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Euroopan alueiden komitea perustettiin vuonna 1994 Maastrichtin sopimuksen nojalla. Komitea on EU:n alue- ja
paikallisedustajien kokous, ja sen 329 jäsentä edustavat EU:n kaikkia 27:ää jäsenvaltiota ja yli 446:ää miljoonaa
eurooppalaista.
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Arvoisa puheenjohtaja von der Leyen, hyvät kollegat ja ystävät,
tämä traaginen aika on vahvistanut eurooppalaisen solidaarisuuden ja
vastuullisuuden ydintä.
Jos haluamme löytää oikeat vastaukset, meidän on ymmärrettävä, mitä
ihmiset tarvitsevat.
Olenkin tyytyväinen voidessani
kuntabarometriraporttimme.

esitellä

ensimmäisen

alue-

ja

Sana ”barometri” valittiin, koska äidinkielessäni kreikassa ”baros”
tarkoittaa painoa, ja kyse onkin Euroopan alueiden, kaupunkien ja kuntien
painoarvosta.
Myös ”metron” on kreikkaa ja tarkoittaa mittaa.
Jos emme arvioi alueidemme ja kuntiemme tilaa, emme voi ymmärtää
unionin tilaa.
Vain mittaamalla yhteisöjemme sykettä voimme nähdä, kuinka tehokas
EU on ollut paikallistasolla ja mitä EU:n on tehtävä auttaakseen ihmisiä.
Arvoisa puheenjohtaja,
unionin tilaa koskevassa puheessanne annoitte aivan oikein tunnustusta
kriisin sankareille: lääkäreille, hoitajille ja pelastustyöntekijöille.
Tänään haluan antaa tunnustusta pandemian torjunnan etulinjassa
toimiville tuntemattomille sankareille: kunnanjohtajille, aluejohtajille,
valtuutetuille.
Jäsenemme ovat jakaneet covid-foorumillamme satoja tarinoita elävästä
elämästä.
He kertovat, miten kunnat ja alueet uurastavat väsymättä yhteisöjemme ja
paikallisen talouden suojelemiseksi.
Alue- ja paikallistason vaaleilla valitut poliitikot pitävät huolta siitä, että
sairaaloilla on kaikki, mitä ne tarvitsevat.
He varmistavat julkisen liikenteen toiminnan ja turvallisuuden.
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Paikallistason päättäjät tukevat kaikkien heikoimmassa asemassa olevia
ihmisiä sekä paikallisia yrityksiä.
Euroopan elpyminen edellyttää solidaarisuutta, ei vain jäsenvaltioiden
kesken, vaan myös yli rajojen ja alueiden kesken.
Meidän kaikkien on osoitettava sitoutumista asiaan ja kannettava
vastuumme elpymisestä.
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät ystävät,
Eurooppa alkaa alueilta, kaupungeista ja kunnista.
Se alkaa slovakialaisesta Prešovin kaupungista, joka
sähköajoneuvoja jakaakseen ruokaa ja lääkkeitä ikäihmisille.

hankki

Se alkaa Puolan Lublinin voivodikunnasta, alueelta, joka käytti EU-varoja
hankkiakseen terveydenhuollon laitteita.
Se alkaa Italian Capannorista, jonka kaupunginjohtaja keräsi varoja
hankkiakseen tarvikkeita paikalliselle sairaalalle ja ostaakseen ruokaa
niille, jotka olivat menettäneet työnsä.
Tämä osoittaa, että miljoona vaaleilla luottamustehtäviin valittua paikallisja aluepoliitikkoa muodostaa Euroopan unionin demokraattisen perustan.
He tekevät EU:sta näkyvän ja todellisen sen sijaan, että se näyttäytyisi
kaukaisena ja tehottomana.
Aluebarometri vahvistaa sen, että pandemia on koskettanut pahoin meitä
kaikkia.
Barometri osoittaa, että eräät alueet ovat erityisen alttiita sen vaikutuksille.
Vaikutukset ovat olleet tuntuvimpia Île-de-Francen alueella, Espanjan
Andalusiassa, Kastilia ja Leónissa, Madridissa ja Valenciassa sekä
suurimmassa osassa Italian alueista. Sama koskee Kroatian
rannikkoalueita, Itä-Bulgariaa ja Kreikkaa.
Tulojen romahtaminen ja menojen kasvu – ”saksivaikutus” – vaarantaa
EU:n kuntien, kaupunkien ja alueiden julkisen talouden.
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Ranskan, Saksan ja Italian alue- ja paikallisyhteisöt menettävät
pelkästään vuonna 2020 30 miljardia euroa.
Yli 90 prosenttia EU:n alueista ja kunnista olettaa tulojensa vähenevän
rajusti.
Jos julkiset palvelut romahtavat, elpyminen
tuskallisempaa ihmisille ja heidän yhteisöilleen.

on

hitaampaa
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Arvoisa puheenjohtaja,
EU on toiminut rohkeasti ja ehdottamanne investointipaketti on
poikkeuksellinen.
EU:n seuraava talousarvio ja Next Generation EU -väline edellyttävät
kuitenkin onnistuakseen älykästä suunnittelua, joka perustuu alueidemme
ja kuntiemme tarpeisiin.
Elpymissuunnitelma, jossa ei oteta huomioon alueellista ja paikallista
ulottuvuutta ja jossa täytetään vain valtioiden tarpeet, on tuomittu
epäonnistumaan.
Koska alue- ja paikallisviranomaisten osuus julkisista investoinneista on
EU:ssa puolet ja julkisista menoista kolmannes, niiden on oltava mukana
laatimassa elpymissuunnitelmia.
Kehotankin EU:ta ja sen alue- ja paikallisviranomaisia
• koordinoimaan elpymistä paremmin ja ottamaan alueelliset ja
paikalliset vaikutukset huomioon kaikilta osin
• toiseksi: auttamaan kuntia ja alueita korjaamaan rahoitusvajetta ja
suojelemaan niitä saksivaikutukselta
• ja lopuksi tekemään elpymisestä kestävää ja osallistavaa lopettamalla
kaikki EU-investoinnit fossiilisiin polttoaineisiin ja antamalla alueille ja
kunnille mahdollisuuden saada suoraan varoja paikallisiin vihreisiin
hankkeisiin.

Hyvät kollegat,
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vaarana on, että kriisi synnyttää kadotetun covid-19-sukupolven.
Vain kuusi jäsenvaltiota pystyy tarjoamaan digitaalista opetusta vähintään
80 prosentille oppilaista.
Kansalaiset ja yritykset ovat muuttaneet käyttäytymistään etätyön
lisäännyttyä.
Meidän on pikaisesti vauhditettava toimiamme, jotta kaikki yritykset,
julkiset palvelut ja kotitaloudet voivat saada nopean internetyhteyden, niin
että voidaan välttää maaseudun ja kaupunkien välisen kuilun
syveneminen.
Raporttimme osoittaa myös, että covid-19 koskettaa erityisesti naisia,
joiden osuus terveydenhuoltoalalla on lähes 80 prosenttia.
Covid-19 on tuonut lisäksi esille suuret erot sairaalahoidossa.
Esimerkiksi tehohoidon vuodepaikkoja on Saksassa kuusi kertaa
enemmän 100 000 asukasta kohden kuin Portugalissa.
Meidän on puututtava ”alueellisten erojen uuteen maantieteeseen” ja
autettava alueita selviytymään terveydenhuollon kasvavista tarpeista.
Eurooppalaiset haluavat asettaa terveyden EU:n prioriteetiksi.
EU:n ja sen alue- ja paikallisviranomaisten on nyt
• ensinnäkin
tehostettava
toimiaan
sosiaalisen
syrjäytymisen
torjumiseksi, jotta voidaan välttää kadotetun covid-19-sukupolven
syntyminen
• ja
toiseksi
tarkasteltava
uudelleen
terveydenhuoltoalan
toimivaltuuksien tasapainoa unionin, jäsenvaltioiden ja alue- ja
paikallistason välillä toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
Yhteisen periaatteemme, toissijaisuusperiaatteen aktiivisen toteuttamisen
turvin kykenemme edistämään vuoropuhelua kaikkien julkisen vallan
tasojen välillä pyrittäessä asianmukaiseen toimivaltuuksien jakautumiseen
tulevassa Euroopan terveysunionissa.
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät ystävät,
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aluebarometrimme osoittaa, että koheesiopolitiikalla on merkitystä kaikille
unionin seuduille ja ihmisille.
Aina Azoreilta Kyprokseen, Välimereltä arktiselle alueelle Eurooppa
perustuu koheesioon.
Koheesiossa ei ole kyse vain rahasta, vaan se on perusarvo, joka tuo
lisäarvoa kaikkien elämään.
Se on ainutlaatuinen väline, joka suojaa ihmisiä, torjuu pandemiaa ja
rakentaa kestäviä, selviytymiskykyisiä yhteisöjä niin, ettei ainuttakaan
ihmistä eikä ainuttakaan aluetta jätetä oman onnensa nojaan.
Koheesio kirjattiin EU:n perussopimuksiin lähes 40 vuotta sitten.
Nyt pandemian aikaan koheesiopolitiikka on jälleen kerran auttanut alueita
ja kuntia hädän hetkellä.
CohesionAlliance-ryhmittymä ja sen 12 000 kannattajaa ovat yhteisenä
rintamana kumppanuuden ja monitasoisen hallinnon periaatteiden takana.
Alue- ja kuntabarometrimme tuo selkeästi esiin sen, että pandemia lisää
eroja alueiden ja kuntien välillä.
Mutta koheesiopolitiikka voi tuottaa tuloksia vain, jos kaikki hallintotasot
osallistuvat kumppaneina sen suunnitteluun ja täytäntöönpanoon.
Kehotankin Euroopan komissiota ja alue- ja paikallisviranomaisiamme
• käynnistämään yhteisen kampanjan, jossa esitellään, miten
koheesiorahastot ovat tarjonneet turvaköyden paikallisyhteisöillemme
• ja toiseksi järjestämään yhdessä vuotuisen koheesiota ja
palautumiskykyä käsittelevän foorumin, jotta voidaan keskustella EU:n
uudesta talousarviosta ja elpymis- ja palautumistukivälineestä
• sekä lopuksi: tarjoamaan raja-alueille mahdollisuuden vaihtaa
jatkuvasti tietoja terveydenhuollon ja pelastuspalvelujen alalla.
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät komitean jäsenet,
luottamus auttaa meitä selviytymään kriisistä.
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Tuore kyselymme osoittaa, että paikallis- ja alueviranomaiset ovat
edelleen se hallintotaso, johon ihmiset luottavat eniten.
Suurin osa eurooppalaisista katsoo myös, että alue- ja
paikallisviranomaisille on annettava enemmän vaikutusvaltaa, jotta EU
voisi parantaa valmiuksiaan tulosten saavuttamiseksi.
Hyvät ystävät,
on aika vahvistaa demokratiaa Euroopassa,
eurooppalaista demokratiaa, joka kuuntelee ja on lähempänä ihmisiä.
Unionia, missä parempi ja yksinkertaisempi sääntely vaikuttaa edullisesti
päivittäiseen elämäämme toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
Arvoisa puheenjohtaja,
eurooppalaiset haluavat osallistua enemmän politiikkaan.
Nuoret, jotka taistelevat väsymättä todellisten ilmastotoimien puolesta,
ovat vain yksi esimerkki.
Heidän ääntään on kuunneltava Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä
konferenssissa.
Konferenssi voisi tarjota tilaisuuden pohtia yhteisen unionimme
tulevaisuutta ja mikä tärkeintä, yhdessä kansalaistemme kanssa.
Rehellisesti sanottuna emme ole kiinnostuneet EU:n toimielinten välisestä
”kauneuskilpailusta”.
Haluamme syvälle ulottuvaa demokratisoitumisprosessia, joka tuo EU:ta
lähemmäs
ihmisiä.
Haluamme
vähemmän
institutionaalista
vaikeaselkoisuutta ja enemmän kansan äänen demokraattista edustusta.
Käykäämme yhdessä järjestämään paikalliskeskusteluja kaikkialla
Euroopassa, mukana Euroopan komissio edustustoineen ja Europe Direct
-tiedotuspisteet, yhdessä paikallis- ja aluetason poliitikkojen kanssa, joka
ainoassa jäsenvaltiossa.
Hyvät ystävät,
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eurooppalaisessa talossamme on lujat seinät – jäsenvaltiot – ja suojaava
katto – Euroopan unioni.
Tämä on eurooppalaisen demokratian talo.
Lujilla seinillä ja lujalla katolla ei ole kuitenkaan merkitystä, jos talolla ei ole
vankkaa perustusta.
EU:n kivijalan muodostavat sen alueet, kaupungit ja kunnat.
Ne ovat välttämättömiä, jos Eurooppa haluaa olla selviytymiskykyinen,
kestävä ja kukoistava.
Arvoisa puheenjohtaja,
tätä varten olen valmis yhteistyöhön.
Haluan esittää neljä ajatusta menestyksekästä kumppanuuttamme varten:
1. Järjestään yhdessä paikallisia vuoropuhelutapahtumia ihmisten
tarpeita vastaavista aiheista.
2. Arvioidaan jatkuvasti EU:n päätösten vaikutuksia alueillamme.
3. Sisällytetään komission vuotuiseen unionin tilaa koskevaa
puheeseen alueellinen ja paikallinen ulottuvuus. Ja meille olisi suuri
kunnia, jos voisitte osallistua joka vuosi lokakuussa käytävään
keskusteluun alue- ja kuntabarometristamme.
4. Käynnistetään yhteinen hanke eurooppalaisten arvojen, identiteetin
ja Euroopan kansalaisuuden edistämiseksi koulutuksen ja kulttuurin
kautta alue- ja paikallistasolla.
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät ystävät,
jotta Eurooppa saataisiin käynnistettyä uuteen alkuun, meidän on
vahvistettava sen perustuksia.
Meidän tulee seurata yksinkertaista periaatetta: päätökset on tehtävä
mahdollisimman lähellä kansalaisia, jos haluamme tehokkaita ratkaisuja,
jotka vastaavat ihmisten tarpeisiin.
Kiitos!
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