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Създаден през 1994 г. след влизането в сила на Договора от Маастрихт, Европейският комитет на регионите
е асамблея на 329 представители на регионалните и местните власти в ЕС от 27-те държави членки,
представляващи над 446+A5 милиона европейци.
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Уважаема г-жо фон дер Лайен, уважаеми колеги и приятели,
Тези трагични времена подчертаха самата същност на европейската
солидарност и отговорност.
За да дадем правилните отговори, трябва да разберем от какво се
нуждаят нашите съграждани.
Ето защо имам удоволствието да представя първия ни доклад
„Барометър за състоянието на регионите и градовете“.
Решихме да го наречем „барометър“, защото на родния ми гръцки
език „baros“ означава „тегло, тежест“, и става въпрос за тежестта на
регионите, градовете и селата в Европа.
И „metron“ идва от гръцки език и означава „мярка“.
Ако не измерваме състоянието на нашите региони и градове, не
можем да разберем състоянието на нашия Съюз.
Само като отмерваме импулса на нашите общности, можем да решим
колко ефективен е ЕС по места и какво трябва да направи ЕС, за да
помогне на своите граждани.
Уважаема г-жо Председател,
В речта си за състоянието на Съюза Вие правилно отдадохте почит
на героите по време на тази криза: лекари, медицински сестри и лица,
оказващи първа помощ.
Днес отдавам почит на героите, останали в сянка, макар и в
авангарда на борбата с пандемията: кметове, председатели на
региони, съветници.
На нашата платформа за COVID нашите членове споделиха стотици
реални истории.
Те посочват как градовете и регионите работят неуморно за защита
на нашите общности и местни икономики.
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Регионалните и местните политици
гарантират оборудването в болниците.

на

изборни

длъжности

Осигуряват функционирането и безопасността на обществения ни
транспорт.
Нашите местни лидери подкрепят най-уязвимите и местните
предприятия.
За възстановяването на Европа е необходима солидарност не само
между държавите членки, но и отвъд границите и между регионите.
Всички ние трябва да поемем отговорност и ангажимент за
възстановяването си.
Уважаема г-жо Председател, скъпи приятели,
Европа започва във всеки регион, град и село.
Тя започва в словашкия град Прешов, който закупи електрически
превозни средства, за да доставя храна и лекарства на възрастните
хора.
Тя започва в полското Люблинско воеводство, което използва
средства на ЕС за закупуване на медицинско оборудване.
Тя започва в италианския град Капанори, чийто кмет проведе
кампания за набиране на средства, за да закупи оборудване за
местната болница и храна за хората, загубили работата си.
Това е доказателство, че един милион местни и регионални политици
на изборни длъжности са демократичните основи на Европейския
съюз.
Те правят ЕС видим и реален, а не далечен и неефективен.
Регионалният барометър потвърждава, че пандемията навреди на
всички нас.
Докладът показва, че някои области са особено уязвими:
Ил дьо Франс, испанските автономни области Андалусия, Кастилия и
Леон, Мадрид и Валенсия и повечето от италианските региони, наред
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с крайбрежните региони в Хърватия, Източна България и Гърция са
най-тежко засегнати.
Намаляването на приходите и увеличаването на разходите или
„ефектът на ножицата“ излага на риск публичните финанси на
общините, градовете и регионите в ЕС.
Само през 2020 г. поднационалните власти във Франция, Германия и
Италия ще загубят 30 млрд. евро.
Над 90% от регионите и общините в ЕС очакват драстичен спад в
своите приходи.
Ако обществените услуги фалират, възстановяването ни ще бъде побавно и по-болезнено за хората и техните общности.
Уважаема г-жо Председател,
Реакцията на ЕС е смела и предложеният от Вас инвестиционен
пакет е изключителен.
Нека обаче не се заблуждаваме: за да бъдат успешни, следващият
бюджет на ЕС и Европейския инструмент за възстановяване се
нуждаят от интелигентно планиране въз основа на нуждите на
нашите територии.
Ако планът за възстановяване не отчита териториалното отношение
и отговаря само на националните нужди, той ще се провали.
Като се има предвид, че регионалните и местните власти
представляват половината от публичните инвестиции на ЕС и една
трета от публичните разходи, те трябва да оформят плановете за
възстановяване.
Затова призовавам ЕС и неговите регионални и местни власти:
• да се координират по-добре в процеса на възстановяване, като
отчитат изцяло териториалното въздействие;
• второ, да помогнат на градовете и регионите да се справят с
финансовите пропуски и да ги защити от „ефекта на ножицата“;
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• и накрая, да направят възстановяването на ЕС устойчиво и
приобщаващо, като прекратят всички инвестиции на ЕС в
изкопаеми горива и предоставят на регионите и градовете пряк
достъп до средства за осъществяване на местни екологични
проекти.

Уважаеми колеги,
съществува опасност едно поколение да се счита за изгубено поради
COVID-19.
Само шест държави членки могат да предоставят цифровизирано
образование на 80 % или повече от учащите.
Гражданите и предприятията промениха
нарастването на дистанционната работа.

поведението

си

с

Спешно трябва да ускорим усилията си, така че всички предприятия,
обществени услуги и домове да имат достъп до бърз интернет, за да
се избегне задълбочаването на разделението между селските и
градските райони.
Нашият доклад потвърждава, че COVID-19 засяга особено жените,
които съставляват почти 80 % от сектора на здравеопазването.
COVID-19 хвърли светлина и върху огромните различия в болничните
грижи.
Например броят на болничните легла за интензивни грижи на 100 000
души е шест пъти по-висок в Германия, отколкото в Португалия.
Трябва да се справим с тази „нова география на регионалните
различия“ и да помогнем на регионите да отговорят на нарастващите
потребности от здравни грижи.
Европейците искат здравеопазването да бъде приоритет на ЕС.
Сега ЕС и неговите регионални и местни власти трябва:
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• първо, да удвоят мерките за справяне със социалното изключване,
за да се избегне създаването на изгубено поколение поради
COVID-19;
• и второ, да преразгледат баланса между компетенциите в
областта на здравеопазването на европейско, национално,
регионално и местно равнище в съответствие с принципа на
субсидиарност.
Въз основа на съвместната ни концепция за „активна субсидиарност“
можем да насърчаваме диалога между всички равнища на
управление, за да намерим правилното разделение на
правомощията в един бъдещ „Европейски здравен съюз“.
Уважаема г-жо Председател, скъпи приятели,
Нашият регионален барометър показва, че политиката на
сближаване е от значение за всички места и хора в нашия Съюз.
От Азорските острови до Кипър, от Средиземноморието до Арктика,
Европа се гради на сближаването.
Сближаването не е само пари, то е основна европейска ценност,
която носи добавена стойност в живота на всеки човек.
То е уникален инструмент за защита на гражданите, за справяне с
пандемията и за изграждане на устойчиви и издръжливи общности,
без да се пренебрегва нито един човек, нито място.
Почти четиридесет години откакто сближаването е залегнало в
Договорите на ЕС.
Днес, по време на пандемията, сближаването отново помогна на
регионите и градовете в момент на нужда.
12 000-те поддръжници на „Алианса за сближаване“ са обединени
около принципите на партньорство и многостепенно управление.
В нашия доклад „Барометър за състоянието на регионите и
градовете“ ясно се посочва, че пандемията ще увеличи различията
между регионите и градовете.
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Но сближаването може да доведе до резултати само ако е
проектирано и приложено в партньорство от всички равнища на
управление.
Затова призовавам Европейската комисия и нашите регионални и
местни власти:
• да стартират съвместна кампания за представяне на примери за
жизнената важност на кохезионните фондове за местните
общности;
• второ, да организират годишен „Форум за сближаване и
устойчивост“, за да обсъдят новия бюджет на ЕС и Механизма за
възстановяване и устойчивост;
• и накрая, да установят постоянен обмен между граничните
региони в областта на здравеопазването и службите за спешна
помощ.
Уважаема г-жо Председател, скъпи колеги,
Чрез доверие ще превъзмогнем тази криза.
Нашето неотдавнашно проучване показва, че равнището на
управление, в което хората продължават да имат най-голямо
доверие, са местните и регионалните власти.
Повечето европейци считат също, че регионалните и местните
власти трябва да получат по-голямо влияние, така че ЕС да подобри
способността си да постига резултати.
Скъпи приятели,
време е за по-силна европейска демокрация.
Европейска демокрация, която се вслушва в хората и е по-близо до
тях.
Европа, в която по-доброто и опростено регулиране е от значение за
ежедневието и се ръководи от принципа на субсидиарност.
Уважаема г-жо Председател,
Европейците искат да участват по-активно в политиката.
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Младите хора, които се борят неуморно за реални действия в
областта на климата, са само един пример.
Техните гласове трябва да се чуят на Конференцията за бъдещето
на Европа.
Конференцията би могла да бъде поводът да помислим за бъдещето
на нашия общ дом, и най-вече, заедно с нашите граждани.
Нека да бъда пределно откровен: не искаме „конкурс за красота“
между институциите в Брюксел.
Искаме задълбочен процес на демократизация, който доближава ЕС
до хората. Искаме по-малко институционална сложност и подемократично представителство на гласовете на хората.
Нека обединим усилията си и провеждаме местни диалози в цяла
Европа: Европейската комисия, нейните представителства и
информационните центрове Europe Direct, заедно с нашите местни и
регионални политици във всяка държава членка.
Скъпи приятели,
Нашата Европа е дом със стабилни стени — държавите членки — и
защитен покрив — Европейския съюз.
Това е „Домът на европейската демокрация“.
Но независимо колко стабилни са стените и покрива, никоя къща не
може да стои без здрави основи.
Основите на ЕС са неговите региони, градове и села.
Те са жизненоважни за една стабилна, устойчива и просперираща
Европа.
Уважаема г-жо Председател,
Решен съм да сътруднича за постигането на тази цел.
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Позволете ми да предложа четири идеи за процъфтяване на нашето
партньорство:
1. съвместно организиране на местни диалози по теми, подсказани
от нуждите на нашите граждани;
2. постоянна оценка на въздействието на решенията на ЕС върху
нашите територии;
3. включване на регионалното и местното измерение в годишния
доклад на Комисията за състоянието на Съюза; за нас ще бъде
чест, ако можете да се присъединявате към нас ежегодно в нашия
октомврийски дебат по барометъра за състоянието на регионите и
градовете;
4. стартиране на съвместен проект за популяризиране на
европейските ценности, идентичности и гражданство чрез
образование и култура на регионално и местно равнище.
Уважаема г-жо Председател, скъпи приятели,
За да дадем нов тласък на Европа заедно, трябва да укрепим
нейните основи.
Трябва да се ръководим от простия принцип: решенията трябва да се
вземат възможно най-близо до гражданите, за да отговарят
ефективно на нуждите на хората.
Благодаря.
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