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L-istat tal-Unjoni mill-perspettiva reġjonali u lokali

Diskors ta’ Apostolos Tzitzikostas, President tal-Kumitat
Ewropew tar-Reġjuni
12 ta’ Ottubru 2020 – 11:00 CET
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Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, li nħoloq fl-1994 wara li daħal fis-seħħ it-Trattat ta’ Maastricht, huwa l-Assemblea tal-UE
ta’ 329 rappreżentant reġjonali u lokali mis-27 Stat Membru kollha, li jirrappreżentaw aktar minn 446 miljun Ewropew.

y
ver
i
l
e

Ottubru 2020

#EURegionalBarometer

ck
che

td

ag

s
ain

Għażiża President von der Leyen, għeżież kollegi u ħbieb,
Dawn iż-żminijiet traġiċi enfasizzaw il-qofol proprju tas-solidarjetà u rresponsabbiltà Ewropej.
Jekk irridu nipprovdu t-tweġibiet it-tajba, hemm bżonn nifhmu dak li
jeħtieġu ċ-ċittadini tagħna.
Din hija r-raġuni għalfejn bi pjaċir qed nippreżenta l-ewwel rapport tagħna
dwar il-“Barometru Reġjonali u Lokali”.
Il-kelma “Barometru” intgħażlet għaliex fil-lingwa Griega tiegħi, “baros”
tfisser “piż”: u din hija kwistjoni tal-piż tar-reġjuni, il-bliet u l-irħula talEwropa.
U l-kelma “metron” ġejja wkoll mill-Grieg u tfisser “kejl”.
Sakemm ma nkejlux l-istat tar-reġjuni u l-bliet tagħna, ma nistgħux nifhmu
l-istat tal-Unjoni tagħna.
Huwa biss billi nieħdu l-polz tal-komunitajiet tagħna li nistgħu niddeċiedu
kemm l-UE kienet effettiva fil-prattika, u x’teħtieġ tagħmel l-UE biex tgħin
lin-nies tagħha.
Għażiża President,
Matul id-diskors tiegħek dwar l-Istat tal-Unjoni, inti ġustament tajt ġieħ lilleroj ta’ din il-kriżi: it-tobba, l-infermiera u dawk li jagħtu l-ewwel għajnuna.
Illum, nagħti ġieħ lill-eroj mhux rikonoxxuti li jinsabu fil-qalba tal-ġlieda
kontra l-pandemija: is-Sindki, il-Presidenti tar-Reġjuni, il-Kunsillieri.
Fuq il-Pjattaforma tal-COVID tagħna, il-membri tagħna qasmu mijiet ta’
stejjer reali.
Huma jirrakkontaw kif il-bliet u r-reġjuni qed jaħdmu bla heda biex
jipproteġu l-komunitajiet u l-ekonomiji lokali tagħna.
Il-politiċi eletti reġjonali u lokali qed jiżguraw li l-isptarijiet ikunu
mgħammra.
Qed jiżguraw li t-trasport pubbliku jkompli għaddej u jibqa’ sikur.
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Il-mexxejja lokali tagħna qed jappoġġjaw l-aktar negozji vulnerabbli u
lokali.
L-irkupru tal-Ewropa jirrikjedi solidarjetà, mhux biss fost l-Istati Membri,
iżda wkoll bejn il-fruntieri u bejn ir-reġjuni.
Ilkoll kemm aħna rridu nieħdu s-sjieda u r-responsabbiltà għall-irkupru
tagħna.
Għażiża President, għeżież ħbieb,
L-Ewropa tibda f’kull reġjun, belt u raħal.
Tibda fil-belt Slovakka ta’ Prešov, li xtrat vetturi elettriċi biex twassal l-ikel
u l-mediċina lill-anzjani.
Tibda f’Lubelskie, ir-reġjun Pollakk li uża l-fondi tal-UE biex jixtri tagħmir
mediku.
Tibda fil-belt Taljana ta’ Capannori, li s-Sindku tagħha ġabar fondi biex
jixtri tagħmir għall-isptar lokali u jixtri ikel għal dawk li tilfu l-impjieg
tagħhom.
Din hija prova li l-miljun politiku elett lokali u reġjonali huma l-pedamenti
demokratiċi tal-Unjoni Ewropea.
Bis-saħħa tagħhom l-UE hi viżibbli u reali, aktar milli mbiegħda u mhux
effettiva.
Il-Barometru Reġjonali jikkonferma li l-pandemija laqtitna lkoll.
Dan juri li xi żoni huma partikolarment vulnerabbli.
Île-de-France, ir-reġjuni Spanjoli tal-Andalusija, Kastilja u León, Madrid u
Valenzja, u l-biċċa l-kbira tar-reġjuni Taljani huma l-aktar milquta, flimkien
mar-reġjuni kostali fil-Kroazja, il-Bulgarija tal-Lvant u l-Greċja.
It-tnaqqis fid-dħul u ż-żieda fin-nefqa – l-“effett tal-imqass” – qed jhedded
il-finanzi pubbliċi tal-muniċipalitajiet, il-bliet u r-reġjuni fl-UE.
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L-awtoritajiet sottonazzjonali fi Franza, il-Ġermanja u l-Italja se jitilfu
EUR 30 biljun fl-2020 biss.
Aktar minn 90 % tar-reġjuni u l-muniċipalitajiet tal-UE jistennew li d-dħul
tagħhom se jonqos drastikament.
Jekk is-servizzi pubbliċi jisfaxxaw, l-irkupru tagħna se jkun aktar bil-mod u
aktar iebes għan-nies, u għall-komunitajiet tagħhom.
Għażiża President,
Ir-rispons tal-UE kien kuraġġuż u l-pakkett ta’ investiment li pproponejt
huwa eċċezzjonali.
Imma, ma rridux niżbaljaw: biex jirnexxu, il-baġit tal-UE li jmiss u listrument “Next Generation EU” jeħtieġu ppjanar intelliġenti bbażat fuq ilħtiġijiet tat-territorji tagħna.
Pjan ta’ rkupru, li jibqa’ insensittiv għat-territorji u jaqdi biss il-ħtiġijiet
nazzjonali, mhux se jirnexxi.
Peress li l-awtoritajiet reġjonali u lokali jirrappreżentaw nofs l-investiment
pubbliku tal-UE u terz tan-nefqa pubblika, jeħtieġ li jfasslu l-pjani ta’ rkupru.
Għalhekk nappella lill-UE u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali tagħha:
• l-ewwel nett, biex ikunu koordinati aħjar fl-irkupru, u jqisu bis-sħiħ limpatt territorjali;
• it-tieni, biex jgħinu lill-bliet u lir-reġjuni jindirizzaw il-lakuni finanzjarji u
jipproteġuhom mill-“effett tal-imqass”;
• u fl-aħħar nett, biex jiżguraw irkupru tal-UE sostenibbli u inklużiv, billi
jtemmu l-investiment kollu tal-UE fil-fjuwils fossili u billi jagħtu lir-reġjuni
u ’l-bliet aċċess dirett għall-fondi biex jimplimentaw proġetti ekoloġiċi
lokali.
Għeżież kollegi,
Il-kriżi ġġib magħha r-riskju ta’ ġenerazzjoni mitlufa minħabba l-COVID-19.
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Huma biss sitt Stati Membri li jistgħu joffru edukazzjoni diġitali għal 80 %
jew aktar tal-istudenti.
Iċ-ċittadini u n-negozji bidlu l-imġiba tagħhom b’żieda fit-telexogħol.
Jeħtieġ li b’mod urġenti naċċelleraw l-isforzi tagħna sabiex kull negozju,
servizz pubbliku u dar ikollhom aċċess għal internet veloċi biex nevitaw li
jkompli jikber id-distakk rurali-urban.
Ir-rapport tagħna jikkonferma wkoll li l-COVID-19 qed taffettwa b’mod
speċjali lin-nisa, li jikkostitwixxu kważi 80 % tas-settur tal-kura tas-saħħa.
Il-COVID-19 xeħtet dawl ukoll fuq id-disparitajiet kbar tal-kura fl-isptar.
Pereżempju, għal kull ras, in-numru ta’ sodod tal-kura intensiva fl-isptarijiet
huwa sitt darbiet ogħla fil-Ġermanja milli fil-Portugall.
Jeħtieġ li nindirizzaw din il-“ġeografija ġdida ta’ disparitajiet reġjonali” u
ngħinu lir-reġjuni jlaħħqu maż-żieda dejjem tikber għas-servizzi tal-kura
tas-saħħa.
L-Ewropej jixtiequ li s-“saħħa” tkun il-prijorità tal-UE.
Jeħtieġ li issa l-UE u l-awtoritajiet reġjonali u lokali tagħha:
• l-ewwel nett, jirduppjaw il-miżuri biex jindirizzaw l-esklużjoni soċjali
sabiex tiġi evitata ġenerazzjoni mitlufa minħabba l-COVID-19;
• u t-tieni, iwettqu rieżami tal-bilanċ tal-kompetenzi fil-qasam tas-saħħa
bejn il-livelli Ewropej, nazzjonali, reġjonali u lokali, f’konformità malprinċipju tas-sussidjarjetà.
Abbażi tal-kunċett komuni tagħna ta’ “sussidjarjetà attiva”, nistgħu
nippromovu d-djalogu bejn il-livell kollha ta’ gvern biex jinstab il-bilanċ ġust
għad-diviżjoni tas-setgħat f’“Unjoni tas-Saħħa Ewropea” futura.
Għażiża President, għeżież ħbieb,
Il-Barometru Reġjonali tagħna juri li l-politika ta’ koeżjoni tinteressa lpostijiet, u l-popli kollha tal-Unjoni tagħna.
Mill-Azores sa Ċipru, mill-Mediterran sal-Artiku, l-Ewropa hija mibnija fuq
il-koeżjoni.
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Il-koeżjoni mhijiex biss kwistjoni ta’ flus, iżda hija valur fundamentali li ġġib
valur miżjud fil-ħajja ta’ kulħadd.
Hija għodda unika li tipproteġi liċ-ċittadini, tindirizza l-pandemija, u tibni
komunitajiet reżiljenti sostenibbli, u tagħmel mod biex l-ebda persuna jew
post ma jitħalla jibqa’ lura.
Għaddew erbgħin sena minn mindu l-koeżjoni tnaqqxet fit-Trattati tal-UE.
Illum, matul il-pandemija, il-koeżjoni, għal darb’oħra, għenet lir-reġjuni u lbliet fi żmien ta’ bżonn.
It-12 000 sostenitur tal-“Alleanza ta’ Koeżjoni” huma magħqudin abbażi
tal-prinċipji tas-sħubija u tal-governanza f’diversi livelli.
Il-“Barometru Reġjonali u Lokali” tagħna jagħmilha ċara li l-pandemija se
twessa’ d-disparitajiet bejn ir-reġjuni u l-bliet.
Iżda l-koeżjoni tista’ tagħti riżultati biss jekk tkun imfassla u implimentata
fi sħubija mil-livelli kollha tal-gvern.
Għalhekk nappella lill-Kummissjoni Ewropea u lill-awtoritajiet reġjonali u
lokali tagħna biex:
• l-ewwel nett, iniedu kampanja konġunta li turi kif il-fondi ta’ koeżjoni
kienu sostenn essenzjali għall-komunitajiet lokali;
• it-tieni, jorganizzaw b’mod konġunt, u ta’ kull sena “Forum dwar ilKoeżjoni u r-Reżiljenza” bil-għan li ssir diskussjoni dwar il-baġit il-ġdid
tal-UE u l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza;
• u, fl-aħħar nett, jistabbilixxu skambju permanenti bejn ir-reġjuni talfruntiera fil-qasam tas-servizzi tas-saħħa u tal-emerġenza.
Għażiża President, għeżież membri,
Huwa permezz tal-fiduċja li se noħorġu mill-kriżi.
L-istħarriġ reċenti tagħna juri li l-awtoritajiet lokali u reġjonali għadhom laktar livell ta’ gvern fdat min-nies.
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Il-maġġoranza tal-Ewropej jemmnu wkoll li l-awtoritajiet reġjonali u lokali
għandhom jingħataw aktar widen sabiex l-UE ttejjeb il-kapaċità tagħha li
tagħti r-riżultati.
Għeżież ħbieb,
Wasal iż-żmien għal demokrazija Ewropea aktar b’saħħitha.
Demokrazija Ewropea li tisma’ u tkun eqreb għall-poplu.
Ewropa fejn regolamentazzjoni aħjar u aktar sempliċi tagħmel differenza
fil-ħajja ta’ kuljum, immexxija mill-prinċipju tas-sussidjarjetà.
Għażiża President,
L-Ewropej iridu jkunu aktar involuti fil-politika.
Iż-żgħażagħ li jiġġieldu bla heda favur l-azzjoni klimatika reali huma biss
eżempju wieħed.
L-ilħna tagħhom jeħtieġ jinstemgħu fil-Konferenza dwar il-Ġejjieni talEwropa.
Il-Konferenza tista’ tkun l-okkażjoni biex nirriflettu dwar il-futur tad-dar
komuni tagħna u, b’mod kruċjali, flimkien maċ-ċittadini tagħna.
Irrid inkun onest: m’aħniex interessati f’“konkors tas-sbuħija” bejn listituzzjonijiet ta’ Brussell.
Irridu proċess profond ta’ demokratizzazzjoni li jqarreb lill-UE lejn in-nies.
Irridu inqas kumplessità istituzzjonali u aktar rappreżentazzjoni
demokratika tal-vot taċ-ċittadini.
Ejja naħdmu flimkien u norganizzaw djalogi lokali fl-Ewropa kollha: ilKummissjoni Ewropea, l-uffiċċji ta’ rappreżentanza tagħha u ċ-ċentri ta’
informazzjoni ta’ Europe Direct, flimkien mal-politiċi lokali u reġjonali
tagħna f’kull Stat Membru.
Għeżież ħbieb,
L-Ewropa tagħna hija dar b’ħitan b’saħħithom – l-Istati Membri – u saqaf
protettiv – l-Unjoni Ewropea.
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Din hija d-“Dar Ewropea tad-Demokrazija”.
Iżda, irrispettivament minn kemm huma b’saħħithom il-ħitan u s-saqaf, lebda dar ma tista’ żżomm wieqfa mingħajr pedamenti sodi.
Il-pedamenti tal-UE huma r-reġjuni, il-bliet u l-irħula tagħha.
Dawn huma essenzjali għal Ewropa reżiljenti, sostenibbli u prospera.
Għażiża President,
Biex niksbu dan, ninsab determinat li naħdmu flimkien.
Ippermettili nipproponi erba’ ideat biex is-sħubija tagħna tiffjorixxi:
1. l-organizzazzjoni b’mod konġunt ta’ djalogi lokali dwar suġġetti
bbażati fuq il-ħtiġijiet tal-poplu tagħna;
2. il-valutazzjoni b’mod permanenti tal-impatt tad-deċiżjonijiet tal-UE fitterritorji tagħna;
3. l-inklużjoni ta’ dimensjoni reġjonali u lokali fl-Istat tal-Unjoni annwali
tal-Kummissjoni; inkunu onorati jekk tingħaqad magħna kull sena fiddibattitu tagħna ta’ Ottubru dwar il-Barometru Reġjonali u Lokali;
4. it-tnedija ta’ proġett konġunt għall-promozzjoni tal-valuri, l-identitajiet
u ċ-ċittadinanza Ewropej permezz tal-edukazzjoni u l-kultura fil-livelli
reġjonali u lokali.
Għażiża President, għeżież ħbieb,
Biex naħdmu flimkien għar-rilanċ tal-Ewropa, irridu nsaħħu l-pedamenti
tagħha.
Irridu nkunu ggwidati minn prinċipju sempliċi: id-deċiżjonijiet għandhom
jittieħdu kemm jista’ jkun qrib iċ-ċittadini, jekk irridu soluzzjonijiet effettivi li
jindirizzaw il-ħtiġijiet tan-nies.
Grazzi!
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