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Starea Uniunii din perspectiva regională și locală
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Înființat în 1994, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht, Comitetul European al Regiunilor este Adunarea
UE a celor 329 de reprezentanți locali și regionali din toate cele 27 state membre, reprezentând peste 446 milioane de
europeni.
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Stimată doamnă Președintă von der Leyen, stimați colegi și prieteni,
Vremurile tragice pe care le trăim au consolidat însăși esența solidarității
și responsabilității europene.
Dacă dorim să oferim răspunsurile potrivite, trebuie să înțelegem care sunt
nevoile cetățenilor.
Așadar, am onoarea să prezint primul nostru raport intitulat „Barometrul
local și regional anual”.
Am ales cuvântul „barometru” fiindcă în greacă – limba mea maternă –,
„baros” înseamnă „pondere”: așadar, este vorba despre importanța
regiunilor, orașelor și satelor din Europa.
„Metron”, la rândul său, vine tot din greacă și înseamnă „măsură”.
Nu putem înțelege care este starea Uniunii noastre decât dacă măsurăm
starea regiunilor și orașelor noastre.
Nu putem aprecia cât de eficiente au fost acțiunile UE la nivel de teren și
decide ce măsuri trebuie să ia UE pentru a-i ajuta pe cetățenii săi decât
dacă luăm pulsul comunităților noastre.
Stimată doamnă Președintă,
În timpul discursului dumneavoastră privind starea Uniunii, ați adus un
omagiu bine cuvenit eroilor acestei crize: doctorilor, asistenților medicali și
personalului de primă intervenție.
Astăzi, eu aduc un omagiu eroilor anonimi aflați în prima linie a luptei
împotriva pandemiei: primarilor, președinților de regiuni și consilierilor.
Prin intermediul platformei noastre consacrate pandemiei de COVID-19,
membrii noștri au împărtășit nenumărate întâmplări autentice.
Acestea ilustrează eforturile neîncetate depuse de orașe și regiuni pentru
a proteja comunitățile noastre și economiile noastre locale.
Politicienii aleși la nivel local și regional se asigură că spitalele dispun de
dotările necesare.
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Ei garantează funcționarea în continuare a transportului public, în condiții
de siguranță.
Liderii noștri locali sprijină întreprinderile cele mai vulnerabile și pe cele
locale.
Pentru redresarea Europei este nevoie de solidaritate, nu numai în rândul
statelor membre, ci și în afara granițelor și între regiuni.
Trebuie să ne asumăm, cu toții, angajamentul și răspunderea redresării
noastre.
Stimată doamnă Președintă, stimați prieteni,
Europa începe în fiecare regiune, oraș și sat.
Ea începe în orașul slovac Prešov, care a achiziționat vehicule electrice
pentru a furniza alimente și medicamente persoanelor în vârstă.
Începe în regiunea Lubelskie din Polonia, care a utilizat fonduri UE pentru
a achiziționa echipamente medicale.
Începe în orașul italian Capannori, al cărui primar a strâns fonduri pentru
a cumpăra material pentru spitalul local și mâncare pentru cei care și-au
pierdut locul de muncă.
Iată tot atâtea dovezi că cei un milion de politicieni aleși la nivel local și
regional constituie fundațiile democratice ale Uniunii Europene.
Ei fac ca UE să fie vizibilă și reală, mai degrabă decât distantă și
ineficientă.
Barometrul regional confirmă că am fost și suntem, cu toții, afectați de
această pandemie.
El scoate în evidență faptul că anumite zone sunt deosebit de vulnerabile.
Regiunea Île-de-France, regiunile spaniole Andaluzia, Castilia și León,
Madrid și Valencia și majoritatea regiunilor italiene sunt cele mai afectate,
alături de regiunile de coastă din Croația, estul Bulgariei și Grecia.
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Scăderea veniturilor și creșterea cheltuielilor, așa-numitul „efect de
foarfecă”, pune în pericol finanțele publice ale localităților, orașelor și
regiunilor din UE.
Autoritățile subnaționale din Franța, Germania și Italia vor pierde 30 de
miliarde de euro doar în 2020.
Peste 90 % dintre regiunile și localitățile din UE se așteaptă la o scădere
dramatică a veniturilor lor.
Dacă serviciile publice se prăbușesc, redresarea noastră va fi mai lentă și
mai anevoioasă pentru cetățeni și pentru comunitățile lor.
Stimată doamnă Președintă,
Răspunsul UE a fost îndrăzneț, iar pachetul de investiții pe care l-ați
propus este excepțional.
Dar să nu ne amăgim: pentru a fi eficace, următorul buget al UE și
instrumentul Next Generation UE necesită o planificare inteligentă, bazată
pe nevoile teritoriilor noastre.
Un plan de redresare care se limitează la o anumită dimensiune și
satisface doar nevoile naționale va eșua.
Având în vedere că autoritățile regionale și locale reprezintă jumătate din
investițiile publice ale UE și o treime din cheltuielile publice, ele trebuie să
contribuie la elaborarea planurilor de redresare.
Prin urmare, invit autoritățile regionale și locale ale UE:
• în primul rând, să dea dovadă de mai multă coordonare în ceea ce
privește redresarea, ținând seama pe deplin de impactul teritorial;
• în al doilea rând, să ajute orașele și regiunile să abordeze problema
deficitelor financiare și să le protejeze de „efectul de foarfecă”;
• iar în cele din urmă, să ia măsuri astfel încât redresarea UE să fie
durabilă și favorabilă incluziunii, punând capăt tuturor investițiilor UE în
combustibili fosili și acordând regiunilor și orașelor acces direct la
fonduri, pentru a putea pune în aplicare proiecte ecologice la nivel local.
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Stimate colege, stimați colegi,
Criza provocată de pandemia de COVID-19 riscă să atragă după sine o
generație pierdută.
Numai șase state membre pot oferi învățământ digital pentru 80 % sau
mai mult dintre elevi.
În contextul în care munca la distanță a căpătat amploare, cetățenii și
întreprinderile și-au schimbat comportamentul.
Trebuie să ne accelerăm de urgență eforturile astfel încât fiecare
întreprindere, serviciu public și gospodărie să aibă acces la internet rapid,
pentru a evita adâncirea decalajului dintre zonele rurale și cele urbane.
Raportul nostru confirmă, de asemenea, că COVID-19 le afectează în mod
special pe femei, care reprezintă aproape 80 % din personalul din sectorul
sănătății.
COVID-19 a scos la lumină și diferențele mari în ceea ce privește asistența
medicală spitalicească.
Spre exemplu, numărul de paturi din unitățile de terapie intensivă este de
șase ori mai mare în Germania decât în Portugalia.
Trebuie să abordăm problema acestei „noi geografii a disparităților
regionale” și să ajutăm regiunile să răspundă cererilor tot mai mari legate
de sectorul sănătății.
Cetățenii europeni doresc ca „sănătatea” să reprezinte prioritatea UE.
În prezent, UE și autoritățile regionale și locale trebuie:
• în primul rând, să-și intensifice măsurile de combate a excluziunii
sociale, evitând astfel ca epidemia de COVID-19 să producă o
generație pierdută;
• iar în al doilea rând, să revizuiască repartizarea competențelor în
domeniul sănătății între nivelurile european, național, regional și local,
în conformitate cu principiul subsidiarității.
Pe baza conceptului nostru comun de „subsidiaritate activă”, putem
promova dialogul între toate nivelurile de guvernare, pentru a identifica
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repartizarea ideală a competențelor în cadrul unei viitoare „Uniuni
Europene a Sănătății”.
Stimată doamnă Președintă, stimați prieteni,
Barometrul nostru regional arată că politica de coeziune este importantă
pretutindeni în Uniunea Europeană, pentru toți cetățenii săi.
De la insulele Azore și până la Cipru, de la Marea Mediterană și până la
Oceanul Arctic, Europa are la bază coeziunea.
Coeziunea nu se rezumă la bani; ea este o valoare fundamentală care
aduce valoare adăugată vieții noastre, a tuturor.
Este un instrument unic care îi va proteja pe cetățeni, va combate
pandemia și va construi comunități durabile și reziliente, fără a lăsa în
urmă vreo persoană sau vreun loc.
Și aceasta la aproape 40 de ani de la înscrierea sa în Tratatele UE.
Acum, în timpul pandemiei, tot coeziunea este cea care a ajutat regiunile
și orașele în momentele dificile cu care s-au confruntat.
Pe cei 12 000 de susținători ai Alianței pentru coeziune îi unesc principiile
parteneriatului și al guvernanței pe mai multe niveluri.
Barometrul nostru regional și local arată clar că pandemia va adânci
disparitățile dintre regiuni și orașe.
Însă coeziunea poate da rezultate doar dacă este concepută și pusă în
aplicare în parteneriat de către toate nivelurile de guvernare.
Prin urmare, invit Comisia Europeană și autoritățile noastre regionale și
locale:
• în primul rând, să lanseze o campanie comună, pentru a ilustra faptul
că fondurile de coeziune au fost decisive pentru comunitățile locale;
• în al doilea rând, să organizeze, în comun, un Forum anual privind
coeziunea și reziliența, pentru a dezbate noul buget al UE și
Mecanismul de redresare și reziliență;
• și, în cele din urmă, să stabilească schimburi permanente între regiunile
de frontieră în domeniul sănătății și al serviciilor de urgență.
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Stimată doamnă Președintă, stimați membri,
Încrederea este cea care ne va ajuta să facem față acestei crize.
Sondajul nostru recent arată că autoritățile locale și regionale continuă să
reprezinte nivelul de guvernare care se bucură de cea mai multă încredere
din partea cetățenilor.
Majoritatea europenilor consideră, totodată, că autoritățile locale și
regionale trebuie să exercite o influență mai mare, astfel încât UE să-și
poată îndeplini mai bine rolul.
Stimați prieteni,
A sosit timpul pentru o democrație europeană mai puternică.
O democrație europeană care ascultă preocupările cetățenilor și este mai
apropiată de ei.
O Europă în care o reglementare mai bună și mai simplă, ghidată de
principiul subsidiarității, contează pentru viața de zi cu zi a cetățenilor.
Stimată doamnă Președintă,
Cetățenii europeni vor să fie implicați în mai mare măsură în politică.
Tinerii care luptă neobosit pentru acțiuni concrete în favoarea climei sunt
numai un exemplu.
Vocile lor trebuie să se facă auzite în cadrul Conferinței privind viitorul
Europei.
Această conferință ar putea fi momentul oportun pentru a reflecta asupra
viitorului spațiului nostru comun, în mod crucial, împreună cu cetățenii
noștri.
Permiteți-mi să fiu sincer: nu ne interesează un „concurs de frumusețe”
între instituțiile din Bruxelles.
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Dorim un proces profund de democratizare, care să aducă UE mai
aproape de cetățeni. Dorim mai puțină complexitate instituțională și mai
multă reprezentare democratică a votului popular.
Haideți să ne unim forțele și să organizăm dialoguri locale în întreaga
Europă: prin Comisia Europeană, birourile sale de reprezentare și centrele
sale de informare Europe Direct, împreună cu politicienii noștri de la nivel
local și regional din fiecare stat membru în parte.
Stimați prieteni,
Europa noastră este o casă cu pereți robuști – statele membre – și cu un
acoperiș protector – Uniunea Europeană.
Aceasta este „Casa europeană a democrației”.
Dar, indiferent cât de solizi sunt pereții și acoperișul, nicio casă nu poate
rezista fără fundații solide.
Fundațiile UE sunt regiunile, orașele și satele sale.
Ele sunt cruciale pentru o Europă rezilientă, durabilă și prosperă.
Stimată doamnă Președintă,
Pentru a obține aceste rezultate, sunt hotărât să colaborez cu
dumneavoastră.
Permiteți-mi să vă propun patru idei pentru a face astfel încât parteneriatul
nostru să înflorească:
1. organizarea în comun de dialoguri locale pe teme bazate pe
necesitățile cetățenilor noștri;
2. evaluarea în permanență a impactului deciziilor UE asupra teritoriilor
noastre;
3. includerea unei dimensiuni regionale și locale în raportul anual
privind starea Uniunii al Comisiei; am fi onorați dacă ați putea participa,
în fiecare an, la dezbaterea noastră din luna octombrie privind
Barometrul regional și local;
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4. lansarea unui proiect comun pentru a promova valorile, identitățile și
cetățenia europene la nivel regional și local, prin intermediul educației
și al culturii.
Stimată doamnă Președintă, stimați prieteni,
Pentru a relansa Europa împreună, trebuie să consolidăm fundațiile sale.
Trebuie să ne lăsăm ghidați de un principiu simplu: dacă dorim soluții
eficiente, care să răspundă nevoilor cetățenilor, trebuie să luăm decizii cât
mai aproape de ei.
Vă mulțumesc!
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