
 

 

 
 
Η οικονομική, μεταναστευτική και η σχετική με τη νόσο COVID-
19 κρίση κατέδειξαν ότι μόνο με τη συνένωση των πόρων και τη 
συνεργασία μπορεί η Ευρώπη να υπηρετήσει καλύτερα τα 
συμφέροντα των πολιτών της. Κάθε φορά που η Ευρώπη 
αντιμετωπίζει νέα προβλήματα, στηρίζεται στις τοπικές και τις 
περιφερειακές της αρχές για την αντιμετώπιση και την εξεύρεση 
λύσεων για τις κοινότητές μας. 
 
Σήμερα η κατάσταση δεν διαφέρει. Ο άνευ προηγουμένου 
χαρακτήρας της κρίσης απαιτεί από την Ευρώπη να επιδείξει 
ενότητα και αλληλεγγύη στηρίζοντας τις προσπάθειες του ενός 
εκατομμυρίου τοπικών και περιφερειακών αρχών της. Η συμβολή 
των τοπικών και των περιφερειακών ηγετών είναι και θα 
παραμείνει καθοριστική για την ανάσχεση της πανδημίας, τη 
συνέχιση παροχής δημόσιων υπηρεσιών, τη διαφύλαξη των 
θέσεων εργασίας, τη στήριξη των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και την προετοιμασία του εδάφους για την 
οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη. Η διάσωση τόσο της 
ανθρώπινης ζωής όσο και της οικονομίας μας είναι συνώνυμη με 
την υποστήριξη όλων των τοπικών κοινοτήτων. 
 
Με αυτά κατά νου, η οικοδόμηση μιας συνεκτικής, 
ανθεκτικής και βιώσιμης Ευρώπης που θα βρίσκεται πιο 
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κοντά στον άνθρωπο θα είναι η κύρια προτεραιότητά μας 
κατά την επόμενη πενταετία.  
 
Για το σκοπό αυτό, θα επικεντρωθούμε στην ενίσχυση και την 
προστασία της δημοκρατίας. Η ευρωπαϊκή δημοκρατία πρέπει να 
εκσυγχρονιστεί ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες 
των πολιτών. Η «Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης» αποτελεί 
ευκαιρία για αλλαγές, δίνοντας στις τοπικές και τις περιφερειακές 
αρχές ισχυρότερο ρόλο στην ΕΕ. Θα συνεχίσουμε να 
υπεραμυνόμαστε της Ευρώπης και των θεμελιωδών αξιών της σε 
τοπικό επίπεδο —συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του 
λόγου, της ισότητας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
ελεύθερης κυκλοφορίας— που είναι ζωτικής σημασίας για το 
μέλλον της δημοκρατίας. 
 
Δεύτερον, οι προσπάθειες της ΕΕ πρέπει να επικεντρωθούν εκ 
νέου στη στήριξη της προσπάθειας όλων των πόλεων και των 
περιφερειών να ανταποκριθούν στις βαθιές αλλαγές που 
αντιμετωπίζουν σήμερα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το 
μέλημα ότι η ΕΕ θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της πανδημίας 
και στην ανάκαμψη από αυτήν. Επίσης, η Ευρώπη δεν πρέπει να 
παραβλέψει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης με το κλίμα, τις 
δημογραφικές αλλαγές, τη μετανάστευση και την ψηφιοποίηση. 
Όλα αυτά τα ζητήματα προϋποθέτουν μια συνεκτική, 
ολοκληρωμένη και τοπική ευρωπαϊκή προσέγγιση που θα 
υποστηρίζει κάθε πολίτη. Ο τρόπος με τον οποίο η Ευρώπη θα 
ανταποκριθεί σε αυτούς τους μετασχηματισμούς και θα εξέλθει 
από την πανδημία θα καθορίσει το μέλλον της ΕΕ. 
 
Τρίτον, η συνοχή, ως θεμελιώδης αξία, πρέπει να ενισχυθεί και να 
αποτελέσει την πυξίδα του μέλλοντος της Ευρώπης. Σε καιρούς 
αβεβαιότητας όπως οι σημερινοί, η κοινωνική, οικονομική και 
εδαφική συνοχή των περιφερειών, των πόλεων και των πολιτών 
είναι απαραίτητες, όχι μόνο για την εξασφάλιση του 



 

 

μακροπρόθεσμου μέλλοντος της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά 
και ως απόδειξη της ισχύος της ΕΕ. Η ΕΕ οφείλει να παράσχει 
επαρκή περιφερειακή και αγροτική χρηματοδότηση, αλλά δεν 
πρέπει να περιοριστεί σε αυτά. Η συνοχή πρέπει να βρίσκεται στο 
επίκεντρο των προτεραιοτήτων, των πολιτικών και των 
προγραμμάτων της, εφόσον σκοπός είναι η σύσφιξη των δεσμών 
των κοινοτήτων της ΕΕ. 
 
Προβάλλει επείγουσα η ανάγκη η Ευρώπη να ενώσει τις δυνάμεις 
της, να αντιδράσει από κοινού και να επενδύσει σε όλες τις πόλεις 
και τις περιφέρειες, εφόσον επιθυμεί να εξασφαλίσει το μέλλον 
των πολιτών της. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ΕΕ οφείλει να 
αξιοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει, να εκσυγχρονίσει τη 
δημοκρατική και τη θεσμική της δομή και να δείξει ότι βρίσκεται 
στην υπηρεσία κάθε τοπικής κοινότητας και κάθε πολίτη. 
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