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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 predsednica von der Leyen, spoštovane kolegice in 
kolegi, prijatelji! 
 
 
V teh tragičnih časih se je okrepilo samo bistvo evropske solidarnosti in 
odgovornosti.  
 
Če želimo dati prave odgovore, moramo razumeti potrebe ljudi.  
 
Zato me veseli, da vam lahko predstavim naše prvo poročilo z naslovom 
Regionalni in lokalni barometer. 
 
Besedo „barometer“ smo izbrali, ker v mojem jeziku, grščini, „baros“ 
pomeni „teža“, tu pa gre za težo, ki jo imajo evropske regije, mesta in vasi. 
 
Tudi beseda „metron“ izhaja iz grščine in pomeni „merilo“.  
 
Samo z merjenjem stanja naših regij in mest bomo namreč lahko razumeli 
stanje naše Unije.  
 
Le z merjenjem utripa v naših skupnostih lahko ugotovimo, kako učinkovita 
je EU na lokalni ravni in kaj mora storiti, da bo pomagala ljudem. 
 
 
Spoštovana gospa predsednica, 
 
v svojem govoru o stanju v Uniji ste se upravičeno poklonili junakom te 
krize: zdravnikom, medicinskim sestram in prvim reševalcem.  
 
Danes jaz izražam priznanje neopevanim junakom, ki se v prvih vrstah 
soočajo s pandemijo: županom, predsednikom regij in lokalnim svetnikom. 
 
Naši člani so na naši platformi za COVID-19 delili na stotine resničnih 
zgodb.  
 
Te govorijo o tem, kako si mesta in regije neutrudno prizadevajo, da bi 
zaščitili naše skupnosti in lokalna gospodarstva.   
 
Izvoljeni regionalni in lokalni predstavniki skrbijo za to, da so bolnišnice 
opremljene.  
 
Skrbijo za delujoč in varen javni prevoz.  
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Naši lokalni voditelji nudijo podporo tistim, ki so najbolj ranljivi, in lokalnim 
podjetjem. 
 
Za okrevanje Evrope je potrebna solidarnost, ne le med državami 
članicami, temveč solidarnost, ki sega prek meja, in solidarnost med 
regijami.   
 
Vsi moramo prevzeti odgovornost za naše okrevanje.  
 
Spoštovana gospa predsednica, spoštovani prijatelji, 
 
Evropa se začne v vsaki regiji, mestu in vasi. 
 
Začne se v slovaškem kraju Prešov, kjer so kupili električna vozila za 
dostavo hrane in zdravil starejšim.  
 
Začne se v poljskem Lublinskem vojvodstvu, ki je z evropskimi sredstvi 
nabavilo medicinsko opremo. 
 
Začne se v italijanskem mestu Capannori, kjer je župan zbiral sredstva za 
nabavo opreme za lokalno bolnišnico in hrane za tiste, ki so izgubili delo. 
 
To je dokaz, da milijon izvoljenih lokalnih in regionalnih predstavnikov tvori 
demokratične temelje Evropske unije. 
 
Oni so tisti, ki skrbijo, da je EU vidna in resnična, ne oddaljena in 
neučinkovita.  
 
Regionalni barometer potrjuje, da je pandemija prizadela vse.  
 
Pokazal je tudi, da so nekatera območja še posebej ranljiva. 
 
Najbolj prizadete so regija Île-de-France, španske avtonomne pokrajine 
Andaluzija, Kastilija in Leon, Madrid in Valencia ter večina italijanskih regij, 
pa tudi obalne regije na Hrvaškem, v vzhodni Bolgariji in Grčiji.  
 
Javne finance občin, mest in regij v EU so ogrožene zaradi vse nižjih 
dohodkov in vse večjih izdatkov – učinka škarij.  
 
Podnacionalne oblasti v Franciji, Nemčiji in Italiji bodo samo v letu 2020 
izgubile 30 milijard evrov.  
 
Več kot 90 % regij in občin EU pričakuje velik upad prihodkov. 
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Morebiten zlom javnih storitev bo upočasnil okrevanje, ki bo zato bolj 
boleče za ljudi in njihove skupnosti.   
 
Spoštovana gospa predsednica,  
 
EU se je odzvala drzno in naložbeni sveženj, ki ste ga predlagali, je 
izjemen.  
 
Vendar ne smemo pozabiti: uspešni bomo le, če se bosta naslednji 
evropski proračun in evropski instrument za okrevanje oprla na 
premišljeno načrtovanje na podlagi potreb naših območij.  
 
Načrt za okrevanje, ki ne bo imel teritorialne razsežnosti in bo upošteval 
le nacionalne potrebe, ne bo prinesel želenih rezultatov.  
 
Regionalne in lokalne oblasti so pristojne za polovico javnih naložb in 
tretjino javnofinančnih odhodkov v EU, zato morajo te oblikovati načrte za 
okrevanje. 
 
Zato pozivam EU ter njene regionalne in lokalne oblasti: 
 
• naj med okrevanjem poskrbijo za boljše usklajevanje in v celoti 

upoštevajo teritorialne učinke; 
 
• drugič, naj pomagajo mestom in regijam zapolniti finančne vrzeli ter jih 

zavarujejo pred vse nižjimi dohodki in vse večjimi izdatki; 
 
• in nenazadnje, naj poskrbijo, da bo okrevanje EU trajnostno in 

vključujoče, naj prenehajo z evropskim naložbami v fosilna goriva ter 
regijam in mestom omogočijo neposreden dostop do sredstev za 
zelene projekte na lokalni ravni. 

 
 
 
Spoštovane kolegice in kolegi,  
 
zaradi koronavirusne krize nam preti, da bomo izgubili celo generacijo.  
 
Le šest držav članic je sposobno zagotavljati digitalizirano šolanje za 80 % 
dijakov in učencev ali več. 
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Z vse pogostejšim delom od doma so se spremenile navade državljanov 
in podjetij.  
 
Nujno moramo pospešiti prizadevanja, da bodo vsa podjetja, javne službe 
in gospodinjstva imeli dostop do hitre internetne povezave, da bi preprečili 
poglabljanje razkoraka med mesti in podeželjem. 
 
Naše poročilo tudi potrjuje, da je pandemija COVID-19 še posebej 
prizadela ženske, ki zasedajo skoraj 80 % delovnih mest v zdravstvu.  
 
Razkrila je tudi velike razlike med regijami glede bolnišnične oskrbe.  
 
Število bolniških postelj v oddelkih za intenzivno nego je na primer v 
Nemčiji šestkrat višje na 100.000 prebivalcev kot na Portugalskem.  
 
To „novo geografijo regionalnih razlik“ moramo obravnavati ter regijam 
pomagati pri soočanju z vse večjimi potrebami v zdravstvu. 
 
Evropejci želijo, da „zdravje“ postane prednostna naloga EU.  
 
EU ter njene regionalne in lokalne oblasti morajo zdaj: 
 
• prvič, povečati ukrepe za preprečevanje družbene izključenosti, da ne 

bi zaradi COVID-19 izgubili generacije; 
• in drugič, v skladu z načelom subsidiarnosti pregledati porazdelitev 

pristojnosti na področju zdravja med evropsko, nacionalno, regionalno 
in lokalno ravnjo.   

 
Na podlagi našega skupnega koncepta „aktivne subsidiarnosti“ lahko 
spodbujamo dialog med vsemi ravnmi upravljanja, da bi našli pravo 
razdelitev pristojnosti v prihodnji evropski zdravstveni uniji. 
 
 
Spoštovana gospa predsednica, spoštovani prijatelji, 
 
naš regionalni barometer je pokazal, da je kohezijska politika pomembna 
za vse kraje in vse ljudi v Uniji.  
 
Od Azorov do Cipra, od Sredozemlja do Arktike – Evropa je zgrajena na 
koheziji.  
 
Pri koheziji ne gre le za denar, gre za temeljno vrednoto, ki prinaša dodano 
vrednost za življenje vseh.  
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Je edinstveno orodje, s katerim bomo zaščitili državljane, obvladali 
pandemijo ter zgradili trajnostne in odporne skupnosti, pri čemer noben 
posameznik in noben kraj ne bo zapostavljen. 
 
Mineva skoraj štirideset let, od kar je bila kohezija zapisana v Pogodbo 
EU.  
 
Danes, med pandemijo, je kohezija znova pomagala regijam in mestom v 
stiski.  
 
Zavezništvo za kohezijo združuje 12.000 podpornikov načel partnerstva in 
upravljanja na več ravneh.  
 
Naš regionalni in lokalni barometer jasno kaže, da bo pandemija povečala 
razlike med regijami in mesti.  
 
Vendar pa kohezija lahko dosega rezultate le, če je zasnovana v 
partnerstvu med vsemi ravnmi upravljanja in se v tem partnerstvu tudi 
izvaja.  
 
Zato Evropsko komisijo ter naše regionalne in lokalne oblasti pozivam, naj: 
 
• s skupno kampanjo ponazorijo, kako so se kohezijska sredstva za 

lokalne skupnosti izkazala za rešilno bilko; 
• drugič, skupaj organizirajo letni forum o koheziji in odpornosti, na 

katerem bi razpravljali o novem proračunu EU ter mehanizmu za 
okrevanje in odpornost; 

• in nenazadnje, vzpostavijo stalno izmenjavo med obmejnimi regijami 
na področju zdravja in služb nujne pomoči. 

 
 
Spoštovana gospa predsednica, spoštovane članice in člani, 
 
zaupanje je tisto, kar nas bo potegnilo iz te krize. 
 
Naša nedavna javnomnenjska raziskava je pokazala, da so lokalne in 
regionalne oblasti še vedno raven upravljanja, ki uživa največje zaupanje 
ljudi. 
 
Večina Evropejcev tudi meni, da morajo regionalne in lokalne oblasti imeti 
večji vpliv, da bo EU lahko dosegala boljše rezultate. 
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Spoštovani prijatelji,  
 
zdaj je čas za močnejšo evropsko demokracijo. 
 
Evropsko demokracijo, ki prisluhne ljudem in jim je bliže. 
 
Evropo, v kateri boljše in enostavnejše pravno urejanje prinaša 
spremembe v vsakdanjem življenju in ki jo vodi načelo subsidiarnosti. 
 
Spoštovana gospa predsednica,  
 
Evropejci si želijo biti tesneje vključeni v politiko.  
 
Mladi, ki se neumorno borijo za resnične podnebne ukrepe, so le en 
primer.  
 
Na konferenci o prihodnosti Evrope jim je treba prisluhniti. 
 
Konferenca bi bila lahko trenutek za razmislek o prihodnosti naše skupne 
hiše, pri tem pa je ključnega pomena, da ta razmislek poteka skupaj z 
našimi državljani.  
 
Naj bom iskren: ne zanima nas „lepotno tekmovanje“ med bruseljskimi 
institucijami.  
 
Želimo temeljit proces demokratizacije, ki bo EU približal ljudem. Želimo 
manj institucionalne zapletenosti in več demokratične zastopanosti glasu 
ljudstva.   
 
Združimo moči in organizirajmo lokalne dialoge po Evropi: Evropska 
komisija, njena predstavništva in informacijski centri Europe Direct v 
sodelovanju z našimi lokalnimi in regionalnimi politiki v vsaki posamezni 
državi članici. 
 
Spoštovani prijatelji, 
 
naša Evropa je hiša z močnimi zidovi – državami članicami – in varovalno 
streho – Evropsko unijo.  
 
To je „evropska hiša demokracije“. 
 
Vendar pa ne glede na to, kako močni so njeni zidovi in streha, vsaka hiša 
potrebuje trdne temelje.  
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Temelji EU so njene regije, mesta in vasi.  
 
Ti so ključnega pomena za odporno, trajnostno in uspešno Evropo.  
 
  
Spoštovana gospa predsednica, 
 
v ta namen sem odločen sodelovati.  
 
Dovolite mi, da predstavim štiri predloge za naše uspešno partnerstvo:  
 

1. skupna organizacija lokalnih dialogov o temah, ki odražajo potrebe 
ljudi; 
 
2. stalno ocenjevanje učinkov, ki jih imajo odločitve EU na lokalni in 
regionalni ravni; 
 
3. vključitev regionalne in lokalne razsežnosti v vsakoletno oceno 
Komisije o stanju v Uniji; v čast bi nam bilo, če bi se nam vsako leto 
pridružili v oktobrski razpravi o regionalnem in lokalnem barometru; 
 
4. izvajanje skupnega projekta za razširjanje evropskih vrednot, 
identitet in državljanstva prek izobraževanja in kulture na regionalni in 
lokalni ravni. 

 
Spoštovana gospa predsednica, spoštovani prijatelji, 
 
da bi skupaj znova zagnali Evropo, moramo okrepiti njene temelje. 
 
Pri tem nas mora voditi enostavno načelo: če želimo učinkovite rešitve, ki 
bodo ustrezale potrebam ljudi, moramo odločitve sprejemati čim bliže 
državljanom. 
 
Hvala! 
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