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1994. aastal pärast Maastrichti lepingu jõustumist loodud Euroopa Regioonide Komitee on ELi kohalike ja piirkondlike
esindajate kogu, kuhu kuulub 329 liiget kõigist 27 liikmesriigist, kes esindavad rohkem kui 446 miljonit eurooplast.
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Austatud president Ursula von der Leyen, austatud kolleegid ja sõbrad!
Praegune traagiline aeg on tugevdanud Euroopa solidaarsuse ja
vastutuse põhimõtteid.
Kui me tahame anda õigeid vastuseid, peame mõistma, mida meie
inimesed vajavad.
Seepärast on mul hea meel tutvustada meie esimest aruannet „Kohalik ja
piirkondlik baromeeter“.
Sõna „baromeeter“ valiti seetõttu, et mu emakeeles – kreeka keeles –
tähendab „baros“ „kaalu“ ja seega on siin küsimus Euroopa piirkondade,
linnade ja külade kaalus.
Ka sõna „metron“ pärineb kreeka keelest ja tähendab „mõõtmist“.
Kui me ei mõõda oma piirkondade ja linnade olukorda, ei saa me aru oma
liidu olukorrast.
Ainult hoides kätt oma kogukondade pulsil, saame otsustada, kui tõhusalt
on EL tegutsenud kohapeal ja mida EL peab tegema oma inimeste
aitamiseks.
Austatud president!
Oma kõnes liidu olukorra kohta avaldasite õigustatult austust praeguse
kriisi kangelastele: arstidele, õdedele ja esmareageerijatele.
Täna avaldan mina austust pandeemia esirinnas olnud tunnustamata
kangelastele: linnapeadele ja vallavanematele, piirkonnavalitsuste
juhtidele, volikogude liikmetele.
Meie COVID-19 platvormilt jagasid meie liikmed sadu tõsielulugusid.
Need räägivad sellest, kuidas linnad ja piirkonnad töötavad visalt meie
kogukondade ja kohaliku majanduse kaitsmise nimel.
Kohalikud ja piirkondlikud valitud poliitikud tagavad haiglate varustatuse.
Nad hoiavad meie ühistranspordi käimas ja turvalisena.
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Meie kohalikud juhid toetavad kõige haavatavamaid ja kohalikke
ettevõtjaid.
Euroopa taastumine ei vaja solidaarsust mitte ainult liikmesriikide vahel,
vaid ka piiriüleselt ja piirkondade vahel.
Me kõik peame võtma kohustusi ja vastutuse taastumise eest.
Austatud president, austatud sõbrad!
Euroopa saab alguse igast piirkonnast, linnast ja külast.
Ta algab Slovakkias asuvast Prešovi linnast, kus osteti eakatele toidu ja
ravimite kojuviimiseks elektrisõidukeid.
Ta algab Poola Lublini vojevoodkonnast, kus ELi vahendeid kasutati
meditsiiniseadmete ostmiseks.
Ta algab Itaalias asuvast Capannori linnast, mille linnapea kogus raha
kohalikule haiglale seadmete hankimiseks ja oma töökoha kaotanud
inimestele toidu ostmiseks.
See tõendabki, et miljon kohalikku ja piirkondlikku valitud poliitikut
moodustavad Euroopa Liidu demokraatliku aluse.
Nemad muudavad ELi nähtavaks ja reaalseks ja mitte kaugeks ja
ebatõhusaks.
Piirkondlik baromeeter kinnitab, et pandeemia on kahjustanud meid kõiki.
Aruandest nähtub, et mõni piirkond on eriti haavatav.
Kõige rohkem on kannatanud Île-de-France, Hispaania Andaluusia,
Castilla-Leóni, Madridi ja Valencia piirkonnad ning enamik Itaalia piirkondi,
lisaks Horvaatia, Ida-Bulgaaria ja Kreeka rannikualad.
Tulude vähenemine ja kulude suurenemine (nn kääriefekt) seab ohtu ELi
valdade, linnade ja piirkondade rahanduse.
Prantsusmaa, Saksamaa ja Itaalia piirkondlikud ja kohalikud ametivõimud
kaotavad ainuüksi 2020. aastal 30 miljardit eurot.
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Üle 90% ELi kohalikest ja piirkondlikest omavalitsustest ootab tulude
järsku langust.
Kui avalikud teenused kokku kukuvad, muutub taastumine aeglasemaks
ning inimeste ja nende kogukondade jaoks valusamaks.
Austatud president!
ELi vastus on olnud julge ja Teie väljapakutud investeerimispakett on
erakordne.
Kuid ärgem eksigem: edu saavutamiseks tuleb järgmist ELi eelarvet ja ELi
taastekava arukalt planeerida, lähtudes meie territooriumide vajadustest.
Taastekava, mis suleb silmad piirkondliku ja kohaliku tasandi ees ning
vastab ainult riiklikele vajadustele, ebaõnnestub.
Arvestades, et piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused teevad poole ELi
riigisektori investeeringutest ja kolmandiku riigisektori kulutustest, peavad
nad osalema taastekavade kujundamises.
Seetõttu kutsun ELi ning selle piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi üles
• tegutsema majanduse taastamisel kooskõlastatumalt, võttes täielikult
arvesse territoriaalset mõju;
• teiseks, aitama linnadel ja piirkondadel lahendada finantslünkade
probleemi ja kaitsma neid nn kääriefekti eest
• ja lõpuks muutma ELi taastumise kestlikuks ja kaasavaks, lõpetades
täielikult ELi investeeringud fossiilkütustesse ning võimaldades
piirkondadele ja linnadele otsest juurdepääsu vahenditele kohalike
roheliste projektide teostamiseks.

Austatud kolleegid!
Kriisi mõjul ähvardab tekkida kadunud COVID-19-ne põlvkond.
Ainult kuus liikmesriiki suudavad pakkuda digitaalset kooliõpet vähemalt
80%-le õpilastest.
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Kodanikud ja ettevõtjad on kaugtöö mahu suurenedes oma käitumist
muutnud.
Meil on hädasti vaja kiirendada jõupingutusi, et igas ettevõttes, avalikus
teenistuses ja igas kodus oleks juurdepääs kiirele internetile, et vältida
maapiirkondade ja linnade vahelise lõhe süvenemist.
Meie aruandes kinnitatakse ka seda, et COVID-19 mõjutab eriti naisi, kes
moodustavad ligi 80% tervishoiusektori töötajatest.
COVID-19 on esile toonud ka suuri erinevusi haiglaravi vallas.
Näiteks on Saksamaal kuus korda rohkem intensiivravi haiglavoodeid kui
Portugalis.
Peame tegelema selle „piirkondlike erinevuste uue geograafiaga“ ja
aitama piirkondadel tulla toime kasvavate tervishoiuvajadustega.
Eurooplased soovivad, et tervishoiust kujuneks ELi prioriteet.
EL ning selle kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused peavad nüüd
• esiteks mitmekordistama meetmeid eesmärgiga võidelda sotsiaalse
tõrjutuse vastu, et vältida COVID-19 tõttu kadunud põlvkonna tekkimist
• ning teiseks vaatama kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega läbi
tervishoiualaste pädevuste tasakaalu Euroopa, riigi, piirkondlikul ja
kohalikul tasandil.
Tuginedes meie ühisele aktiivse subsidiaarsuse kontseptsioonile, saame
edendada dialoogi kõigi valitsustasandite vahel, et leida õige võimude
jaotus tulevases Euroopa terviseliidus.
Austatud president, austatud sõbrad!
Meie piirkondlik baromeeter näitab, et ühtekuuluvuspoliitika on oluline
kõikjal ja kõigile inimestele meie liidus.
Assooridest Küproseni ja Vahemerest Arktikani on Euroopa üles ehitatud
ühtekuuluvusele.
Ühtekuuluvus ei seisne üksnes rahas, vaid see on põhiväärtus, mis toob
igaühe ellu lisaväärtust.
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See on ainulaadne tööriist, mis kaitseb kodanikke, võitleb pandeemiaga ja
loob kestlikke vastupidavaid kogukondi, jätmata maha ühtegi inimest ega
kohta.
Ja seda ligi nelikümmend aastat pärast seda, kui ühtekuuluvus sätestati
ELi aluslepingutes.
Praegu, pandeemia ajal, aitas ühtekuuluvus taas kord hätta sattunud
piirkondi ja linnu.
Ühtekuuluvuspoliitika alliansi 12 000 toetajat ühendavad partnerluse ja
mitmetasandilise valitsemise põhimõtted.
Meie kohalik ja piirkondlik baromeeter näitab selgelt, et pandeemia
suurendab erinevusi piirkondade ja linnade vahel.
Ent ühtekuuluvus võib anda tulemusi ainult siis, kui seda kavandatakse ja
rakendatakse kõigi valitsemistasandite koostöös.
Seetõttu kutsun Euroopa Komisjoni ning meie kohalikke ja piirkondlikke
omavalitsusi üles
• käivitama
ühiskampaania,
et
tutvustada
näiteid,
kuidas
ühtekuuluvusvahendid on pakkunud kohalikele kogukondadele
elutähtsat abi;
• teiseks korraldama iga-aastase ühtekuuluvuse ja vastupidavuse
foorumi, et arutleda ELi uue eelarve ning taaste ja vastupidavuse
rahastamisvahendi üle
• ja lõpuks looma piirialade vahel tervise- ja hädaabiteenuste valdkonnas
püsiva vahetuse.
Austatud president, austatud komitee liikmed!
Usaldus on see, mis aitab meil sellest kriisist jagu saada.
Meie hiljutine küsitlus näitab, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused
on jätkuvalt inimeste jaoks kõige usaldusväärsem valitsustasand.
Enamik eurooplasi leiab ka, et kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele
tuleb anda rohkem mõjuvõimu, tänu millele muutuks EL tulemuslikumaks.
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Austatud sõbrad!
On aeg jõuda tugevama Euroopa demokraatiani.
Euroopa demokraatiani, mis võtab inimesi kuulda ja on neile lähemal.
Euroopani, kus parem ja lihtsam reguleerimine annab lisaväärtust
igapäevaelule, tuginedes subsidiaarsuse põhimõttele.
Austatud president!
Eurooplased soovivad poliitikas senisest rohkem osaleda.
Väsimatult tõeliste kliimameetmete eest võitlevad noored on vaid üks
näide.
Nende häält tuleb kuulata Euroopa tulevikku käsitleval konverentsil.
Konverents võiks olla hetk, mil mõelda meie ühise maja tuleviku üle, ja
kõige olulisem on teha seda koos meie kodanikega.
Ma ütlen ausalt: meie ei ole huvitatud Brüsseli institutsioonide vahelisest
„iludusvõistlusest“.
Taotleme põhjalikku demokratiseerimisprotsessi, mis toob ELi inimestele
lähemale. Soovime vähem institutsioonilist keerukust ja inimeste valimistel
antud häälte demokraatlikumat esindatust.
Ühendame jõud ja peame kohalikke dialooge kogu Euroopas: Euroopa
Komisjon, selle esindused ja „Europe Direct“ teabekeskused koos meie
kohalike ja piirkondlike poliitikutega igas liikmesriigis.
Austatud sõbrad!
Meie Euroopa on maja, millel on tugevad seinad – liikmesriigid – ja kaitsev
katus – Euroopa Liit.
Selline on Euroopa demokraatia maja.
Kuid ükskõik, kui tugevad on seinad ja katus, ükski maja ei püsi ilma kindla
vundamendita.
ELi alusvundament on selle piirkonnad, linnad ja külad.
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Need on elujõulise, kestliku ja jõuka Euroopa jaoks määrava tähtsusega.
Austatud president!
Selle saavutamiseks olen kindlalt otsustanud teha koostööd.
Lubage mul välja pakkuda neli ideed tagamaks, et meie partnerlus areneb
edukalt:
1) korraldada ühiselt kohalikke dialooge meie inimeste vajadustest
lähtuvatel teemadel;
2) hinnata pidevalt ELi otsuste mõju meie territooriumidel;
3) lisada kohalik ja piirkondlik mõõde komisjoni iga-aastasesse
aruandesse liidu olukorra kohta. Teeksite meile au, kui saaksite meiega
ühineda igal aastal meie oktoobris toimuval arutelul kohaliku ja
piirkondliku baromeetri üle;
4) käivitada ühine projekt Euroopa väärtuste, identiteedi ja
kodakondsuse edendamiseks hariduse ja kultuuri kaudu kohalikul ja
piirkondlikul tasandil.
Austatud president, austatud sõbrad!
Euroopa taaskäivitamiseks peame tugevdama selle alusvundamenti.
Peame juhinduma lihtsast põhimõttest: kui soovime tõhusaid lahendusi,
mis vastavad inimeste vajadustele, tuleb otsused teha kodanikele
võimalikult lähedal.
Tänan tähelepanu eest!
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