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Stav Únie z regionálneho a miestneho hľadiska
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Európsky výbor regiónov, vytvorený v roku 1994 po nadobudnutí účinnosti Maastrichtskej zmluvy, je zhromaždenie EÚ
združujúce 329 regionálnych a miestnych zástupcov zo všetkých 27 členských štátov a zastupuje vyše 446 miliónov
Európanov.
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Vážená predsedníčka von der Leyen, milé kolegyne, kolegovia a priatelia,
táto tragická doba posilnila samotnú podstatu európskej solidarity a
zodpovednosti.
Ak chceme poskytnúť správne odpovede, musíme pochopiť, čo ľudia
potrebujú.
Preto som rád, že Vám môžem predstaviť našu prvú správu „Regionálny
a miestny barometer“.
Názov „barometer“ sme vybrali preto, že v gréčtine, ktorá je mojím
jazykom, „baros“ znamená „váha“, a teda ide o váhu európskych regiónov,
miest a dedín.
A „metron“ má tiež pôvod v gréčtine a znamená „merať“.
Ak nezmeriame, v akom stave sú naše regióny a mestá, nemôžeme
pochopiť, v akom stave je naša Únia.
Len ak získame informácie o tom, ako sú na tom naše komunity, môžeme
rozhodovať o tom, aká efektívna je EÚ v praxi a čo musí urobiť na to, aby
ľuďom pomohla.
Vážená pani predsedníčka,
počas svojho prejavu o stave Únie ste, veľmi správne, ocenili hrdinov tejto
krízy: doktorov, zdravotné sestry a všetkých v prvej línii.
Dnes by som chcel vyzdvihnúť hrdinov pandémie v prvej línii, na ktorých
sa zabúda: starostov a primátorov, predsedov regiónov, poslancov
zastupiteľstiev a členov rád.
Na našej platforme COVID-19 sa členovia podelili o stovky príbehov zo
života.
Ukazujú, ako mestá a regióny neúnavne pracujú na tom, aby chránili svoje
komunity a miestne hospodárstvo.
Regionálni a miestni volení politici zabezpečujú, aby boli nemocnice
dostatočne vybavené.
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Starajú o to, aby fungovala verejná doprava a aby bola bezpečná.
Naši miestni lídri podporujú tých najzraniteľnejších i miestne podniky.
Obnova Európy si vyžaduje solidaritu, a to nielen medzi členskými štátmi,
ale aj cezhraničnú solidaritu a solidaritu medzi regiónmi.
Všetci musíme prevziať svoj diel zodpovednosti za našu obnovu.
Vážená pani predsedníčka, milí priatelia,
Európa má svoj počiatok v každom regióne, meste a dedine.
Začína mestom Prešov, ktoré nakúpilo elektromobily na rozvoz stravy
a liekov seniorom.
Má svoj začiatok v Lubelskom vojvodstve v Poľsku, ktoré využilo fondy EÚ
na nákup zdravotníckeho vybavenia.
A začína aj v talianskom meste Capannori, ktorého starosta vyhlásil
zbierku na nákup vybavenia pre miestnu nemocnicu a na nákup potravín
pre tých, ktorí stratili prácu.
Je to dôkazom toho, že jeden milión miestnych a regionálnych volených
politikov tvorí demokratický základ Európskej únie.
Vďaka nim je EÚ viditeľná a skutočná, a nie vzdialená a neefektívna.
Regionálny barometer potvrdzuje, že pandémia zasiahla nás všetkých.
Ukazuje tiež, že niektoré oblasti sú mimoriadne zraniteľné.
Najviac zasiahnuté boli región Île-de-France, španielske regióny
Andalúzia, Kastília a León, Madrid a Valencia a väčšina talianskych
regiónov, spolu s pobrežnými regiónmi Chorvátska, východného
Bulharska a Grécka.
Klesajúce príjmy a rastúce náklady – tzv. nožnicový efekt – ohrozujú
verejné financie obcí, miest a regiónov EÚ.
Orgány na nižšej ako celoštátnej úrovni vo Francúzsku, Nemecku a
Taliansku prídu len v roku 2020 o 30 miliárd EUR.
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Viac ako 90 % regiónov a obcí EÚ očakáva prudký pokles svojich príjmov.
Ak verejné služby skolabujú, naša obnova bude pomalšia a bolestivejšia
pre ľudí a ich komunity.
Vážená pani predsedníčka,
reakcia EÚ bola odvážna a investičný balík, ktorý ste navrhli, je
výnimočný.
Nepodliehajme však sebaklamu: ak chceme dosiahnuť úspech, nový
rozpočet EÚ a nástroj Next Generation EU potrebujú inteligentné
plánovanie založené na potrebách našich území.
Plán obnovy, ktorý naďalej neprihliada na územia a zameriava sa len na
národné potreby, zlyhá.
Vzhľadom na to, že regionálne a miestne samosprávy zastrešujú polovicu
verejných investícií EÚ a tretinu verejných výdavkov, musia byť zapojené
do formulovania plánov obnovy.
Preto vyzývam EÚ a jej regionálne a miestne samosprávy:
• aby spolu lepšie koordinovali obnovu a plne zohľadnili územný vplyv,
• po druhé, aby mestám a regiónom pomohli vyriešiť medzery vo
financovaní a chránili ich pred nožnicovým efektom,
• a v neposlednom rade, aby dosiahli, že obnova EÚ bude udržateľná a
inkluzívna, a že sa ukončia všetky investície EÚ do fosílnych palív a
regióny a mestá budú mať priamy prístup k prostriedkom na realizáciu
ekologických projektov na miestnej úrovni.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
táto kríza so sebou nesie riziko stratenej generácie COVID-19.
Iba šesť členských štátov dokáže poskytnúť digitálne vzdelávanie pre
aspoň 80 % študentov.
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S rozmachom práce na diaľku občania a podniky zmenili svoje správanie.
Naliehavo musíme zintenzívniť naše úsilie, aby každý podnik, verejná
služba a domácnosť mali prístup k rýchlemu internetu, aby sme zabránili
prehĺbeniu rozdielov medzi vidiekom a mestom.
Naša správa potvrdzuje, že COVID-19 má mimoriadny vplyv na ženy,
ktoré tvoria takmer 80 % pracovnej sily v sektore zdravotnej starostlivosti.
COVID-19 odhalil aj obrovské rozdiely v oblasti nemocničnej starostlivosti.
Napríklad počet lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti je v
Nemecku šesťkrát vyšší než v Portugalsku.
Musíme sa týmito novými geografickými rozdielmi zaoberať a pomôcť
regiónom zvládať narastajúci dopyt po zdravotnej starostlivosti.
Európania chcú, aby „zdravie“ bolo prioritou EÚ.
EÚ a jej regionálne a miestne samosprávy teraz musia:
• v prvom rade znásobiť opatrenia na riešenie problému sociálneho
vylúčenia, aby sa predišlo vzniku stratenej generácie COVID-19,
• a v druhom rade prehodnotiť rozdelenie kompetencií v oblasti zdravia
medzi európsku, národnú, regionálnu a miestnu úroveň, a to v súlade
so zásadou subsidiarity.
Na základe našej spoločnej koncepcie „aktívnej subsidiarity“ môžeme
podporovať dialóg medzi všetkými úrovňami riadenia, aby sme našli
správne rozdelenie právomocí pre budúcu „európsku zdravotnú úniu“.
Vážená pani predsedníčka, milí priatelia,
náš regionálny barometer ukazuje, že politika súdržnosti je dôležitá pre
všetky miesta a všetkých ľudí v Únii.
Od Azorských ostrovov po Cyprus, od Stredozemia až po Arktídu, Európa
je založená na súdržnosti.
Súdržnosť nie sú len peniaze, je to základná hodnota, ktorá je prínosom
pre život každého jednotlivca.
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Je to jedinečný nástroj, ktorý chráni občanov, pomáha zvládať pandémiu
a budovať udržateľné odolné komunity, pričom sa nezabudne na nikoho a
na žiadne miesto.
Takmer štyridsať rokov po tom, ako bola súdržnosť zakotvená v zmluvách,
ktorými sa riadi EÚ.
V dnešnej dobe, počas pandémie, súdržnosť opäť raz pomohla regiónom
a mestám v čase núdze.
12 000 zástancov združenia pre súdržnosť „Cohesion Alliance“ vyznáva
zásady partnerstva a viacúrovňového riadenia.
Náš „Regionálny a miestny barometer“ jasne ukazuje, že pandémia
prehĺbi rozdiely medzi regiónmi a mestami.
Súdržnosť však môže prinášať ovocie len vtedy, ak sa formuluje a
zavádza v partnerstve so všetkými úrovňami riadenia.
Preto vyzývam Európsku komisiu a naše regionálne a miestne
samosprávy:
• aby spustili spoločnú kampaň s cieľom poukázať na to, že prostriedky
na súdržnosť zachraňujú miestne komunity,
• po druhé, aby spoločne organizovali každoročné „Fórum o súdržnosti
a odolnosti“ s cieľom diskutovať o novom rozpočte EÚ a Mechanizme
na podporu obnovy a odolnosti,
• a v neposlednom rade, aby zaviedli permanentnú výmenu medzi
pohraničnými regiónmi v oblasti zdravia a záchranných služieb.
Vážená pani predsedníčka, vážené členky a členovia,
z tejto krízy sa dostaneme vďaka dôvere.
Naše nedávne prieskumy ukazujú, že miestne a regionálne samosprávy
sú pre ľudí aj naďalej najdôveryhodnejšou úrovňou verejnej správy.
Väčšina Európanov sa tiež domnieva, že regionálne a miestne
samosprávy musia mať väčší vplyv, ak má EÚ zlepšiť voju schopnosť
dosahovať výsledky.
Milí priatelia,
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nastal čas pre silnejšiu európsku demokraciu.
Pre európsku demokraciu, ktorá načúva a je bližšie ľuďom.
Pre Európu, v ktorej lepšie a jednoduchšie predpisy na báze zásady
subsidiarity znamenajú rozdiel v bežnom živote.
Vážená pani predsedníčka,
Európania sa chcú viac zapájať do politiky.
Jedným z príkladov toho sú mladí ľudia, ktorí neúnavne bojujú za skutočné
kroky na ochranu klímy.
Ich hlas musí zaznieť na Konferencii o budúcnosti Európy.
Konferencia by mohla byť momentom na kritické úvahy o budúcnosti
nášho spoločného domova, a to spolu s našimi občanmi.
Budem úprimný: nezaujíma nás súťaž medzi bruselskými inštitúciami.
Chceme hĺbkový demokratizačný proces, ktorý priblíži EÚ občanom.
Chceme menej inštitucionálnej komplexnosti a viac demokratického
zastúpenia hlasu ľudu.
Spojme svoje sily a zorganizujme miestne dialógy po celej Európe:
Európska komisia, jej zastúpenia a informačné centrá Europe Direct, spolu
s našimi miestnymi a regionálnymi politikmi v každom jednom členskom
štáte.
Milí priatelia,
naša Európa je domom so silnými múrmi – členskými štátmi – a ochrannou
strechou – Európskou úniou.
Je to „Európsky dom demokracie“.
Ale nech sú múry a strecha akokoľvek silné, žiadny dom nemôže stáť bez
pevných základov.
A základmi EÚ sú jej regióny, mestá a dediny.
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Sú kľúčové pre odolnú, udržateľnú a prosperujúcu Európu.
Vážená pani predsedníčka,
aby sme to dosiahli, som odhodlaný spolupracovať.
Dovoľte mi, aby som predostrel štyri návrhy na rozvoj nášho partnerstva:
1. spoločne organizovať miestne dialógy na témy vyplývajúce z potrieb
našich občanov;
2. neustále posudzovať vplyv rozhodnutí EÚ na naše územia;
3. začleniť miestny a regionálny rozmer do výročnej správy Komisie o
stave Únie; boli by sme poctení, keby ste sa k nám každoročne pridali
počas našej októbrovej diskusie o Regionálnom a miestnom barometri;
4. spustiť spoločný projekt na propagáciu európskych hodnôt, identity
a občianstva prostredníctvom vzdelávania a kultúry na regionálnej a
miestnej úrovni.
Vážená pani predsedníčka, milí priatelia,
na to, aby sme opätovne naštartovali Európu, musíme posilniť jej základy.
Musíme sa pri tom nechať viesť jednoduchou zásadou: rozhodnutia sa
musia prijímať čo najbližšie k občanom, ak chceme dosiahnuť efektívne
riešenia, ktoré budú zodpovedať potrebám ľudí.
Ďakujem Vám za pozornosť!
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