiai, atsisakant visų ES investicijų į iškastinį kurą ir suteikiant 
regionams ir miestams tiesioginę prieigą prie finansinių išteklių vietos 
žaliesiems projektams įgyvendinti. 

 
 
Gerbiami kolegos,  
 
krizė kelia pavojų, kad atsiras COVID-19 prarastoji karta.  
 
Tik šešiose valstybėse narėse 80 proc. ar daugiau moksleivių 
užtikrinamas skaitmeninis ugdymas. 
 
Išpopuliarėjus nuotoliniam darbui gyventojai ir įmonės pakeitė savo 
elgseną.  
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Turime kuo skubiau dėti dar daugiau pastangų, kad kiekviena įmonė, 
viešoji įstaiga ar namų ūkis turėtų spartų interneto ryšį ir būtų išvengta dar 
didesnio kaimo ir miesto atotrūkio. 
 
Be to, mūsų ataskaita patvirtina, kad moterys, kurios sudaro beveik 
80 proc. sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojų, labiausiai jaučia 
COVID-19 poveikį.  
 
COVID-19 taip pat išryškino didžiulius stacionariosios sveikatos priežiūros 
skirtumus.  
 
Pavyzdžiui, Vokietijoje yra šešis kartus daugiau vietų vienam gyventojui 
intensyviosios terapijos skyriuose nei Portugalijoje.  
 
Turime spręsti šią naują geografinę regioninių skirtumų problemą ir padėti 
regionams augant sveikatos priežiūros poreikiams. 
 
Europiečiai norėtų, kad ES sveikatai teiktų prioritetą.  
 
ES ir jos regionų bei vietos valdžios institucijos dabar turi: 
 
• pirma, padvigubinti pastangas kovoje su socialine atskirtimi siekiant 

išvengti COVID-19 prarastosios kartos, 
• ir, antra, laikantis subsidiarumo principo persvarstyti sveikatos srities 

kompetencijos pusiausvyrą Europos, nacionaliniu, regionų ir vietos 
lygmeniu.   

 
Remdamiesi mūsų bendra „aktyvaus subsidiarumo“ koncepcija, galime 
skatinti visų valdymo lygmenų dialogą, kad rastume teisingą galių 
pasidalijimą būsimoje „Europos sveikatos sąjungoje“. 
 
 
Gerbiama Pirmininke, mieli draugai, 
 
mūsų Regionų barometras rodo, kad sanglaudos politika yra svarbi visoms 
vietovėms ir visiems Sąjungos žmonėms.  
 
Nuo Azorų iki Kipro ir nuo Viduržemio jūros iki Arkties Europa remiasi 
sanglauda.  
 
Sanglauda – tai ne tik pinigai, ji yra pamatinė vertybė, suteikianti 
papildomos naudos kiekvienam asmeniui.  
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Tai unikali priemonė, kuri apsaugos piliečius, padės kovoti su pandemija 
ir kurti tvarias ir atsparias bendruomenes nuošalyje nepaliekant nė vieno 
asmens ir nė vienos vietovės. 
 
Jau praėjo beveik 40 metų nuo to laiko, kai sanglauda buvo įtvirtinta ES 
sutartyse.  
 
Šiandien, kilus pandemijai, sanglauda ir vėl padėjo regionams ir miestams, 
kuriems reikėjo pagalbos.  
 
12 000 sanglaudos aljanso šalininkų jungia partnerystės ir daugiapakopio 
valdymo principai.  
 
Mūsų Regionų ir vietos barometras aiškiai rodo, kad pandemija padidins 
skirtumus tarp regionų ir miestų.  
 
Tačiau sanglauda duos rezultatų tik tuo atveju, jei bus formuojama ir 
įgyvendinama kartu su visais valdymo lygmenimis.  
 
Todėl raginu Europos Komisiją ir mūsų regionų ir vietos valdžios 
institucijas: 
 
• pirma, pradėti bendrą kampaniją, parodančią sanglaudos lėšų gyvybinę 

svarbą vietos bendruomenėms, 
• antra, kartu surengti metinį forumą sanglaudos ir atsparumo 

klausimais, kuriame būtų aptartas naujasis ES biudžetas ir ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, 

• ir galiausiai, užtikrinti nuolatinius pasienio regionų mainus sveikatos 
priežiūros ir skubiosios pagalbos srityje. 

 
 
Gerbiama Pirmininke, gerbiami nariai, 
 
pasitikėjimas gali padėti įveikti krizę. 
 
Naujausia mūsų apklausa rodo, kad valdymo lygmuo, kuriuo žmonės 
pasitiki labiausiai, yra vietos ir regionų valdžios institucijos. 
 
Be to, dauguma europiečių mano, kad regionų ir vietos valdžios 
institucijoms reikia suteikti galimybę daryti didesnę įtaką ir taip ES galės 
pagerinti savo veiksmingumą. 
 
Mieli draugai,  
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atėjo laikas sustiprinti Europos demokratiją. 
 
Europos demokratiją, kurioje įsiklausoma į žmones ir kuri yra jiems 
artimesnė. 
 
Europą, kurioje geresnis ir paprastesnis reglamentavimas, vadovaujantis 
subsidiarumo principu, gali pakeisti kasdienį gyvenimą. 
 
Gerbiama Pirmininke,  
 
europiečiai nori aktyviau dalyvauti politikoje.  
 
Vienas iš pavyzdžių būtų nepaliaujama jaunimo kova už realius klimato 
politikos veiksmus.  
 
Į jų nuomonę turi būti atsižvelgta Konferencijoje dėl Europos ateities. 
 
Konferencija būtų tinkamas metas apsvarstyti mūsų bendrų namų ateitį, o 
svarbiausia – kartu su piliečiais.  
 
Pasakysiu atvirai, mūsų nedomina Briuselio institucijų konkursas.  
 
Norime gilaus demokratizacijos proceso, padedančio ES priartinti prie 
piliečių. Norime paprastesnių institucijų ir geresnio demokratinio žmonių 
balso atstovavimo.   
 
Sutelkime jėgas ir organizuokime vietos dialogus visoje Europoje – 
absoliučiai kiekvienoje valstybėje narėje dalyvaujant Europos Komisijai, 
jos atstovybėms ir „Europe Direct“ informacijos centrams ir kartu su vietos 
ir regionų politikais. 
 
Mieli draugai, 
 
Mūsų Europa yra namai su tvirtomis sienomis – valstybėmis narėmis, ir ją 
saugančiu stogu – Europos Sąjunga.  
 
Tai yra Europos demokratijos namai. 
 
Tačiau nesvarbu kokio tvirtumo būtų sienos ir stogas, kiekvienam namui 
būtini tvirti pamatai.  
 
ES pamatai yra jos regionai, miestai ir kaimai.  
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Jie yra gyvybiškai svarbūs, kad Europa būtų atspari, tvari ir klestinti.  
 
  
Gerbiama Pirmininke, 
 
esu pasiryžęs drauge siekti šio tikslo.  
 
Norėčiau pateikti keturis pasiūlymus mūsų partnerystei paskatinti:  
 

1. Kartu organizuoti vietos dialogus žmonių poreikius atspindinčiomis 
temomis. 
 
2. Nuolat vertinti ES sprendimų poveikį mūsų vietovėms. 
 
3. Į Komisijos metinį pranešimą apie Sąjungos padėtį įtraukti regionų ir 
vietos aspektą. Mums būtų didelė garbė, jei kiekvienais metais 
prisijungtumėte prie spalio mėnesį rengiamų Regionų ir vietos 
barometro debatų. 
 
4. Pradėti bendrą projektą, skirtą per švietimą ir kultūrą propaguoti 
Europos vertybes, tapatybę ir pilietiškumą regionų ir vietos lygmeniu. 

 
Gerbiama Pirmininke, mieli draugai, 
 
kad galėtume kartu atnaujinti Europą, turime sustiprinti jos pagrindą. 
 
Turime vadovautis paprastu principu: kad sprendimai būtų veiksmingi ir 
patenkintų žmonių poreikius, jie turi būti priimami kuo arčiau piliečių. 
 
Dėkoju už dėmesį. 
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