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Europejski Komitet Regionów, utworzony w 1994 r. po wejściu w życie traktatu z Maastricht, jest unijnym 
zgromadzeniem 329 przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych ze wszystkich 27 państw członkowskich 
reprezentujących ponad 446 mln Europejczyków.
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Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, 
 
 
Obecna dramatyczna sytuacja wzmocniła samą istotę europejskiej 
solidarności i odpowiedzialności.  
 
Jeśli mamy właściwie reagować, musimy rozumieć, czego potrzebują nasi 
obywatele.  
 
Dlatego też mam wielką przyjemność zaprezentować nasze pierwsze 
sprawozdanie na temat barometru regionalnego i lokalnego. 
 
Słowo „barometr” zostało wybrane ze względu na to, że w języku greckim, 
który jest moim językiem ojczystym, „baros” oznacza „waga”: a więc 
chodzi tu o wagę regionów, miast i wsi Europy. 
 
Słowo „metron” także pochodzi z greckiego i oznacza „miarę”.  
 
Jeśli nie będziemy dysponować miarą stanu naszych regionów i miast, nie 
będziemy rozumieć, w jakim położeniu znajduje się nasza Unia.  
 
Tylko mierząc tętno naszych społeczności, dowiemy się, jak skuteczna 
jest UE w terenie i co musi uczynić, aby pomóc swoim obywatelom. 
 
 
Szanowna Pani Przewodnicząca, 
 
W orędziu o stanie Unii słusznie złożyła Pani hołd bohaterom obecnego 
kryzysu: lekarkom i lekarzom, pielęgniarkom i pielęgniarzom oraz ludziom 
znajdującym się w pierwszej linii reagowania.  
 
Dziś składam hołd bohaterom, którzy pozostają w cieniu, choć też w 
pierwszej kolejności podejmują walkę z pandemią: burmistrzom, 
przewodniczącym regionów, radnym. 
 
Za pośrednictwem naszej platformy wymiany informacji dotyczącej 
COVID-19 nasi członkowie mogli podzielić się setkami prawdziwych 
historii.  
 
Ukazują one nieustanne wysiłki miast i regionów, by chronić nasze 
społeczności i gospodarki lokalne.   
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Politycy sprawujący mandat regionalny i lokalny dbają o wyposażenie 
szpitali.  
 
Troszczą się również o funkcjonowanie naszego transportu publicznego i 
o jego bezpieczeństwo.  
 
Nasi lokalni przywódcy wspierają osoby znajdujące się w najtrudniejszej 
sytuacji oraz miejscowe przedsiębiorstwa. 
 
Odbudowa Europy wymaga solidarności, i to nie tylko pomiędzy 
państwami członkowskimi, ale także ponad granicami i między regionami.   
 
Wszyscy musimy zaangażować się w odbudowę i wziąć za nią 
odpowiedzialność.  
 
 
Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, 
 
Europa bierze początek w każdym regionie, mieście i wsi. 
 
Zaczyna się w słowackim Preszowie, w którym użyto elektrycznych 
pojazdów do dostarczania żywności i lekarstw osobom starszym.  
 
Zaczyna się także w województwie lubelskim, w którym wykorzystano 
unijne środki do zakupu sprzętu medycznego, 
 
oraz we włoskim mieście Capannori, którego burmistrz zebrał fundusze 
na zakup sprzętu dla miejscowego szpitala oraz żywności dla tych, którzy 
stracili pracę. 
 
 
Dowodzi to, że milion polityków wybieranych na szczeblu lokalnym i 
regionalnym stanowi demokratyczny fundament Unii Europejskiej. 
 
Dzięki nim UE staje się widoczna i realna, a nie odległa i nieskuteczna.  
 
Barometr regionalny potwierdza, że pandemia dotknęła nas wszystkich.  
 
Pokazuje też, że niektóre obszary są szczególnie narażone na jej skutki. 
 
Najbardziej ucierpiały Ile-de-France, hiszpańskie regiony Andaluzja, 
Kastylia i León, Madryt i Walencja oraz większość regionów włoskich, a 
także regiony przybrzeżne Chorwacji, wschodniej Bułgarii i Grecji.  
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Spadające dochody i rosnące wydatki, czyli tzw. efekt rozwarcia nożyc, 
zagrażają finansom publicznym gmin, miast i regionów w UE.  
 
Władze szczebla niższego niż krajowy we Francji, Niemczech i we 
Włoszech stracą 30 mld EUR w samym 2020 roku.  
 
Ponad 90% regionów i gmin UE spodziewa się gwałtownego spadku 
dochodów. 
 
Jeśli usługi publiczne znajdą się w zapaści, to proces odbudowy będzie 
wolniejszy i bardziej bolesny dla ludzi i społeczności.   
 
Szanowna Pani Przewodnicząca,  
 
Reakcja UE była odważna, a zaproponowany przez Panią pakiet 
inwestycyjny – wyjątkowy.  
 
Ale nie ulega wątpliwości, że jeśli kolejny budżet UE i Next Generation EU 
mają przynieść oczekiwany efekt, to potrzebujemy inteligentnego 
planowania uwzględniającego potrzeby naszych samorządów.  
 
Plan odbudowy pomijający aspekt terytorialny i zaspokajający jedynie 
potrzeby krajowe nie powiedzie się.  
 
To władze regionalne i lokalne muszą kształtować plany naprawy 
gospodarczej, ponieważ odpowiadają one za połowę inwestycji 
publicznych w UE i za jedną trzecią wydatków publicznych. 
 
Dlatego zwracam się do UE oraz jej władz regionalnych i lokalnych o: 
 
• lepszą koordynację odbudowy gospodarczej i pełne uwzględnienie 

oddziaływania terytorialnego; 
 
• wsparcie miast i regionów w niwelowaniu luki finansowej i chronienie 

ich przed koniecznością zwiększenia wydatków w obliczu gwałtownego 
spadku dochodów; 

 
• zadbanie o zrównoważony i inkluzywny charakter odbudowy 

gospodarczej w UE, a także o położenie kresu wszystkim unijnym 
inwestycjom w paliwa kopalne oraz zapewnienie regionom i miastom 
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bezpośredniego dostępu do funduszy w celu realizacji zielonych 
projektów w terenie. 

 
 
Szanowni Państwo,  
 
Kryzys przywołał widmo straconego pokolenia, które z powodu pandemii 
COVID-19 może pozostać bez perspektyw na przyszłość.  
 
Jedynie sześć państw członkowskich jest w stanie zapewnić edukację 
cyfrową co najmniej 80% uczniów. 
 
Postawy obywateli i przedsiębiorstw zmieniły się wraz ze wzrostem 
telepracy.  
 
Musimy natychmiast przyspieszyć działania mające zapewnić każdej 
firmie, służbom publicznym i gospodarstwom domowym dostęp do 
szybkiego internetu. W ten sposób unikniemy pogłębiania się przepaści 
między obszarami wiejskimi i miejskimi. 
 
Nasze sprawozdanie potwierdza, że COVID-19 dotyka zwłaszcza kobiety, 
które stanowią prawie 80% personelu medycznego.  
 
Obecna pandemia rzuciła również światło na ogromne dysproporcje w 
opiece szpitalnej.  
 
Liczba łóżek szpitalnych na oddziałach intensywnej terapii na jednego 
mieszkańca jest na przykład w Niemczech sześć razy wyższa niż w 
Portugalii. 
 
Musimy zająć się tą nową geografią dysproporcji regionalnych i pomóc 
regionom sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na opiekę zdrowotną. 
 
Europejczycy chcą, aby zdrowie było priorytetem Unii.  
 
UE oraz jej władze regionalne i lokalne muszą teraz: 
 
• podwoić środki na zwalczanie wykluczenia społecznego, by odegnać 

widmo pokolenia straconych szans z powodu COVID-19; 
• dokonać przeglądu równowagi kompetencji zdrowotnych między 

szczeblem europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, zgodnie z 
zasadą pomocniczości. 
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Na podstawie naszej wspólnej koncepcji aktywnej pomocniczości 
możemy promować dialog między wszystkimi poziomami sprawowania 
rządów, by wypracować odpowiedni podział kompetencji w przyszłej 
europejskiej unii zdrowia.   

 
 
Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, 
 
Nasz barometr regionalny pokazuje, że polityka spójności ma znaczenie 
w każdym zakątku Unii i dla wszystkich jej mieszkańców.  
 
Od Azorów po Cypr, od Morza Śródziemnego po Arktykę, Europa 
zbudowana jest na spójności.  
 
Spójność jest nie tylko kwestią pieniędzy, lecz podstawowym walorem 
wnoszącym wartość dodaną do naszego życia.  
 
To wyjątkowe narzędzie służy ochronie obywateli, walce z pandemią, 
budowaniu zrównoważonych i odpornych społeczności oraz dbaniu o to, 
by nie pozostawiać żadnej osoby i żadnego miejsca w tyle. 
 
Prawie czterdzieści lat po tym, jak zapisano spójność w Traktatach UE,  
 
raz jeszcze pomogła ona regionom i miastom w potrzebie, podczas 
pandemii.  
 
12 tysięcy orędowników Sojuszu na rzecz Spójności wspiera zasadę 
partnerstwa i wielopoziomowego sprawowania rządów.  
 
Nasz regionalny i lokalny barometr wyraźnie pokazuje, że pandemia 
pogłębi przepaść między regionami i miastami.  
 
Jednak spójność może przynieść rezultaty tylko wtedy, gdy zostanie 
zaprojektowana i wdrożona w partnerstwie z wszystkimi poziomami 
rządów.  
 
Dlatego zwracam się do Komisji Europejskiej oraz naszych władz 
regionalnych i lokalnych o: 
 
• rozpoczęcie wspólnej kampanii mającej na celu pokazanie, jak 

fundusze spójności stały się kołem ratunkowym społeczności 
lokalnych; 
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• współorganizowanie dorocznego forum na temat spójności i 
odporności w celu omówienia nowego budżetu UE oraz Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności; 

• ustanowienie stałej wymiany między regionami przygranicznymi w 
zakresie zdrowia i służb ratunkowych. 

 
 
Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Członkowie, 
 
Zaufanie jest wartością, która pozwoli nam przezwyciężyć obecny kryzys. 
 
Nasz niedawny sondaż pokazuje, że władze lokalne i regionalne nadal są 
tym poziomem władzy, który cieszy się największym zaufaniem obywateli. 
 
Większość Europejczyków uważa również, że należy zwiększyć wpływ 
władz regionalnych i lokalnych, by poprawić zdolność UE do osiągania 
celów. 
 
Szanowni Państwo,  
 
Nadszedł czas, by wzmocnić europejską demokrację. 
 
Demokrację, która wsłuchuje się w głos ludzi i jest blisko nich. 
 
Europę, w której lepsze i prostsze regulacje oparte na zasadzie 
pomocniczości rzeczywiście odmienią nasze codzienne życie. 
 
Szanowna Pani Przewodnicząca,  
 
Europejczycy chcą się bardziej angażować w politykę.  
 
Młodzi ludzie niestrudzenie walczący o prawdziwe działania na rzecz 
klimatu to tylko jeden z przykładów.  
 
Należy wsłuchać się w ich głosy na konferencji w sprawie przyszłości 
Europy. 
 
Konferencja ta może być okazją do zastanowienia się – wspólnie z 
obywatelami, co jest niezmiernie ważne – nad przyszłością naszego 
wspólnego domu.  
 
Ale powiedzmy sobie szczerze: nie jesteśmy zainteresowani konkursem 
piękności pomiędzy instytucjami w Brukseli.  
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Pragniemy głębokiego procesu demokratyzacji, który zbliży UE do ludzi. 
Chcemy uprościć struktury instytucjonalne i zapewnić bardziej 
demokratyczną reprezentację obywateli w procesie głosowania.   
 
Połączmy siły i przeprowadźmy dialogi lokalne w całej Europie wraz z 
Komisją Europejską, jej przedstawicielstwami, Punktami Informacji 
Europejskiej Europe Direct oraz naszymi lokalnymi i regionalnymi 
politykami w każdym państwie członkowskim. 
 
 
Drodzy Przyjaciele, 
 
Nasz europejski dom ma silne ściany – państwa członkowskie – oraz 
ochronny dach – Unię Europejską.  
 
Jest to nasza Europejska Izba Demokracji. 
 
Ale bez względu na to, jak mocne są ściany i dach, żaden dom nie może 
stanąć bez solidnych fundamentów.  
 
Fundamentem UE są jej regiony, miasta i wsie.  
 
Są one niezbędne dla zbudowania odpornej, zrównoważonej i dostatniej 
Europy.  
 
  
Szanowna Pani Przewodnicząca, 
 
Aby to osiągnąć, jestem zdecydowany podjąć wspólną pracę.  
 
Pragnę przedstawić Państwu cztery pomysły, które zapewnią rozkwit 
naszego partnerstwa:  
 

1. wspólną organizację lokalnych dialogów tematycznych 
uwzględniających potrzeby naszych obywateli; 
 
2. regularną ocenę wpływu decyzji UE na nasze miasta, gminy i 
regiony; 
 
3. uwzględnienie wymiaru regionalnego i lokalnego w corocznym 
orędziu Komisji o stanie Unii. Bylibyśmy zaszczyceni, gdyby mogła 
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Pani co roku uczestniczyć w naszej październikowej debacie na temat 
barometru regionalnego i lokalnego; 
 
4. uruchomienie wspólnego projektu promującego europejskie 
wartości, tożsamość i obywatelstwo poprzez działania edukacyjne i 
kulturowe na szczeblu regionalnym i lokalnym. 

 
Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, 
 
Aby zapewnić Europie nowy start, należy wzmocnić jej fundamenty. 
 
Musimy kierować się prostą zasadą: należy podejmować decyzje jak 
najbliżej obywateli, jeśli chcemy wypracować skuteczne rozwiązania, 
które zaspokoją ich potrzeby. 
 
Dziękuję! 
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