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Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) – dat in 1994 naar aanleiding van het Verdrag van Maastricht is opgericht –
bestaat uit 329 afgevaardigden van de lokale en regionale overheden uit alle 27 lidstaten van de Europese Unie. Samen
vertegenwoordigen zij meer dan 446 miljoen Europeanen.
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Geachte voorzitter Von der Leyen, beste collega’s en vrienden,
De huidige tragische tijden hebben de essentie van Europese solidariteit
en verantwoordelijkheid versterkt.
Als we de juiste antwoorden willen bieden, moeten we begrijpen wat onze
burgers nodig hebben.
Daarom ben ik verheugd om u verslag uit te brengen over onze eerste
“regionale en lokale barometer”.
Vanwaar de term “barometer”? In het Grieks, mijn moedertaal, herkennen
we hierin 2 woorden: “baros” (“gewicht”) en “metron” (“meting”).
Er wordt dus mee verwezen naar het “gewicht” van de regio’s, steden en
dorpen van Europa, dat “gemeten” wordt.
Zonder de staat van onze regio’s en steden te meten, kunnen we
onmogelijk de staat van onze Unie begrijpen.
Alleen door ons oor te luisteren te leggen bij onze gemeenschappen,
kunnen we te weten komen hoe doeltreffend de EU is op het terrein, en
wat de EU moet doen om de burgers te helpen.
Geachte voorzitter,
In uw toespraak over de Staat van de Unie bracht u terecht hulde aan de
helden van deze crisis: artsen, verpleegkundigen en eerstelijnspersoneel.
Vandaag breng ik graag hulde aan andere helden in de frontlinie van de
strijd tegen de pandemie, die tot nu toe onder de radar zijn gebleven:
burgemeesters, regiovoorzitters, gemeenteraadsleden.
Op ons COVID-19-platform hebben onze leden honderden verhalen
gedeeld.
Ze vertellen hoe steden en regio’s alles in het werk stellen om onze
gemeenschappen en lokale economieën te beschermen.
Regionale en lokale verkozen politici zorgen ervoor dat ziekenhuizen goed
uitgerust zijn.
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Ze zorgen ervoor dat het openbaar vervoer werkt, in veilige
omstandigheden.
Onze lokale leiders zorgen voor ondersteuning voor de meest kwetsbare
lokale bedrijven.
Voor Europees herstel is solidariteit onontbeerlijk. Niet enkel tussen de
lidstaten maar ook over grenzen heen en tussen regio’s.
Herstel is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarin ieder zijn rol
moet spelen.
Geachte voorzitter, beste vrienden,
Europa begint in iedere regio, iedere stad, ieder dorp.
Het begint in de Slowaakse stad Prešov, die elektrische voertuigen heeft
aangekocht om voedsel en geneesmiddelen te bezorgen bij de ouderen.
Het begint in de Poolse regio Lublin, die met EU-middelen medische
apparatuur heeft aangekocht.
Het begint in de Italiaanse gemeente Capannori, waar de burgemeester
fondsen heeft opgehaald om apparatuur te kopen voor het lokale
ziekenhuis en om voedsel te kopen voor wie zijn baan kwijt is.
Deze voorbeelden tonen aan dat de één miljoen lokale en regionale
verkozen politici de democratische onderbouw van de Europese Unie zijn.
Zij maken de EU zichtbaar en tastbaar, in plaats van afstandelijk en
inefficiënt.
De regionale barometer bevestigt dat niemand ongeschonden uit de
pandemie komt.
Uit het verslag blijkt dat sommige gebieden bijzonder kwetsbaar zijn.
Île-de-France, de Spaanse regio’s Andalusië, Castilië en Leon, Madrid en
Valencia en de meeste Italiaanse regio’s zijn het zwaarst getroffen, samen
met de kustgebieden in Kroatië, Oost-Bulgarije en Griekenland.
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Dalende inkomsten en stijgende uitgaven – het zogenaamde
“schaareffect” – brengen de overheidsfinanciën van gemeenten, steden
en regio's in de EU in gevaar.
De subnationale overheden in Frankrijk, Duitsland en Italië zullen in 2020
alleen al 30 miljard euro verliezen.
Meer dan 90 % van de EU-regio’s en -gemeenten verwachten een daling
van hun inkomsten.
Als overheidsdiensten instorten, zal ons herstel trager en pijnlijker zijn voor
de burgers en hun gemeenschappen.
Geachte voorzitter,
De EU heeft krachtig gereageerd en het investeringspakket dat u heeft
voorgesteld is uitzonderlijk.
Maar laat er geen misverstand over bestaan: wil het herstelplan succesvol
zijn, dan moeten de volgende EU-begroting en het “Next Generation EU”programma slim gepland worden, uitgaande van de behoeften op lokaal
en regionaal niveau.
Een herstelplan dat blind blijft voor de territoriale dimensie en enkel aan
nationale behoeften tegemoetkomt, is gedoemd te mislukken.
Aangezien de lokale en regionale overheden de helft van de publieke
investeringen in de EU en een derde van de overheidsuitgaven
vertegenwoordigen, moeten zij de herstelplannen vormgeven.
Daarom roep ik de EU en haar regionale en lokale overheden op om:
• gecoördineerder op te treden bij het herstel, en ten volle rekening te
houden met de territoriale impact;
• ten tweede: de steden en regio’s te helpen bij het aanpakken van
financiële kloven en hen te beschermen tegen het “schaareffect”;
• en, ten slotte, het Europees herstel duurzaam en inclusief te maken,
door een einde te maken aan EU-investeringen in fossiele brandstoffen
en door regio’s en steden directe toegang te geven tot middelen voor
lokale groene projecten.
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Beste collega’s,
door deze crisis dreigt een ‘verloren’ COVID-19-generatie te ontstaan.
Slechts zes lidstaten slagen erin om digitaal onderwijs te bieden voor 80
% of meer van de lerenden.
Burgers en bedrijven hebben hun gedrag aangepast met de opkomst van
telewerken.
We moeten dringend onze inspanningen opvoeren, zodat ieder bedrijf,
iedere overheidsdienst en ieder huis toegang heeft tot snel internet, om te
voorkomen dat de kloof tussen de stad en het platteland groter wordt.
Uit onze barometer blijkt ook dat COVID-19 bijzonder zware gevolgen
heeft voor vrouwen, die bijna 80 % van de werknemers in de
gezondheidssector uitmaken.
COVID-19 heeft ook de enorme verschillen op het gebied van
ziekenhuisvoorzieningen aan het licht gebracht.
Zo heeft Duitsland bijvoorbeeld per hoofd van de bevolking zes keer meer
bedden op intensive care dan Portugal.
We moeten deze ‘nieuwe kaart van regionale verschillen’ aanpakken en
regio’s helpen om het hoofd te bieden aan de stijgende zorgvraag.
Europeanen willen dat gezondheid de Europese topprioriteit wordt.
De EU en haar regionale en lokale overheden moeten nu:
• Één: extra maatregelen treffen ter bestrijding van sociale uitsluiting,
zodat er geen ‘verloren’ COVID-19-generatie ontstaat.
• En twee: het evenwicht van de gezondheidsbevoegdheden tussen het
Europese, het nationale en het lokale en regionale niveau onder de
loep nemen, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel.
Op basis van ons gezamenlijke concept van “actieve subsidiariteit” kunnen
we de dialoog tussen alle bestuursniveaus bevorderen en de
bevoegdheden in een toekomstige “Europese gezondheidsunie” adequaat
verdelen.
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Geachte voorzitter, beste vrienden,
Onze regionale barometer laat zien dat het cohesiebeleid voor alle
plaatsen en alle burgers in onze Unie belangrijk is.
Van de Azoren tot Cyprus, van de Middellandse Zee tot het Arctische
gebied: Europa is gebouwd op cohesie.
Cohesie gaat niet alleen over geld. Cohesie is een fundamentele
Europese waarde die meerwaarde oplevert voor het leven van iedereen.
Het is een uniek instrument waarmee burgers zullen worden beschermd,
de pandemie zal worden aangepakt, duurzame en veerkrachtige
gemeenschappen zullen worden opgebouwd en niemand zal worden
uitgesloten.
Bijna veertig jaar nadat cohesie in de EU-Verdragen werd verankerd,
schiet cohesie nu, tijdens de pandemie, opnieuw de regio’s en steden te
hulp nu dit het hardst nodig is.
De 12 000 aanhangers van de #CohesionAlliance zijn verenigd rond de
beginselen partnerschap en meerlagig bestuur.
Onze regionale en lokale barometer laat ondubbelzinnig zien dat de
pandemie de verschillen tussen regio’s en steden zal vergroten.
Maar cohesie kan pas resultaat opleveren als het wordt vormgegeven en
uitgevoerd in partnerschap met alle bestuursniveaus.
Daarom doe ik hier een oproep aan de Europese Commissie en onze
lokale en regionale overheden om:
• een gezamenlijke campagne op te starten om te illustreren hoe
cohesiemiddelen reddingslijnen voor lokale gemeenschappen zijn
geweest;
• ten tweede: jaarlijks een gezamenlijk “Forum voor cohesie en
veerkracht” te organiseren, om de nieuwe EU-begroting en de faciliteit
voor herstel en veerkracht te bespreken;
• en ten slotte, permanente uitwisselingen op het gebied van gezondheid
en nooddiensten tussen grensregio’s tot stand te brengen.
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Geachte voorzitter, beste leden,
Vertrouwen zal ons door deze crisis loodsen.
Onze recente enquête toont aan lokale en regionale overheden nog
steeds het overheidsniveau zijn dat het meeste vertrouwen van de burgers
geniet.
De meeste Europeanen vinden ook dat regionale en lokale overheden
meer invloed moeten krijgen, zodat de EU doeltreffendere resultaten kan
boeken.
Beste vrienden,
Het is tijd voor een sterkere Europese democratie.
Een Europese democratie die luistert en dichter bij de burger staat.
Een Europa waar betere, eenvoudigere regelgeving een verschil maakt in
het dagelijks leven, geleid door het beginsel van subsidiariteit.
Geachte voorzitter,
De Europeanen willen nauwer betrokken worden bij de politiek.
Jongeren die zich onvoorwaardelijk inzetten voor het klimaat zijn slechts
één voorbeeld.
Hun stemmen moeten gehoord worden tijdens de Conferentie over de
toekomst van Europa.
Deze conferentie moet een gelegenheid zijn om – en dit is cruciaal –
samen met de burgers na te denken over de toekomst van ons
gemeenschappelijke huis.
Wij zitten niet te wachten op een ‘beauty contest’ tussen de Brusselse
instellingen.
Wij willen een diepgaand democratiseringsproces dat de EU dichter bij de
burgers brengt. Wij willen minder institutionele complexiteit en meer
democratische electorale vertegenwoordiging.
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Laten we de handen ineen slaan en lokale dialogen organiseren in de hele
EU: de Europese Commissie, haar vertegenwoordigingen en
informatiecentra van Europe Direct, samen met onze lokale en regionale
politici in iedere lidstaat.
Beste vrienden,
Ons Europa is een huis met sterke muren – de lidstaten – en een
beschermend dak – de Europese Unie.
Dit is het “Europese huis van de democratie”.
Maar hoe sterk de muren en het dak ook zijn, zonder solide funderingen
blijft een huis niet overeind.
Die funderingen, dat zijn de Europese regio’s, steden en dorpen.
Zij zijn essentieel voor een veerkrachtig, duurzaam en welvarend Europa.
Geachte voorzitter,
Om dit waar te maken, ben ik vastberaden om samen te werken.
Bij deze formuleer ik graag vier ideeën die ons partnerschap elan kunnen
geven:
1. gezamenlijk lokale dialogen organiseren over thema’s die aansluiten
op de behoeften van de burgers;
2. voortdurend de territoriale impact van de Europese besluitvorming
evalueren;
3. een regionale en lokale dimensie toevoegen aan de jaarlijkse
toespraak over de Staat van de Unie van de Commissie; wij zouden
vereerd zijn als u ieder jaar zou kunnen deelnemen aan ons debat over
de regionale en lokale barometer in oktober;
4. een gezamenlijk project lanceren ter bevordering van Europese
waarden, identiteiten en burgerschap via onderwijs en cultuur op het
regionale en lokale niveau.
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Geachte voorzitter, beste vrienden,
Om Europa een nieuwe start te laten maken, moeten we de funderingen
versterken.
Daarbij moeten we ons laten leiden door een eenvoudig beginsel: als we
doeltreffende oplossingen willen die tegemoetkomen aan de behoeften
van de burgers, dan moeten besluiten zo dicht mogelijk bij die burgers
worden genomen.
Ik dank u.
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