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D
iscurso de Apostolos Tzitzikostas, presidente do Com

ité das Regiões Europeu

Senhora Presidente von der Leyen, Caros Colegas e Amigos,

Esta época dramática veio reforçar a própria essência da solidariedade e da responsabilidade europeias.

Se queremos encontrar as soluções acertadas, temos de saber de que precisam os nossos cidadãos.

É por isso que me apraz apresentar a primeira edição do nosso Barómetro Regional e Local.

A palavra «barómetro» foi escolhida porque, em grego, que é a minha língua materna, «baros» significa 
«peso»: assim, faz jus ao peso das regiões, das cidades e dos municípios da Europa.

E «metron» vem também do grego, e quer dizer «medir».

Se não medirmos o estado dos nossos municípios e regiões, não poderemos compreender o estado da União.

Só tomando o pulso das nossas comunidades podemos decidir a que ponto a UE tem sido eficaz no 
terreno e o que deve fazer para ajudar os seus cidadãos.

Senhora Presidente,

No discurso sobre o estado da União, Vossa Excelência prestou uma justa homenagem aos heróis da 
atual crise: os médicos, os enfermeiros e o pessoal de primeira intervenção. 

Hoje, deixo o meu tributo aos heróis esquecidos que se encontram na linha da frente do combate à 
pandemia: os autarcas, os presidentes das regiões e os membros das assembleias locais e regionais.

Na nossa plataforma dedicada à COVID, os nossos membros partilharam centenas de histórias reais, que 
revelam a que ponto os municípios e as regiões estão a trabalhar sem descanso para proteger as nossas 
comunidades e as economias locais.

Os políticos eleitos a nível regional e local estão a garantir que os hospitais estejam bem equipados. 

Estão a assegurar que os nossos transportes públicos funcionem de maneira segura. 

Os nossos líderes locais estão a apoiar as empresas mais vulneráveis a nível local.

A recuperação da Europa requer solidariedade, não só entre os Estados-Membros, mas também trans-
fronteiras e entre regiões.

Todos temos de nos empenhar na recuperação, e de assumir responsabilidade pela recuperação. 

Senhora Presidente, Caros Amigos,

A Europa começa em cada região, cidade e município.

Começa na cidade eslovaca de Prešov, que adquiriu veículos elétricos para entregar comida e medica-
mentos aos idosos. 

Começa na região polaca de Lublin, que usou os fundos da UE para adquirir equipamento médico.

Começa no município italiano de Capannori, cujo presidente recolheu fundos para comprar equipa-
mento para o hospital local e alimentos para as pessoas que tinham perdido o emprego.
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União Europeia.

São eles que tornam a UE visível e real, em vez de distante e ineficaz. 

O Barómetro Regional confirma que a epidemia nos afeta a todos. 

Revela que algumas zonas são particularmente vulneráveis.

A Ilha de França, as regiões espanholas da Andaluzia, de Castela e de Leão, Madrid e Valência e a maior 
parte das regiões de Itália foram as mais duramente atingidas, juntamente com regiões costeiras da 
Croácia, com a Bulgária Oriental e com a Grécia. 

A diminuição das receitas e o aumento das despesas, o chamado «efeito de tesoura», põem em risco as 
finanças públicas dos municípios, das cidades e das regiões da UE. 

Os órgãos de poder local e regional de França, Alemanha e Itália perderão 30 mil milhões de euros só 
em 2020. 

Mais de 90% das regiões e dos municípios da UE preveem uma quebra acentuada das suas receitas.

Se os serviços públicos deixarem de funcionar, a retoma será mais lenta e mais dolorosa para os ci-
dadãos e para as suas comunidades.

Senhora Presidente, 

A reação da UE foi arrojada, e o pacote de investimentos que Vossa Excelência propôs é excecional.

Mas não nos iludamos: para ter êxito, o próximo orçamento da UE e o Next Generation UE requerem um 
planeamento inteligente que reflita as necessidades dos nossos territórios.

Um plano de recuperação que não tenha em conta os territórios e apenas satisfaça as necessidades 
nacionais está condenado ao fracasso.

Uma vez que os órgãos de poder local e regional só representam metade do investimento público da 
UE e um terço das despesas públicas, são eles que devem definir os planos de recuperação.

Por isso, convido a UE e os órgãos de poder local e regional a:

 • coordenarem melhor as suas medidas de recuperação, tendo plenamente em conta o impacto 
territorial;

 • ajudarem os municípios e as regiões a colmatarem lacunas financeiras e a protegerem-nos do 
«efeito de tesoura»;

 • tornarem sustentável e inclusiva a recuperação da UE, pondo termo a todos os investimentos da 
UE em combustíveis fósseis e dando às regiões e aos municípios acesso direto a financiamento 
para executar projetos ecológicos locais.

Caros Colegas, 

A crise pode levar a uma geração perdida devido à COVID-19. 
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Apenas seis Estados-Membros podem oferecer ensino digital a 80% ou mais dos estudantes.

O comportamento dos cidadãos e das empresas mudou com o aumento do teletrabalho. 

Temos de envidar urgentemente mais esforços para que cada empresa, cada serviço público e cada lar 
tenha acesso à Internet rápida, para evitar que o fosso entre zonas rurais e urbanas aumente ainda mais.

A nossa publicação também confirma que a COVID-19 está a afetar sobretudo as mulheres, que repre-
sentam 80% dos trabalhadores do setor da saúde. 

A COVID-19 também veio pôr a nu as enormes disparidades no que se refere aos cuidados hospitalares. 

Por exemplo, o número de camas de hospital em cuidados intensivos é seis vezes mais elevado na Ale-
manha do que em Portugal por cada 100 000 habitantes. 

Temos de enfrentar esta «nova geografia de disparidades regionais» e de ajudar as regiões a dar resposta 
a uma procura cada vez maior de cuidados de saúde.

Os europeus querem que a saúde seja uma prioridade da UE. 

A UE e os seus órgãos de poder local e regional têm de agir agora:

 • em primeiro lugar, reforçando as medidas de combate à exclusão social para evitar uma geração 
perdida devido à COVID-19;

 • em segundo lugar, revendo a repartição das competências no domínio da saúde entre os níveis 
europeu, nacional, regional e local, de harmonia com o princípio da subsidiariedade.  

Com base no nosso conceito partilhado de «subsidiariedade ativa», podemos promover o diálogo entre 
todos os níveis de governação a fim de encontrar a repartição adequada de competências numa futura 
«União Europeia da Saúde».

Senhora Presidente, Caros Amigos,

O nosso Barómetro Regional demonstra que a política de coesão é importante para todos os territórios 
e para todas as pessoas da nossa União. 

Dos Açores a Chipre, do Mediterrâneo ao Ártico, a Europa assenta na coesão. 

A coesão não é apenas uma questão de dinheiro, é um valor fundamental que geral valor acrescentado 
para as vidas de todos os cidadãos. 

É uma ferramenta única que protegerá os cidadãos, combaterá a pandemia e construirá comunidades 
sustentáveis e resilientes, sem deixar ninguém e nenhum território para trás.

Quase quarenta anos depois que a coesão foi consagrada nos Tratados da UE, hoje, em plena pandemia, 
a coesão está mais uma vez a ajudar as regiões e os municípios necessitados.

Os 12 000 apoiantes da Aliança pela Coesão estão unidos em torno dos princípios da parceria e da 
governação a vários níveis.

O nosso Barómetro Regional e Local deixa claro que a pandemia agravará as disparidades entre regiões 
e municípios.
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Por isso, convido a Comissão Europeia e os órgãos de poder local e regional a:

 • lançarem uma campanha conjunta para demonstrar a que ponto os fundos no âmbito da políti-
ca de coesão têm sido vitais para as comunidades locais;

 • organizarem em conjunto um fórum anual sobre a coesão e a resiliência para debater o novo 
orçamento da UE e o Mecanismo de Recuperação e Resiliência;

 • e a criarem um mecanismo permanente de intercâmbio entre regiões fronteiriças nos domínios 
da saúde e dos serviços de urgência.

Senhora Presidente, Caros Membros,

É a confiança que nos permitirá recuperar desta crise.

A nossa recente sondagem revela que os órgãos de poder local e regional continuam a ser o nível de 
governo em que os cidadãos mais confiam.

A maioria dos europeus também está convicta de que os órgãos de poder local e regional devem ter 
mais influência, para melhorar a capacidade da UE de cumprir os seus objetivos.

Caros Amigos, 

É chegada a altura para uma democracia europeia mais forte.

Uma democracia europeia que dê ouvidos aos cidadãos e esteja próxima deles.

Uma Europa em que uma regulamentação melhor e mais simples tenha um impacto na vida de todos 
os dias, no respeito do princípio da subsidiariedade.

Senhora Presidente, 

Os europeus querem empenhar-se mais na política. 

Os jovens que pugnam incansavelmente em prol de medidas concretas de ação climática são apenas 
um exemplo. 

As suas vozes devem ser ouvidas na Conferência sobre o Futuro da Europa.

A conferência poderia ser a altura ideal para refletir sobre o futuro da nossa casa partilhada, crucial-
mente, em conjunto com os cidadãos. 

Permitam-me ser honesto: não estamos interessados num «concurso de beleza» entre as instituições 
de Bruxelas. 

Queremos um processo de democratização profunda que aproxime a UE dos cidadãos. Queremos 
menos complexidade institucional e mais representação democrática das decisões eleitorais.  

Unamos esforços e realizamos diálogos locais em toda a Europa: a Comissão Europeia, as suas repre-



7

D
iscurso de Apostolos Tzitzikostas, presidente do Com

ité das Regiões Europeu

sentações e os centros de informação Europe Direct, juntamente com os políticos locais e regionais em 
cada Estado-Membro.

Caros Amigos,

A nossa Europa é uma casa com paredes sólidas (os Estados-Membros) e um telhado que a protege (a 
União Europeia). 

É esta a «Casa da Democracia Europeia».

Mas mesmo com paredes e um telhado fortes, nenhuma casa pode permanecer de pé sem alicerces 
robustos. 

Os alicerces da UE são as suas regiões, as suas cidades e os seus municípios, que são vitais para uma 

Europa resiliente, sustentável e próspera. 

Senhora Presidente,

Para alcançar esse objetivo, estou empenhado em que trabalhemos juntos. 

Permita-me propor quatro ideias para concretizar a nossa parceria:

1. organizar em conjunto diálogos locais sobre temas que correspondam às necessidades dos 
cidadãos;

2. avaliar em permanência o impacto das decisões da UE nos nossos territórios;

3. incluir uma dimensão local e regional no discurso anual da Comissão sobre o estado da União; 
seria para nós uma honra que a Comissão se associasse ao nosso debate anual sobre o Barómet-
ro Regional e Local, em outubro;

4. lançar um projeto conjunto para promover as identidades, a cidadania e os valores europeus 
através da educação e da cultura ao nível local e regional.

Senhora Presidente, Caros Amigos,

Para relançarmos a Europa juntos, temos de consolidar as suas bases.

Temos de nos orientar por um princípio simples: as decisões têm de ser tomadas o mais perto possível 
dos cidadãos se queremos soluções eficazes para satisfazer as necessidades dos cidadãos.

Obrigado!
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