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Tillståndet i unionen ur regionalt och lokalt perspektiv

Tal av Apostolos Tzitzikostas, Europeiska regionkommitténs
ordförande
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Europeiska regionkommittén inrättades 1994 efter Maastrichtfördragets ikraftträdande. Den är EU:s församling med
329 regionala och lokala företrädare från alla 27 medlemsstater och företräder mer än 446 miljoner européer.
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Bästa Ursula von der Leyen, kollegor och vänner!
Dagens tragiska situation har förstärkt själva kärnan i EU:s solidaritet och
ansvar.
Om vi ska kunna tillhandahålla rätt lösningar måste vi förstå vad
människor behöver.
Därför är jag glad över att kunna presentera vår första regionala och lokala
barometerrapport.
Vi valde att kalla den en ”barometer” eftersom ”baros” på mitt modersmål
grekiska betyder ”vikt”, och det handlar om vikten av Europas regioner,
städer och byar.
”Metron” kommer också från grekiskan och betyder ”mått”.
Om vi inte mäter tillståndet i våra regioner och kommuner kan vi inte förstå
tillståndet i unionen.
Det är bara genom att ta pulsen på våra lokalsamhällen som vi kan avgöra
hur effektivt EU har varit på fältet och vad EU behöver göra för att hjälpa
sina medborgare.

Bästa ordförande,
I ditt tal om tillståndet i unionen hyllade du med rätta krisens hjältar: läkare,
sjuksköterskor och ambulanspersonal.
I dag hyllar jag de underskattade hjältarna i pandemins frontlinje:
borgmästare, regionpresidenter och kommunfullmäktigeledamöter.
På vår covid-plattform har ledamöterna delat med sig av hundratals
verkliga berättelser.
De beskriver hur kommuner och regioner outtröttligt arbetar för att skydda
våra lokalsamhällen och lokala ekonomier.
Folkvalda regional- och lokalpolitiker ser till att sjukhusen har den
utrustning som de behöver.
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De ser till att kollektivtrafiken kan fungera på ett säkert sätt.
De lokala ledarna stöttar de mest utsatta och de lokala företagen.
För att Europa ska kunna återhämta sig krävs solidaritet, inte bara mellan
medlemsstater utan även över gränser och mellan regioner.
Vi behöver alla ta kontroll över och ansvar för återhämtningen.
Bästa ordförande och vänner,
EU börjar i varje region, stad och by.
Unionen börjar i den slovakiska staden Prešov, som köpt in elfordon för
att leverera mat och mediciner till äldre.
Den börjar i den polska regionen Lubelskie, som utnyttjat EU-medel för att
köpa in medicinsk utrustning.
Den börjar i den italienska staden Capannori, där borgmästaren samlat in
pengar för att köpa in utrustning till det lokala sjukhuset och mat till de som
förlorat jobbet.
Detta bevisar att våra en miljon folkvalda regional- och lokalpolitiker utgör
EU:s demokratiska grund.
De gör Europeiska unionen synlig och verklig, i stället för avlägsen och
ineffektiv.
Den regionala barometern bekräftar att pandemin har skadat oss alla.
Den visar att vissa områden är särskilt utsatta.
Île-de-France, de spanska regionerna Andalusien, Kastilien och León,
Madrid och Valencia och de flesta av de italienska regionerna är hårdast
drabbade, tillsammans med kustregioner i Kroatien, östra Bulgarien och
Grekland.
Minskade intäkter och ökade utgifter, den så kallade saxeffekten, utgör ett
hot mot de offentliga finanserna i kommuner, städer och regioner i EU.
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De regionala och lokala myndigheterna i Frankrike, Tyskland och Italien
kommer att förlora 30 miljarder euro bara under 2020.
Mer än 90 % av EU:s regioner och kommuner räknar med kraftigt
minskade intäkter.
Om de offentliga tjänsterna kollapsar kommer återhämtningen att gå
långsammare och bli mer smärtsam för medborgarna och
lokalsamhällena.
Bästa ordförande,
EU har gjort mycket ambitiösa insatser, och det investeringspaket som du
lägger fram är exceptionellt.
Vi får dock inte luta oss tillbaka nu: För att bli framgångsrika behöver nästa
EU-budget och instrumentet ”Next Generation EU” en smart planering
som baseras på behoven i våra regioner.
En återhämtningsplan som är ”rumsligt blind” och enbart tillgodoser
nationella behov kommer inte att lyckas.
Med tanke på att regionala och lokala myndigheter står för hälften av EU:s
offentliga investeringar och en tredjedel av de offentliga utgifterna behöver
de vara med och utarbeta återhämtningsplanerna.
Jag uppmanar därför EU och dess regionala och lokala myndigheter att
• för det första samordna sina återhämtningsinsatser på ett bättre sätt
och fullt ut ta hänsyn till de territoriella konsekvenserna,
• för det andra hjälpa kommuner och regioner att
finansieringsunderskott och skydda dem från ”saxeffekten”,

hantera

• slutligen se till att EU:s återhämtning är hållbar och inkluderande
genom att sätta stopp för alla EU-investeringar i fossila bränslen och
ge regionerna och kommunerna direkt tillgång till medel för att
genomföra lokala gröna projekt.

Bästa kollegor,
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Krisen riskerar att skapa en förlorad covid-19-generation.
Endast sex medlemsstater har möjlighet att erbjuda digital undervisning
för 80 % eller mer av eleverna.
Medborgare och företag har ändrat sina beteenden i och med mer
omfattande distansarbete.
Vi behöver omgående påskynda våra insatser för att se till att alla företag,
offentliga tjänster och hushåll har tillgång till snabbt internet för att undvika
att klyftan mellan stad och landsbygd fördjupas.
Vår rapport bekräftar också att covid-19 har en särskilt negativ inverkan
på kvinnor, som utgör nästan 80 % av hälso- och sjukvårdssektorn.
Covid-19 har också belyst de stora skillnader som finns när det gäller
sjukhusvård.
Antalet intensivvårdsplatser är exempelvis sex gånger högre per capita i
Tyskland än i Portugal.
Vi måste ta itu med denna ”nya geografi av regionala skillnader” och hjälpa
regionerna att hantera de ökande kraven på hälso- och sjukvården.
Medborgarna vill att EU ska prioritera hälsoområdet.

EU och dess regionala och lokala myndigheter måste nu
• för det första öka insatserna för att ta itu med social utestängning och
undvika en förlorad generation på grund av covid-19,
• för det andra se över balansen när det gäller befogenheter på hälsooch sjukvårdsområdet mellan den europeiska, nationella, regionala och
lokala nivån, i linje med subsidiaritetsprincipen.
Utifrån vårt gemensamma begrepp ”aktiv subsidiaritet” kan vi främja dialog
mellan alla styresnivåer för att hitta rätt fördelning av befogenheter i en
framtida europeisk hälsounion.
Bästa ordförande och vänner,
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Vår regionala barometer visar att sammanhållningspolitiken är viktig för
alla delar av och alla människor i EU.
Från Azorerna till Cypern, från Medelhavet till Arktis vilar Europa på
sammanhållning.
Sammanhållning handlar inte bara om pengar, utan det är ett
grundläggande värde som skapar ett mervärde för alla.
Det är ett unikt verktyg som kommer att skydda medborgarna, bekämpa
pandemin och skapa hållbara och motståndskraftiga lokalsamhällen där
inga människor eller platser lämnas på efterkälken.
Det är nu nästan fyrtio år sedan sammanhållning förankrades i EU:s
fördrag.
I dag, i samband med pandemin, hjälper sammanhållningspolitiken
återigen regionerna och kommunerna under dessa svåra tider.
Sammanhållningsalliansens 12 000 anhängare förenas kring principerna
om partnerskap och flernivåstyre.
Vår regionala och lokala barometer gör det tydligt att pandemin kommer
att öka skillnaderna mellan regioner och kommuner.
Sammanhållningspolitiken kan dock bara leda till positiva resultat om den
utformas och genomförs i partnerskap med alla styresnivåer.
Jag uppmanar därför kommissionen och de regionala och lokala
myndigheterna att
• lansera
en
gemensam
kampanj
för
att
visa
hur
sammanhållningsmedlen har varit livlinor för lokalsamhällen,
• gemensamt anordna ett årligt forum om sammanhållning och
motståndskraft för att diskutera den nya EU-budgeten och faciliteten för
återhämtning och resiliens,
• och slutligen skapa ett permanent utbyte mellan gränsregioner på
området för hälsovårds- och larmtjänster.
Bästa ordförande och ledamöter,
Förtroende är det som kommer att hjälpa oss att komma ur den här krisen.
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En undersökning som vi nyligen genomfört visar att den lokala och
regionala nivån fortfarande är den styresnivå som människor har störst
förtroende för.
De flesta EU-medborgare anser också att regionala och lokala
myndigheter måste ges större inflytande så att EU kan förbättra sin
förmåga att leverera.
Kära vänner,
Det är dags för en starkare europeisk demokrati.
En europeisk demokrati som lyssnar och som befinner sig närmare
medborgarna.
Ett EU där bättre och enklare lagstiftning gör skillnad i vardagen, med
subsidiaritetsprincipen som riktlinje.
Bästa ordförande,
EU-medborgarna vill bli mer delaktiga i politiken.
De unga människor som outtröttligt kämpar för verkliga klimatåtgärder är
bara ett exempel.
Deras röster måste höras i konferensen om Europas framtid.
Konferensen skulle kunna utgöra ett tillfälle att reflektera över framtiden
för vårt gemensamma bygge och då i synnerhet tillsammans med
medborgarna.
Jag ska vara uppriktig: vi är inte intresserade av någon ”skönhetstävling”
mellan Brysselinstitutioner.
Vi vill ha en djupgående demokratiseringsprocess som för EU närmare
medborgarna. Vi vill ha mindre institutionell komplexitet och en större
demokratisk representation när det gäller folkets röst.
Låt oss gå samman och anordna lokala dialoger runt om i Europa:
Europeiska kommissionen, dess representationskontor och Europa
Direkts kontor, tillsammans med våra lokal- och regionalpolitiker i samtliga
medlemsstater.
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Kära vänner,
Europa är som ett hus med starka väggar – medlemsstaterna – och ett
skyddande tak – Europeiska unionen.
Detta är det europeiska demokratibygget.
Men oavsett hur starka väggarna och taket är kan inget hus stå utan en
solid grund.
EU:s grund är dess regioner, städer och byar.
De är avgörande för ett motståndskraftigt, hållbart och välmående Europa.
Bästa ordförande,
För att uppnå detta är jag fast besluten att samarbeta.
Jag vill föreslå fyra idéer för att skapa ett framgångsrikt partnerskap mellan
oss där vi
1. gemensamt anordnar lokala dialoger om frågor som utgår från
människors behov,
2. kontinuerligt utvärderar hur EU:s beslut påverkar regionerna,
3. inkluderar en regional och lokal dimension i kommissionens årliga
bedömning av tillståndet i unionen; det skulle vara en ära för oss om du
varje år skulle kunna delta i vår debatt i oktober om den regionala och
lokala barometern,
4. lanserar ett gemensamt projekt för att främja europeiska värden,
identiteter och medborgarskap via utbildning och kultur på regional och
lokal nivå.
Bästa ordförande och vänner,
För att ge Europa en nystart krävs det att vi stärker dess grund.
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Vi måste vägledas av en enkel princip: beslut måste fattas så nära
medborgarna som möjligt, om vi vill ha effektiva lösningar som tillgodoser
människors behov.
Tack!
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