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Vážená pani kancelárka, je mi cťou privítať Vás dnes medzi nami. 

Nemecko bolo hnacou silou pri vzniku našej inštitúcie. 

Naše politické zhromaždenie vzniklo pred dvadsiatimi šiestimi rokmi s 
podporou nemeckých spolkových krajín a kancelára Kohla. Výbor 
regiónov bol vytvorený s cieľom priblížiť Európu ľuďom.  

Vaša dnešná prítomnosť je symbolom dedičstva základov Európy.  

Nemecko a jeho spolkové krajiny úspešne bojujú proti koronavírusu. 

Z našej platformy COVID sa dozvedáme o talianskych a francúzskych 
pacientoch, ktorí sa liečia v nemocniciach v Sársku a Severnom Porýní-
Vestfálsku. 

Ďakujeme, že otvárate dvere pacientom z iných krajín. 

Boli sme svedkami toho, že regióny ako Dolnosliezske vojvodstvo v 
Poľsku dostali 100 000 rúšok zo Saska a laboratória v Drážďanoch 
realizujú stovky testov s cieľom pomôcť regiónom v iných členských 
štátoch. 

Toto sú, pani kancelárka, skutočné príbehy európskej solidarity. 

Vážená pani kancelárka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

Včera náš výbor za prítomnosti predsedníčky von der Leyenovej uverejnil 
svoj prvý regionálny a miestny barometer. 

Hlavné posolstvo je jasné – miestni a regionálni zástupcovia bojujú proti 
pandémii v prvej línii a zohrávajú kľúčovú úlohu pri obnove Európy. 

Od Bergama po Madrid, od Paríža po Štokholm, od Viedne po Valettu, 
všetci sa neúnavne snažíme zastaviť vírus, pomôcť tým najzraniteľnejším, 
ochrániť naše spoločenstvá a zachrániť miestne hospodárstva a pracovné 
miesta. 

Bojujeme bok po boku s lekármi, zdravotníkmi a učiteľmi. 
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Založili sme platformy pre elektronické zdravotníctvo, elektronickú verejnú 
správu a elektronické vzdelávanie.  
 
Chránime náš prirodzený biotop, zvyšujeme energetickú účinnosť našich 
budov, podporujeme ekologickejšiu dopravu a zelenšie spoločenstvá. 
 
Napriek nášmu úsiliu len s ťažkosťami zabezpečujeme základné služby 
pre ľudí, pričom 91 % miestnych rozpočtov výrazne kleslo. Napríklad len 
šesť členských štátov je schopných zabezpečiť digitálne vzdelávanie pre 
80 % študentov.  
 
Vážená pani kancelárka, 
 
nemecké predsedníctvo Rady EÚ začína vo veľmi dôležitom období. 
 
30 rokov po zjednotení Nemecka nastal čas, aby sme sa aj my zjednotili 
a nanovo začali budovať Európu. 
 
Občania naliehavo potrebujú nový rozpočet EÚ a nástroj obnovy Next 
Generation EU.  
 
Pretože, keď sa zotavia naše regióny a mestá, zotaví sa aj Európa a jej 
obyvatelia. 
 
Pani kancelárka, máme prístup k finančným prostriedkom EÚ a zásady 
právneho štátu sa musia dodržiavať za každých okolností.  
 
 
 
Miestne a regionálne samosprávy by však nemali byť potrestané za 
správanie svojich národných vlád. 
 
Na oživenie potrebujeme nielen investície, ale aj koordináciu na 

európskej úrovni.  

Vítam Vaše nedávne rokovania so samosprávami v najväčších 

nemeckých mestách, aby v reakcii na pandémiu uplatňovali rovnaké 

pravidlá.  

To isté sa musí dosiahnuť vo všetkých európskych témach.  
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Potrebujeme, aby sa vo všetkých regiónoch, mestách a členských štátoch 
uplatňoval konzistentný európsky prístup.  
 
Nemecké predsedníctvo Rady EÚ zároveň prichádza v čase, keď 

vstupujeme do poslednej fázy rokovaní o brexite, ktorý priamo ovplyvní 

mnohé regióny, ich obyvateľov a podniky.  

 
 
Táto smutná kapitola je dôkazom toho, že európska solidarita by sa 

nikdy nemala považovať za samozrejmosť.  

Je varovným signálom pre všetkých Európanov. 

 
Rokuje sa tiež o novom pakte o migrácii  
 
a všetky členské štáty by mali nasledovať príklad Nemecka – len vďaka 
európskej solidarite, právam a spoločnej zodpovednosti sa nám úspešne 
podarí zvládnuť migráciu.  
 
Krajiny na vonkajšej hranici nemôžu byť ponechané, aby samy čelili 

migračnej kríze. 

 
Vážená pani kancelárka, 
  
veríme v nemecké motto „Gemeinsam“ – Spoločne. 
 
Len spoločne sa nám podarí vybudovať odolnejšiu, demokratickejšiu, 
udržateľnejšiu a ľudskejšiu Európu. 
 
Demokratickým základom a zároveň záchrannou sieťou Európy je 300 
regiónov a 90 000 obcí.  Pomáhajú priblížiť Európu jej občanom. 
 
Uznajme, že dvojrozmerná Európa dnes dosiahla svoj limit.  
 
Potrebujeme trojrozmernú Európu, v ktorej budú všetky úrovne – 
európska, národná, regionálna a miesta – spolupracovať pre dobro ľudí.  
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Takto si predstavujeme náš európsky dom demokracie – EÚ je strechou, 
členské štáty stenami a regionálna a miestna úroveň jeho základmi. 
 
Bez silných základov nevydrží žiadny dom. 

Konferencia o budúcnosti Európy by mala vylepšiť dom európskej 
demokracie a nesmie sa zmeniť na súťaž medzi bruselskými inštitúciami. 
 
Ako Zhromaždenie EÚ združujúce regionálnych a miestnych zástupcov 
prijímame tri záväzky: 
 
V prvom rade, budeme naďalej približovať Európu občanom 
prostredníctvom miestnych dialógov. 
 
Občania sa už nesmú cítiť zabudnutí, zanedbávaní alebo opomínaní.  
 
Preto potrebujeme trvalý komunikačný kanál prostredníctvom miestnych 
dialógov o otázkach súvisiacich s EÚ, ktoré sa občanov naozaj týkajú. 
Musia sa usporiadať už počas nemeckého predsedníctva Rady EÚ, a to v 
spolupráci s predsedami regiónov, starostami, poslancami mestských a 
obecných zastupiteľstiev, vnútroštátnymi a európskymi volenými politikmi.  
 
EÚ nesmie byť vnímaná ako byrokratická mašinéria. Preto musí lepšie 
zohľadniť svoj územný vplyv na regióny, mestá a obce v súlade so 
zásadou subsidiarity.   
 
 
Hlas, právomoci a úlohy regiónov a miest sa musia naozaj rešpektovať v 
celej EÚ, či už zmenou zmluvy alebo bez nej. 
 
Naším druhým záväzkom je zabezpečiť, aby smerovanie Európy udávala 
súdržnosť. 
 
Súdržnosť nie sú len peniaze.  
 
Je to základná európska hodnota, ktorá je prínosom pre každého človeka, 
každý podnik, každé spoločenstvo a každý členský štát. 
 
Nezabudnime, že každému daňovníkovi EÚ, od východu na západ a od 
severu na juh, sa za každé investované euro vďaka súdržnosti vrátia 
takmer tri eurá.  
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Nemožno zabudnúť alebo odsúvať žiadnu krajinu, región, mesto alebo 
obec. 
 
Pani kancelárka, 
 
Európska únia je najväčším politickým a hospodárskym úspechom 
súčasnosti a podarilo sa ho dosiahnuť vďaka tomu, že Európania sa 
dokázali zjednotiť. 
 
Niektorí extrémisti a populisti volajú po izolácii v rámci hraníc svojich 
štátov. 
 
Ale hodnoty, ktoré spájajú a zjednocujú Európu, sú silnejšie a vždy 
zvíťazia.  
 
Naše vnútorné hranice nie sú prekážkou, ale skúškou jednoty, posilňujú 
odolnosť, podporujú dialóg a urýchľujú zelenú transformáciu.  
 
Po tretie by som chcel navrhnúť, aby bol náš výbor zapojený do rokovaní 
v Rade s cieľom urýchliť zavedenie európskeho mechanizmu hraničnej 
kontroly. 
 
Práve vy, pani kancelárka, ste v najťažších časoch obhajovali hodnotu 
otvorených hraníc v rámci našej Únie.  
No na to, aby naše vnútorné hranice mohli ostať otvorené, potrebujeme 

silné vonkajšie hranice.  

EÚ musí chrániť svoju územnú zvrchovanosť. Hranice členských štátov 

sú hranicami EÚ. 

 

Nedávna provokácia zo strany Turecka, ktorá včera opäť eskalovala, je 

neprijateľná. 

Ak bude táto situácia pretrvávať, musia sa zvážiť sankcie. 

Vítam jasný postoj nemeckého predsedníctva Rady EÚ v tejto otázke. 
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Vážená pani kancelárka,  
 
patríte medzi najuznávanejších, najskúsenejších a najdôveryhodnejších 
svetových lídrov.  
 
A my, jeden milión regionálnych a miestnych zástupcov z celej Európy, 
sme Vašimi spojencami. Sme pragmatici. Čelíme každodennej realite v 
praxi. Prinášame riešenia. 
 
Odhodlane a v partnerstve, spoločne, môžeme zmeniť obavy na dôveru, 
rozdelenie na jednotu, neistotu na dôveru. 
 
Gemeinsam – spoločne priblížime Európu k občanom.  
 
Ďakujem Vám, pani kancelárka, za Vašu dnešnú účasť a za všetko, čo  

robíte pre Európu. Robme to spoločne. 
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