EL

Ομιλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των
Περιφερειών Απόστολου Τζιτζικώστα

ς, πόλεις κ
ε
ι
ε

άτη μέλη
ρ
Κ

ωριά
αι χ

Περιφέρ

αϊκή Ένω
ωπ

ση

Ευρ

12 Οκτωβρίου 2020 – 11.00 (ΩΚΕ)

#EURegionalBarometer

ck
che

st
1
ain

ag

Ομιλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Απόστολου Τζιτζικώστα

Η κατάσταση της ΕΕ από περιφερειακή και τοπική σκοπιά

d

y
ver
i
l
e

Ομιλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Απόστολου Τζιτζικώστα

Αγαπητή Πρόεδρε von der Leyen, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,
Οι τραγικές αυτές στιγμές ενίσχυσαν την ουσία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και υπευθυνότητας.
Για να δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις, πρέπει να κατανοήσουμε τι χρειάζονται οι πολίτες μας.
Για αυτό είμαι ευτυχής που παρουσιάζω το πρώτο «Βαρόμετρο των Περιφερειών και των Δήμων» της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.
Η λέξη «βαρόμετρο» επελέγη για το πρώτο της συνθετικό καθώς αφορά το «βάρος» των περιφερειών,
των δήμων και των κοινοτήτων της Ευρώπης.
Το δε «μέτρο» προέρχεται επίσης από τα ελληνικά.
Αν δεν μετρήσουμε την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών μας, δεν θα μπορέσουμε να
κατανοήσουμε την κατάσταση της Ένωσής μας.
Μόνο λαμβάνοντας τον σφυγμό των τοπικών κοινωνιών μπορούμε να κρίνουμε πόσο αποτελεσματική
ήταν η ΕΕ στην πράξη, και τι πρέπει να πράξει η ΕΕ για να βοηθήσει τους πολίτες της.

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,
Κατά την ομιλία σας για την Κατάσταση της Ένωσης, εξυμνήσατε, δικαίως, τους ήρωες αυτής της κρίσης:
τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και το προσωπικό έκτακτης ανάγκης.
Σήμερα, θα εξυμνήσω τους αφανείς ήρωες στην εμπροσθοφυλακή της πανδημίας: τους δημάρχους,
τους περιφερειάρχες, τους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους.
Μέσα από την πλατφόρμα μας για τον κορονοϊό, τα μέλη μας μοιράστηκαν εκατοντάδες πραγματικές
ιστορίες.
Οι ιστορίες αυτές δείχνουν πώς οι δήμοι και οι περιφέρειες εργάζονται αδιάκοπα για να προστατεύσουν
τις τοπικές μας κοινωνίες και οικονομίες.
Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι εξασφαλίζουν ότι τα νοσοκομεία είναι εξοπλισμένα.
Μεριμνούν για την ασφαλή και συνεχή λειτουργία των δημοσίων συγκοινωνιών μας.
Στηρίζουν τις πιο ευάλωτες τοπικές επιχειρήσεις.
Η ανάκαμψη της Ευρώπης απαιτεί αλληλεγγύη, όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και πέρα από
τα σύνορα, και μεταξύ των περιφερειών.
Πρέπει όλοι να αναλάβουμε την ευθύνη για την ανάκαμψή μας.
Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι,
Η Ευρώπη ξεκινάει σε κάθε περιφέρεια, πόλη και χωριό.
Ξεκινάει στη σλοβακική πόλη Πρέσοβ, που αγόρασε ηλεκτροκίνητα οχήματα για τη διανομή τροφίμων
και φαρμάκων στους ηλικιωμένους.
Ξεκινάει στην πολωνική περιφέρεια Λουμπέσκιε, που αξιοποίησε τους ευρωπαϊκούς πόρους για την
αγορά ιατρικού εξοπλισμού.
Ξεκινά στην ιταλική πόλη Καπανόρι, ο δήμαρχος της οποίας συγκέντρωσε πόρους για την αγορά
εξοπλισμού για το τοπικό νοσοκομείο και τρόφιμα για όσους έχασαν τις δουλειές τους.
Αυτά αποδεικνύουν ότι οι ένα εκατομμύριο Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι, Περιφερειακοί και Δημοτικοί
Σύμβουλοι αποτελούν τα δημοκρατικά θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Αυτοί καθιστούν την ΕΕ ορατή και αποτελεσματική, και όχι απόμακρη.
Το Περιφερειακό Βαρόμετρο επιβεβαιώνει ότι η πανδημία μάς έπληξε όλους.
Δείχνει επίσης ότι ορισμένες περιοχές είναι ιδιαίτερα ευάλωτες.
Η γαλλική περιφέρεια Ιλ-ντε-Φρανς, οι ισπανικές περιφέρειες της Ανδαλουσίας, της Καστίλης-Λεόν, της
Μαδρίτης και της Βαλένθιας και οι περισσότερες ιταλικές περιφέρειες επλήγησαν περισσότερο, μαζί με
τις παράκτιες περιφέρειες της Κροατίας, της ανατολικής Βουλγαρίας και της Ελλάδας.
Η μείωση των εσόδων και η αύξηση των δαπανών, το λεγόμενο «άνοιγμα της ψαλίδας», θέτει σε κίνδυνο
τα δημόσια οικονομικά των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ.
Οι Περιφερειακές και Δημοτικές αρχές στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία θα απολέσουν έσοδα
ύψους 30 δισ. ευρώ μόνο το 2020.
Πάνω από 90% των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ αναμένουν καθίζηση των εσόδων τους.
Αν καταρρεύσουν οι δημόσιες υπηρεσίες, η ανάκαμψή μας θα είναι βραδύτερη και πιο επώδυνη για τους
πολίτες και τις τοπικές μας κοινωνίες.

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,
Η απάντηση της ΕΕ ήταν γενναία και η επενδυτική δέσμη που προτείνατε ήταν εξαιρετική.
Ας μη γελιόμαστε όμως: για να επιτύχουν, ο επόμενος προϋπολογισμός της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Σχέδιο
Ανάκαμψης χρειάζονται έξυπνο σχεδιασμό, βασισμένο στις ανάγκες των περιοχών μας.
Ένα σχέδιο ανάκαμψης που αγνοεί την περιφερειακή και τοπική πραγματικότητα και καλύπτει
αποκλειστικά τις εθνικές ανάγκες, θα αποτύχει.
Δεδομένου ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές ευθύνονται για το ήμισυ των δημοσίων επενδύσεων
της ΕΕ και για το ένα τρίτο των δημοσίων δαπανών, είναι απαραίτητο να συμμετέχουν στη διαμόρφωση
των σχεδίων ανάκαμψης.
Για αυτό καλώ την ΕΕ και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές:
• να συντονιστούν καλύτερα στις προσπάθειες ανάκαμψης, συνεκτιμώντας πλήρως τον εδαφικό
αντίκτυπο·
• να συνδράμουν τους δήμους και τις περιφέρειες στην αντιμετώπιση των δημοσιονομικών κενών
και να τους προστατεύσουν από το «άνοιγμα της ψαλίδας»·
• και τέλος, να καταστήσουν διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς την ανάκαμψη της ΕΕ, με τον
τερματισμό επενδύσεων σε ορυκτά καύσιμα και τη χορήγηση στους δήμους και τις περιφέρειες
απευθείας πρόσβασης στα ταμεία προκειμένου να υλοποιήσουν περιβαλλοντικά έργα.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
η κρίση απειλεί να δημιουργήσει μια χαμένη γενιά λόγω κορονοϊού.
Μόλις έξι κράτη – μέλη της ΕΕ μπορούν να παρέχουν ψηφιακή εκπαίδευση σε τουλάχιστον 80% των
μαθητών.
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Ενώ ταυτόχρονα, αυξάνεται οι τηλε-εργασία.
Πρέπει επειγόντως να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας ώστε κάθε επιχείρηση, δημόσια υπηρεσία
και νοικοκυριό να διαθέτει πρόσβαση σε υψηλής ταχύτητας διαδίκτυο, προκειμένου να αποφευχθεί η
διεύρυνση του χάσματος μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών.
Η έκθεσή μας επιβεβαιώνει επίσης ότι η πανδημία του κορωνοϊού επηρεάζει ιδιαιτέρως τις γυναίκες, που
αποτελούν σχεδόν το 80% των εργαζομένων στην υγεία.
Η πανδημία έριξε επίσης φως στις μεγάλες διαφορές όσον αφορά τη νοσοκομειακή περίθαλψη.
Για παράδειγμα, στη Γερμανία υπάρχουν εξαπλάσιες κλίνες σε μονάδες εντατικής θεραπείας κατά κεφαλή
από ό,τι στην Πορτογαλία.
Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή τη «νέα γεωγραφία περιφερειακών διαφορών» και να βοηθήσουμε τις
περιφέρειες να αντεπεξέλθουν στην αυξανόμενη ζήτηση υγειονομικής περίθαλψης.
Οι Ευρωπαίοι ζητούν η «υγεία» να αποτελεί την κύρια προτεραιότητα της ΕΕ.
Η ΕΕ και οι Περιφέρειες και οι Δήμοι πρέπει πλέον:
• να κλιμακώσουν, αφενός, τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, ώστε να
αποτραπεί μια χαμένη γενιά λόγω κορονοϊού·
• και, αφετέρου, να επανεξετάσουν την ισορροπία των αρμοδιοτήτων υγείας μεταξύ του
ευρωπαϊκού, του εθνικού, του περιφερειακού και του τοπικού επιπέδου, σύμφωνα με την αρχή
της επικουρικότητας.
Βασισμένοι στην έννοια της «ενεργού επικουρικότητας», μπορούμε να προωθήσουμε τον διάλογο
μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης προκειμένου να επιτύχουμε την ορθή διάκριση εξουσιών σε
μια μελλοντική «Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας».

Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι,
Το Περιφερειακό μας Βαρόμετρο δείχνει ότι η πολιτική συνοχής είναι σημαντική για όλες τις περιοχές και
όλους τους πολίτες της Ένωσής μας.
Από τις Αζόρες μέχρι την Κύπρο, από τη Μεσόγειο μέχρι την Αρκτική, η Ευρώπη οικοδομήθηκε χάρη
στη συνοχή.
Η συνοχή δεν είναι απλά ζήτημα χρημάτων· είναι θεμελιώδης αξία που δημιουργεί προστιθέμενη αξία
στις ζωές όλων μας.
Είναι ένα μοναδικό εργαλείο που θα προστατεύσει τους πολίτες, θα αντιμετωπίσει την πανδημία και θα
οικοδομήσει βιώσιμες και ανθεκτικές κοινωνίες, χωρίς να μείνει κανένας άνθρωπος και καμία περιοχή
στο περιθώριο.
Πέρασαν σχεδόν σαράντα χρόνια από όταν η συνοχή κατοχυρώθηκε στις Συνθήκες της ΕΕ.
Σήμερα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η συνοχή, για άλλη μια φορά, βοήθησε τους δήμους και τις
περιφέρειες στην πιο κρίσιμη στιγμή.
Οι 12.000 υποστηρικτές της «Συμμαχίας για τη Συνοχή» ενώνουν τις φωνές τους γύρω από τις αρχές της
εταιρικής σχέσης και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.
Ταυτόχρονα, το Βαρόμετρο των Περιφερειών και των Δήμων καθιστά σαφές ότι η πανδημία θα διευρύνει
τις ανισότητες μεταξύ δήμων και περιφερειών.
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Η συνοχή δεν μπορεί να φέρει αποτελέσματα παρά μόνον εάν σχεδιάζεται και υλοποιείται σε εταιρική
σχέση από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.
Για αυτό καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Περιφέρειες και τους Δήμους:
• να εγκαινιάσουν μία κοινή εκστρατεία που θα επιδεικνύει πώς τα ταμεία συνοχής αποτέλεσαν
σωσίβιο για τις τοπικές κοινωνίες·
• να συνδιοργανώσουν το ετήσιο «Φόρουμ για τη συνοχή και την ανθεκτικότητα» όπου θα
συζητείται ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ και ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας·
• και, τέλος, να θεσπίσουν μόνιμες ανταλλαγές μεταξύ παραμεθόριων περιφερειών στους τομείς
της υγείας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη,
Η εμπιστοσύνη θα μας βγάλει από την κρίση.
Η πρόσφατη δημοσκόπησή μας, έδειξε ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές συνεχίζουν να
αποτελούν το επίπεδο διακυβέρνησης που εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες.
Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες εκτιμούν επίσης πως οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές πρέπει να
διαθέτουν μεγαλύτερη επιρροή, ούτως ώστε η ΕΕ να γίνει πιο αποτελεσματική.
Αγαπητοί φίλοι,
Έφτασε η ώρα για μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή δημοκρατία.
Μια ευρωπαϊκή δημοκρατία που θα αφουγκράζεται και θα βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες.
Μια Ευρώπη όπου μια καλύτερη, απλούστερη νομοθεσία, θα κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητα, με
βάση την αρχή της επικουρικότητας.

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,
Οι Ευρωπαίοι επιθυμούν να συμμετέχουν περισσότερο στην πολιτική.
Οι νέοι που αγωνίζονται ακούραστα για πραγματική δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
αποτελούν ένα ισχυρό παράδειγμα.
Οι φωνές τους πρέπει να ακουστούν στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.
Και η Διάσκεψη αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει την ευκαιρία να αναλογιστούμε το μέλλον της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και, πρωτίστως, να γίνει αυτό μαζί με τους πολίτες μας.
Θα είμαι ειλικρινής: δεν μας ενδιαφέρει ένας «διαγωνισμός καλλιστείων» μεταξύ των οργάνων των
Βρυξελλών.
Θέλουμε μια βαθιά διαδικασία εκδημοκρατισμού που θα φέρει την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες. Θέλουμε
λιγότερη θεσμική πολυπλοκότητα και περισσότερη δημοκρατική εκπροσώπηση της ψήφου των πολιτών.
Ας ενώσουμε λοιπόν, τις δυνάμεις μας κι ας πραγματοποιήσουμε τοπικούς διαλόγους σε όλη την Ευρώπη:
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι αντιπροσωπείες της και τα Κέντρα Πληροφόρησης «Europe Direct», μαζί με
τους τοπικούς και τους περιφερειακούς μας πολιτικούς σε κάθε ένα από τα κράτη μέλη.
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Αγαπητοί φίλοι,
Η Ευρώπη μας είναι ένα σπίτι με γερούς τοίχους – που είναι τα κράτη μέλη – και στέγη προστασίας – που
είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτός είναι ο «Ευρωπαϊκός Οίκος της Δημοκρατίας».
Όμως όσο γεροί κι αν είναι οι τοίχοι και η στέγη, κανένα σπίτι δεν μπορεί να σταθεί χωρίς γερά θεμέλια.
Τα θεμέλια της ΕΕ είναι οι περιφέρειες, οι πόλεις και τα χωριά της.
Είναι ζωτικής σημασίας για μια ανθεκτική, βιώσιμη και ευημερούσα Ευρώπη.

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,
Για να το πετύχουμε, είμαι αποφασισμένος να συνεργαστούμε.
Επιτρέψτε μου να προτείνω τέσσερις ιδέες για να ανθίσει η εταιρική μας σχέση:
1. να συνδιοργανώσουμε τοπικούς διαλόγους για θέματα που βασίζονται στις ανάγκες των πολιτών
μας·
2. να αξιολογούμε σε μόνιμη βάση τον αντίκτυπο των αποφάσεων της ΕΕ στις περιοχές μας·
3. να συμπεριλάβουμε την περιφερειακή και τοπική διάσταση στην ετήσια ομιλία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την Κατάσταση της Ένωσης· θα μας τιμούσε η συμμετοχή σας κυρία Πρόεδρε,
κάθε χρόνο στη συζήτηση του Οκτωβρίου για το Περιφερειακό και Τοπικό μας Βαρόμετρο·
4. να δρομολογήσουμε ένα κοινό έργο για την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών, ταυτοτήτων και
ιθαγένειας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο.
Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι,
Για να επανεκκινήσουμε μαζί την Ευρώπη, πρέπει να ενισχύσουμε τα θεμέλιά της.
Πρέπει να μας καθοδηγεί μια απλή αρχή:
οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται πιο κοντά στους πολίτες, αν επιθυμούμε αποτελεσματικές λύσεις
που θα απαντούν στις ανάγκες των πολιτών.
Σας ευχαριστώ!
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H Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) συστάθηκε το 1994 με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης του Μάαστριχτ.
Είναι η συνέλευση των 329 περιφερειακών και τοπικών εκπροσώπων από τα 27 κράτη μέλη που εκπροσωπούν πάνω από
446 εκατομμύρια Ευρωπαίους.
Οκτωβρίου 2020
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